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Förord

Arbetet med denna avhandling började inte som ett arbete med en avhandling.
Avsikten var i stället att skriva en lärobok om den internationella handelns reg
lering i det dåvarande GATT-avtalet. Efterhand fokuserades mitt intresse på
avtalets regler om tvistlösning mellan olika stater. Tanken på att skriva en
avhandling om detta ämne tog då form. Jag kontaktade Lars Gorton får att dis
kutera möjligheten att disputera i ämnet. Han var genast positiv till iden och till
att bli min handledare. Han kom med sina breda och djupa kunskaper på den
internationella handelsrättens område att utgöra en stor tillgång i arbetet. På ett
fårtjänstfullt sätt har han kommenterat mina olika utkast både sakligt och språk
Iigt, Ett stort tack får denna hjälp.

Jag vill också tacka alla andra på Rättsvetenskapliga institutionen vid Han
delshögskolan i Stockholm som givit mig värdefulla synpunkter på olika utkast
och manuskript. Särskilt vill jag nämna Richard Arvidsson, Johnny Herre,
Gunnar Karnell, Jon Kihlman, Leif Muten och Per Jonas Nordell.

Avhandlingens teorikapitel berör inte bara rättsvetenskapliga frågor utan
också statsvetenskapliga och nationalekonomiska. För en kritisk granskning av
detta kapitel tackar jag Bob Engelbertsson, Jan-Olof Hagelin, Olle Mellander
och Kristian Seth.

Ett tack vill jag också rikta till Åke Linden, som under många år hade en
ledande position i GATT som Assistant Director-General och Special Adviser
to the Director-General. Han har villigt delat med sig av sina unika erfarenheter
och också läst en tidigare version av mitt manuskript.

Ett tack likaså till Lars Anell, som givit mig inblickar från sitt arbete som
ordfårande får en fårhandlingsgrupp under Uruguayrundan och som medlem
av olika paneler i GATT/WTO.

Arbetet har inneburit att jag studerat en mängd dokument som inte alltid
varit så lätta att få tag på. God hjälp med att finna dokumenten har jag fått från
Kommerskollegium, Utrikesdepartementets handelsavdelning och WTO:s bib
liotek i Geneve.

Det hade varit omöjligt att skriva denna avhandling om inte Institutionen får
handelsrätt vid Uppsala universitet, vid vilken jag varit anställd i många år,
hade givit mig både tid och ekonomiska resurser. Prefekten Bo Westlund vid
denna institution har alltid varit mycket tillmötesgående i detta avseende. Ett
stort tack till institutionen och dess prefekt får detta.

Sammanfattningen är översatt till engelska av Daniel Ogden. Bidrag till
tryckningen har utgått från Emil Heijnes stiftelse för rättsvetenskaplig forsk
ning och Stiftelsen Institutet får Företagsjuridik.
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Förord

Min familj har alltid varit mitt bästa stöd. Avhandlingen tillägnas därför
mina kära Eva, Kristian, Robin och Katarina.

Uppsala 21 februari 2000

Torsten Seth
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Kapitel 1. Ämne, syfte och metod

1995 blev Sverige medlem av den Europeiska unionen. Samma år blev
Sverige också medlem av den nybildade världshandelsorganisationen World
Trade Organization (WTO). Båda medlemskapen hade föregåtts av långvariga
och besvärliga förhandlingar. Medan medierna varje dag fylldes med artiklar,
debatter och inslag om Sverige och EV fanns det bara någon enstaka artikel
om det blivande WTO på tidningarnas ekonomisidor. Medan det fanns ett
överväldigande utbud av kurser och böcker om EU saknades detta nästan helt
vad gäller WTO. Utan någon märkbar allmän debatt i Sverige blev Sverige
medlem aven världshandelsorganisation av utomordentlig betydelse för vår
ekonomi och vårt samhälle. Det hade väl inte varit att vänta sig att intresset för
detta skulle vara lika stort som intresset för EU, men det minimala intresset för
den nya världshandelsordningen är ändå förvånande och kommer förmodligen
om några år att framstå som märkligt. Till skillnad från vad som gällde om
Sveriges anslutning till EU var anslutningen till WTO inte kontroversiell
bland politiker, något som till stor del torde kunna förklara den låga uppmärk
samheten.

Avtalet framstod alltså - i Sverige vid denna tid - som politiskt okontrover
siellt. Trots att det fanns en enighet om att Sverige i likhet med de allra flesta
av världens stater skulle vara medlem i WTO så kunde inte gärna innehållet i
detta vidlyftiga handelsavtal ha varit okontroversiellt redan innan förhandling
arna inleddes. Vid vår anslutning till EU hade Sverige knappast någon möjlig
het att påverka gemenskapens regelsystem utan frågan var om Sverige skulle
bli medlem eller inte. Vad gäller WTO var det självklart att vi skulle vara med
men det nya regelsystemet hade vi i princip också kunnat påverka under den
långa förhandlingsperioden mellan 1986 och 1994. Med viss rätt kan det i och
för sig hävdas att ett litet land som Sverige hade mycket litet inflytande på för
handlingarna, men avsaknaden aven intern debatt om Sveriges linje i t.ex. de
kontroversiella ämnena handel med tjänster och immateriaIrätter är kanske
ändå något att förvånas över.

Avtalsförslaget var förvisso inte okontroversiellt i hela världen. I USA
pågick det en livlig debatt i frågan och det var länge osäkert om förslaget skulle
godkännas av kongressen. I Indien ägde stora demonstrationer rum mot avtals
förslaget och frågan om landets eventuella godkännande av avtalet blev en av
de viktigaste frågorna i indisk inrikespolitik. 1

l Se härom Olsson (red): Sydligt perspektiv på GATT-avtalet (1994), s. 15f.
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Kapitel 1. Å'mne, syfte och metod

WTO:s ministermöte i Seattle i slutet av 1999 visade också för en svensk
publik vilka stora motsättningar det finns i de handelspolitiska frågorna. Mot
sättningarna tog sig inte bara de uttryck som TV-bilderna visade aven belägrad
stad med tusentals demonstranter. Också inne i förhandlingslokalerna fanns det
stora motsättningar. Avsikten var att mötet skulle utgöra en startpunkt för en ny
förhandlingsrunda. Man lyckades dock inte uppnå enighet om vilka ämnesom
råden en sådan skulle omfatta. Mötet var från denna utgångspunkt ett misslyck
ande. Från utgångspunkten att det är viktigt att handelspolitiska frågor upp
märksammas, diskuteras och belyses i en allmän debatt var mötet däremot ett
framsteg.

Trots att ministrarna inte lyckades bli eniga i Seattle kommer förmodligen
en ny förhandlingsrunda till stånd förr eller senare. Tills vidare består det
WTO-avtal som trädde i kraft 1995. Avtalet, som förutom skapandet aven ny
organisation innefattar en modernisering av det allmänna tull- och handelsav
talet ("General Agreement on Tariffs and Trade" , GATT, i Sverige oftast kallat
"GATT-avtalet") från 1947 och regler om nya ämnesområden såsom handel
med tjänster och immaterialrätter, är inte bara det förmodligen längsta avtal
som någonsin slutits - en officiell utgåva av det omfattar 26.250 sidor - utan
också det viktigaste världsomspännande avtal som slutits sedan avtalet om FN
stadgan 1945. Avtalet rör handel mellan olika länder och skapar ett internatio
nellt regelsystem för denna handel. Det kan därmed sägas utgöra en central
komponent i den internationella handelsrätten i vidsträckt bemärkelse.

WTO-avtalet måste tolkas mot bakgrund av de förändringar som skett och
sker i världen. Det går att tolka skeendet i världen som en utveckling mot något
som blir allt bättre. Man kan se utvecklingen i ett lineärt perspektiv.' Demokra
tin segrar i allt fler länder, välfärden ökar, medellivslängden ökar, samhällen
knyts närmare varandra genom ny teknik, enskildas rättigheter tillgodoses
genom reformerade rättsregler. Internationella avtal - som avtalet om Europe
iska unionen och WTO-avtalet - excellerar ofta med vackert formulerade mål
sättningar som läsaren kan förväxla med vetenskapligt underbyggda förutsägel
ser om framtiden.

Mot det lineära perspektivet kan ställas det cykliska, enligt vilket kulturer
kan förstås och jämföras enligt schemat födelse, mognad och förfall.' Det finns
mycket som talar för detta perspektiv och att vi befinner oss i förfallsfasen om
man tar fasta på olika negativa inslag i utvecklingen. Inbördeskrig, kriminalitet,
arbetslöshet, svält, miljöförstöring och kärnvapenhot är självklart närvarande
fenomen i en betraktelse över tillståndet i världen. Lineära och cykliska per-

2 Utvecklingen mot ett bättre samhälle kan också antas ske stegvis i enlighet med den stadieteori som
fmns i marxismen eller den som företräds av Rostow. Rostow: The stages ofeconomic growth: a non
communist manifesto (1971).

3 von Wright: Myten om framsteget (1993), s. 35 tf.
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Kapitel l. Ämne, syfte och metod

spektiv kan anläggas på enskilda kulturer (länder, världsdelar) men också - sär
skilt nu när ländernas ekonomier är så sammanflätade - på världen som helhet.

WTO-avtalet kan studeras på många olika vis. Uppenbart är att en förståelse
av avtalet kräver att man sätter det i relation till den sammansatta ekonomiska
och politiska utvecklingen i världen. Uppenbart är också att världen genomgår
stora och snabba förändringar som ingen av oss kan överblicka, som ingen av
oss vet särskilt mycket om och som ingen av oss på egen hand kan påverka sär
skilt mycket.

Kring WTO-avtalet kan mot bakgrund av det ovan sagda ställas flera stora
frågor, som t.ex. följande: Är avtalet beviset på marknadsekonomins definitiva
triumf? Är det en bekräftelse på USA:s ställning som världens starkaste stat?
Är det en kompromiss - ett slags fredsavtal - mellan de stora handelsblocken
USA, Europa och Östasien? Är det de fattiga ländernas verktyg för att nå de
rika ländernas marknader? Är det de rika ländernas verktyg för att nå de stora
växande marknaderna i den fattiga världen? Är det de stora multinationella
företagens verktyg för att bli än mer dominerande? Är det ett fredsavtal skapat
av politiker som vill rädda världen undan kaos och undergång?

Utifrån olika perspektiv kan man ge olika svar på dessa frågor." Det per
spektiv man brukar anlägga på omvärlden tenderar att ge svar som mest fram
står som bekräftelse på det riktiga i perspektivet, utan att man kanske bryr sig
om att närmare studera frågan. Frågorna är relevanta men samtidigt kanske
omöjliga och befinner sig kanske på ett plan som inte lämpar sig för ett svar
som har någon entydigt vetenskaplig grund. Men varje studie av WTO-avtalet
bör ha frågeställningar som dessa som en bakgrund framför vilken man målar
något mer detaljerade bilder.

En likaledes stor men något mer begränsad fråga gäller rättens roll i den
internationella handeln. Intresset för GATT:s rättsliga karaktär fick jag då jag
under senare delen av 1980-talet började undervisa i ämnet internationell han
delsrätt. Undervisningen och arbetet med en översiktlig lärobok i internationell
handelsräte medförde en undersökning av olika handelshinder som tillämpades
av Sverige och andra länder. Sverige hade infört en lag om handelsbojkott mot
Sydafrika och Namibia och frågan hade uppstått om detta var förenligt med
våra åtaganden enligt GATT eftersom FN:s säkerhetsråd inte - p.g.a. veto från
USA och Storbritannien - hade beslutat om någon sådan bojkott. Om detta sade

4 Den 13 december 1999 läste jag två artiklar om WTO:s ministermöte i Seattle. I den ena hävdade jour
nalisten John Pilger att WTO-avtalet får katastrofala följder för de fattiga, att en diktatorisk världsre
gering håller på att bildas och att demonstranterna i Seattle försökte stoppa denna utveckling. Pilger:
Bluffen i Seattle - och hoppet. Aftonbladet 13 december 1999. Den andra artikeln fanns i The Econo
mist. På framsidan av detta nummer fanns en bild på ett svältande afrikanskt barn och texten "The real
losers from Seattle". I artikeln hävdades att det var de fattiga som drabbades hårdast av att ministrarna
inte kunde komma överens i Seattle. The Economist, December Il th 1999, s. 13. Artiklarna ger uttryck
för helt olika perspektiv på världshandeln.

5 Seth: Internationell affärsrätt (1990).
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Kapitel 1. Å·mne, syfte och metod

departementschefen följande: "Beslutet innebär visserligen ett avstegfrån våra
åtaganden enligt GATT. Men detta är en engångsföreteelse som enbart avser
Sydafrika och Namibia och som är motiverad av det unika i själva apartheidsi

tuationen ".6 Jag funderade inte så mycket över själva handelsbojkotten - kunde
den på något sätt bidra till att apartheidregimen föll så var ju det positivt - men
som lärare i internationell handelsrätt låg det nära till hands att fråga sig vad
som skulle hända när vi bröt mot ett internationellt avtal. Man fick väl inte bryta
mot sådana och om man ändå gjorde det skulle man väl få någon form av straff?

En vidgad förståelse för problematiken kring GATT och rätten gav en bok
skriven av Olivier Long, som var GATT:s generalsekreterare 1968-1980.
Titeln på boken var "Law and its Limitations in the GATT Multilateral Trade

System".' Redan titeln antydde problemställningen. Det fanns en rätt men den
hade sina begränsningar. Boken behandlar dessa begränsningar och ger förkla
ringar till varför de finns. Enligt Long bör man betrakta handelspolitik som det
möjligas konst och förhandlingar som ett medel för kompromisser mellan rätts
liga åtaganden och politiskt tvång." För Long framstår GATT primärt som ett
forum för diplomatiska förhandlingar och först i andra hand som ett rättsligt
bindande avtal. De deltagande länderna försöker åstadkomma resultat och där
vid är det förhandlingar och kompromisser som är de bästa verktygen, inte juri
diken och processer.

1995 valdes italienaren Renato Ruggiero till WTO:s generalsekreterare. Ett
av hans första tal efter tillträdet, till stor del tryckt i WTO:s egen informations
tidskrift WTO Focus, fick rubriken"Trade liberalization and the rule oflaw in
an interdependent world't" I talet poängterade Ruggiero vikten av de rättsliga
åtaganden som det nya avtalet innebär och vikten av ett fungerande tvistlös
ningssystem.

I september 1999 höll den då nytillträdde generelsekretararen för WTO
Mike Moore ett tal som också berörde frågan om regler för det internationella
samfundet. Han sade bl.a.: "Our dream for the next century is that if be one of
persuasion; a global civilization based on rules, law and engagement to back
up and reinforce the decisions ofgovernment. This is a simple proposition. Do
we want a world based on rules or not? "10

Det finns en skillnad mellan den förstnämnde generalsekreterarnas synsätt
och det synsätt de två senare representerar. Medan Long betonade rättens
begränsningar, betonade de andra vikten av regelsystemet. Skillnaden avspeg
lar en förändrad syn på rättens roll i den internationella handeln. Avspeglar den

6 Prop. 1986/87: 110 s. 13.
7 Long: Law and its Limitations in the GATT Multilateral Trade System (1987).
8 Long s. XI.
9 WTO Focus, no. 3, May-June 1995.
10 WTO Press Release 139,28 September 1999.
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också en reell förändring av rättens roll i den internationella handeln? Det är ju
inte självklart. När jag inledde denna studie hade jag som hypotes att rättens roll
i den internationella handeln hade förändrats under senare år. Det fanns exem
pel på en förstärkning av rättens roll i EG-samarbetet och det fanns anledning
förmoda att något liknande höll på att hända på den globala nivån.

Samtidigt med skapandet av EU och WTO ägde en annan förändring rum
som också gav anledning att reflektera över rättens roll i ett samhälle, nämligen
sönderfallet av det statssocialistiska blocket. Som svensk tog jag det för tämli
gen självklart att vi hade ett fungerande rättssystem, att det fanns klara regler
kring det mesta och att vi hade myndigheter som på ett tillfredsställande sätt
upprätthöll systemet. Att ett internationellt rättssystem inte fungerade så enkelt
var ju lätt att inse eftersom det här saknades en över staterna stående världsre
gering med tillgång till maktmedel i form av polis eller liknande. Utvecklingen
i Östeuropa visade tydligt att inte heller en nationell rättsordning var självklar.
Det var inte bara att skriva ner nya lagar på papper och anta dem i ett parlament.
Lagarna måste på något sätt avspegla människors önskningar och förvänt
ningar. Det måste finnas personer som kan tillämpa dem. Det måste finnas
okorrumperade myndigheter som i sista hand kan upprätthålla den ordning man
enats om. Det måste finnas ett folkligt förtroende för myndigheterna. Hur ska
par man allt detta och förhindrar att det i stället etableras någon form av maffia
välde? Utvecklingen i Östeuropa gav mig en djupare insikt i att rättssamhället
är en skör skapelse och att sociala miljöer och normer främst upprätthålls
genom att vi i vardagen ständigt bekräftar deras giltighet. När denna bekräftelse
inte längre sker på frivillig väg och staten i stället svarar med mer vakthållning
och flera poliser är vi på väg bort från ett rättssamhälle. Utvecklingen i Östeu
ropa ger kunskap om vilka element som är centrala när det gäller att skapa en
ordning byggd på goda regler i stället för på den starkes rätt.

Om det är svårt att skapa ett fungerande nationellt system som förhindrar
krig mellan gangster ligor och som skyddar de mindre starka förefaller det vara
en än svårare uppgift att skapa ett internationellt fungerande rättssystem som
förhindrar konflikter mellan stater och förhindrar att stora starka stater behand
lar små svaga stater illa. Det är uppenbart att man inte helt kan använda sig av
samma rättsliga element internationellt som man gör nationellt men samtidigt
kan man tänka sig att vissa av elementen kan vara gemensamma.

Utgångspunkten för en studie av WTO är sålunda att det är en vansklig upp
gift att skapa och vidmakthålla en rättsordning som kan tillämpas mellan sta
terna. WTO:s förste generalsekreterare, Peter Sutherland, formulerade proble
matiken för WTO på följande vis:

"I consider that only half the battle is won by concluding the Uruguay Round.
There 's a eonstant requirement that its credibility be sustained, because ultimately,
unlike the World Bank or the IMF, which deal with resources, the WTO deals with
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rules: the application ofrules; and the commitment to compliance with the rules 
and one can lose credibility very rapidly. "11

Det är inte självklart att en förstärkt roll för rätten är den framkomliga vägen
för att åstadkomma ett stabilt och rättvist system. Den kanadensiske ambassa
dören John M. Weekes, som var sitt lands representant i WTO, ifrågasatte detta
när han vid en konferens om WTO:s tvistlösningssystem 1997 yttrade:

"And now I would like to offer a final word ofwarning from a non-lawyer, but one
who values the new dispute settlement we have created. We must guard against over
legalization ofthe process. Needless debates over procedures must be avoided. But
even more important, it must be clearly understood that governments are not ready
to tolerate judiciallegislation. Nor is it envisaged by the Dispute Settlement Under
standing. Such tendencies will weaken the credibility ofthe system itself "12

I varje studie måste man införa begränsningar. WTO-avtalet är, som nämnts,
mycket omfattande och kan inte analyseras i sin helhet. Frågan är då om rättens
roll belyses särskilt väl i någon del av avtalet? Finns det något område där rätten
spelar en roll som får betydelse för den rättsliga karaktären hos resten avavta
let? Kontrollen av reglernas efterlevnad, vilken i WTO-avtalet främst utgörs av
tvistlösning mellan medlemsstater, är det område i vilket det rättsliga tänkandet
manifesterar sig särskilt tydligt. Jag har därför valt att särskilt analysera WTO:s
tvistlösning.

WTO-avtalets regler om tvistlösning kan översiktligt och kortfattat beskri
vas på följande sätt." En stat som anser att en annan stat har brutit mot WTO
avtalet, kan efter ett inledande obligatoriskt samråd med motparten begära att
en särskild panel tillsätts för att avgöra om en regelöverträdelse skett. Denna
begäran framställs till ett organ, Dispute Settlement Body (DSB), i vilket varje
medlemsstat har en representant. DSB kommer som huvudregel att tillmötesgå
denna begäran. Den tillsatta panelen består av tre ledamöter, ofta handelsdiplo
mater med ekonomisk eller juridisk utbildning, vilka utses tillfälligt för den
aktuella tvisten. I möten med panelen får parterna presentera sina ståndpunkter
och lägga fram sina bevis. Inom normalt sex månader skall panelen presentera
en rapport i vilken den tar ställning till om överträdelse skett eller inte.

De rättsliga aspekterna (till skillnad från fakta-aspekterna) av rapporten kan
överklagas till ett särskilt överprövningsorgan, benämnt Appellate Body. Detta
är ett permanent organ med sju ledamöter men i varje enskild tvist är det bara
tre av dem som tjänstgör. Överprövningsorganet skall avge en rapport i vilken

II THE EUROPEAN, 26 May-l June 1995.
12 Weekes: The WTO: Rule Making and Disputes in a Globalizing World (1997), s. 5.
13 Reglerna om tvistlösning finns främst i Överenskommelsen om tvistlösning (Understanding on Rules

and Procedures Governing the Settlement ofDisputes), vilken finns intagen som bilaga till denna bok.
En mer utförlig sammanfattning av tvistlösningsproceduren finns i kapitel 7, avsnitt 7.1.2.
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det tar ställning till den överklagande partens synpunkter på panelens rättsliga
bedömningar.

För att en rapport från panelen eller överprövningsorganet skall bli gällande
måste den antas av DSB. Reglerna härom anger att rapporten skall anses anta
gen om inte DSB med konsensus beslutar att rapporten inte skall antas.

En stat som befunnits ha brutit mot WTO-avtalet skall inom en viss tid vidta
de förändringar som är nödvändiga för att efterleva avtalet. Om en stat inte i tid
kan göra dessa förändringar kan den under en övergångsperiod erbjuda den kla
gande staten en kompensation, t.ex. tullsänkning på en annan vara än den som
tvisten avser. Om staten inte följer den av DSB antagna rekommendationen
från panelen eller överprövningsorganet kan DSB besluta att den klagande sta
ten mr vidta en retaliationsåtgärd, t.ex. införa en mycket hög tull på en vara som
exporteras från det andra landet. Avsikten med retaliationsåtgärden är att den
skall förmå motparten att vidta de nödvändiga förändringar som krävs för att
avtalet skall efterlevas. Retaliationsåtgärden mr vara i kraft så länge den ankla
gade staten inte följt rekommendationen.

WTO:s tvistlösningssystem framstår från rättsliga utgångspunkter som jäm
förelsevis avancerat. Avgörandena skapar prejudikat som utgör viktiga
beståndsdelar i det internationella handels systemet. En utgångspunkt i denna
studie är att det framstår som märkligt att man i en värld med självständiga
suveräna stater, vilka sällan vill underkasta sig diktat från någon annan, har
lyckats skapa ett så avancerat rättsligt system.

På vilket sätt kan då en forskare nalkas detta regelsystem för tvistlösning?
Sociologen Johan Asplund har i boken "Om undran inför samhället" en inled
ning, som lyder på följande vis:

"Om ett visst fenomen, F, kan man ställa sig en lång rad olika frågor, till exempel
dessa:

Förekommer F överallt eller endast på somliga platser? Är F förknippad med
den här kategorin av folk snarare än med den här kategorin av folk? Har F alltid
haft sin nuvarande karaktär eller var F annorlunda förr? Vem eller vilka drar
fördel av F? Vad är orsaken till F? ...

Sedan kan man också/råga sig: Vad betyder F? "14

Det centrala i Asplunds framställning är att fenomen kan framstå som gåtor
eller ha en helt annan betydelse än man först tror. Gåtan kan lösas om den
omgestaltas och associeras med något helt annat än det som man vanligtvis
associerar fenomenet till. Man måste då vara öppen och låta fenomenet kon
fronteras med en rad olika perspektiv. Genom en sådan process kan man finna

14 Johan Asplund: Om undran inför samhället (1970), s. 11.
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en annan innebörd av fenomenet än den man fann från början. Det handlar sna
rare om kvalitet än om kvantitet.

Inriktningen på kvalitet snarare än kvantitet är inte främmande för rättsve
tenskapen. Det är tvärtom så att denna vetenskap inte primärt vill besvara frågor
som "Ökar detta regelsystem världshandeln?" och "Vilken effekt får denna
regel för människors handlande?". Den vanligaste. frågan för rättsvetenskapen
är den rättsdogmatiska: "Vad är innebörden aven viss regel och hur samverkar
den med andra regler?". Den rättsdogmatiska frågan är ofta svår att besvara då
den ställs rörande ett internationellt avtal där den rättsliga karaktären inte är
dominerande." Men svaret på den utgör en sorts svar på frågan vad reglerna
betyder.

Syftet med denna avhandling är inte att göra en rättsdogmatisk analys av
WTO:s tvistlösning. Syftet är i stället att finna tvistlösningens betydelse i ett
bredare samhällsvetenskapligt perspektiv och att därvid särskilt analysera den
förändring som skett av rättens roll i tvistlösningen.

För att förstå WTO:s tvistlösning och rättens roll i denna är det nödvändigt
att studera tvistlösningen i relation till den ekonomiska och politiska verklighe
ten. Genom att undersöka de rättsliga inslagens utveckling, innebörd och före
komst i WTO-avtalet mot bakgrund av fakta och teoribildningar inom de eko
nomiska, politiska och rättsliga systemen hoppas jag finna något som liknar
svar inte bara på frågan vad WTO:s tvistlösning betyder utan också på den
större frågan vad rätten betyder i världshandeln.

Det finns anledning tro att det inte är så lätt att få något enkelt svar på frå
gorna om betydelsen av WTO:s tvistlösning och betydelsen av rätten i världs
handeln. Det finns anledning tro att man kan finna många svar. Men det finns
också anledning tro att hela den undersökningsprocess, som jag redovisar, i sig
kommer att ge en bättre förståelse av fenomenet.

Om man frågar sig vad WTO-reglerna betyder inte bara inom det rättsliga
paradigmet utan också vad de betyder i ett större samhälleligt perspektiv ham
nar man på lösare grunder. Samtidigt är det här som de mest intressanta fråge
ställningarna och kunskap sbefrämjande svaren finns. För att nå en förståelse av
WTO-avtalet och dess tvistlösningssystem krävs det att man överskrider de
rättsliga ramarna.

En utgångspunkt för en förståelse av rättens betydelse i det internationella
samfundet är vad James Fawcett poängterar beträffande internationella regler.
Han säger att den fråga man skall ställa sig beträffande dessa regler inte är
"How can it be enforced? " utan "Is it likely to be observed andfor what rea
sons? ".16 För att svara på den senare frågan är det nödvändigt att man analyse-

15 Long avslutar sin studie med uttalandet att "GATT Law does not lend itselfwell to considerations of
a doctrinal nature". Long s. 109.

16 James Fawcett: International Economic Conflicts. Prevention and Resolution (1977), s. 8.
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rar reglerna i relation till den omgivande politiska och ekonomiska verklighe
ten."

Samtidigt som det kan sägas att rätten fått en mer central roll än tidigare i
internationella relationer är det viktigt att framhålla att det inte handlar om ett
rättssystem av nationell typ. Ekonomiska och politiska hänsynstaganden har
förmodligen större betydelse i ett internationellt regelsystem än i ett nationellt
regelsystem. Sådana hänsynstaganden visar sig bl.a. genom att det rättsliga
regelsystem som skapats genom WTO-avtalet har ett antal politiska och ekono
miska "utgångar", dvs. det föreskrivs i själva regelsystemet att ekonomin eller
politiken har företräde i den meningen att ekonomiska och politiska motive
ringar under vissa omständigheter godtas för åtgärder som annars skulle utgöra
brott mot en given regel.

Den politiska verkligheten är komplex. Den ekonomiska verkligheten är
komplex. Den rättsliga verkligheten är komplex. För att förstå och analysera
sambanden mellan rätten å ena sidan och ekonomin och politiken å andra sidan
krävs en metodologisk ram som gör det möjligt att både se helheten och de
olika delarna och dessutom kunna se var de olika delarna hör hemma. 18 För att
åstadkomma detta har jag i ett inledande teorikapitel (kapitel 2) konstruerat en
modell. I modellen - vars grundstenar är de tre systemen ekonomi, politik och
rätt - för jag in olika teoribildningar som har relevans för WTO-avtalet och sär
skilt för dess tvistlösningsmekanism." Modellen utgör ett verktyg med vars
hjälp det blir möjligt att orientera sig i verkligheten.

17 En sedelärande lustig historia som fmns i flera kulturer i världen handlar om en man som i ljuset från
en lyktstolpe letar efter sina borttappade nycklar. En förbipasserande frågar honom om han är säker på
att det var just där han tappade dem och får svaret: - Nej, det var därborta där det är mörkt men det är
mycket lättare att leta här i ljuset. Sensmoralen av historien är för WTO-avtalet att det säkerligen är
mycket enklare att skriva om det i ett enbart rättsligt perspektiv men att man då inte alls kan förstå
avtalet. Problemet och svaret ligger någonstans i mörkret mellan de rättsliga, politiska och ekonomiska
lyktstolparna. Om man är intresserad av att öka sin kunskap och förstå fenomenet tar man därför vara
beredd att famla men till sist hittar man nog nycklarna. Om undersökningen har bedrivits på ett kon
struktivt sätt har man lyckats skapa en ny lyktstolpe.

18 Se härom Brus: Third Party Dispute Settlement in an Interdependent World (1995), s. 70.
19 Mitt inledande intresse för GATT gällde dess rättsliga karaktär, vilket var naturligt eftersom jag är

utbildad jurist. I de skrifter och artiklar som jag studerade stötte jag tidigt på en rad statsvetenskapliga
och nationalekonomiska aspekter på GATT. Jag förstod snart att dessa aspekter var mycket betydel
sefulla. Samtidigt insåg jag att det var svårt för mig att ha några självständiga och kritiska synpunkter
på dessa områden. De statsvetenskapliga och nationalekonomiska teorier som jag presenterar har
framstått som tämligen etablerade. Jag har accepterat dem som sådana. I huvudsak har jag på dessa
områden använt mig av sekundärkällor, främst etablerade läroböcker och tidskrifter. Genom samtal
med olika statsvetare och nationalekonomer har jag också kontrollerat att teorierna och källorna är eta
blerade. Mitt eget bidrag har varit att föra samman de statsvetenskapliga och nationalekonomiska
aspekterna med de rättsliga aspekterna och därigenom belysa hur de olika systemen samverkar inom
den internationella handeln.
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De element som ingår i de olika systemen är dels aktörer av skilda slag, dels
abstrakta kategorier, vilka finns i olika teoribildningar." Modellen ger sålunda
en bestämd plats åt en viss aktör, kategori och teori. Den poängterar samtidigt
att det finns en interaktion mellan de olika elementen i modellen. En fokusering
på dessa interaktioner tar ett värde i sig som är mer än summan av de olika
delarna." Modellen ger därmed en fristående och egen bild av ett komplext nät
verk. Den är ett hjälpmedel som samtidigt utgör ett bidrag till kunskapen om
WTO och dess tvistlösning.

Inom det ekonomiska systemet finns den för WTO-avtalet så centrala para
doxen att ett lands bestraffning av ett annat land genom höga tullar eller kvan
titativa restriktioner samtidigt är en bestraffning av landets egna konsumenter.
Här finns också teorier om när ett land kan tjäna på en tull och teorier om huru
vida en tull eller kvantitativa restriktioner kan vara till fördel för skapandet och
bibehållandet aven egen industri.

Inom det politiska systemet finns teorier om vilken roll handelspolitiken
spelar i länders politik och teorier om konfliktlösning mellan stater. Centralt för
WTO-avtalet är att staterna är de relevanta subjekten och att värnandet om sta
tens suveränitet och självbestämmanderätt kan stå i motsättning till de förplik
telser om frihandel som WTO-avtalet bygger på.

Inom det rättsliga systemet finns analyser och teorier om olika typer av nor
mer, tolkningsmetoder, tvistlösningsmetoder och teorier om förhållandet mel
lan internationella avtal och nationell rätt. I WTO-avtalet finns ett antal rättsliga
element, innebärande en särskild typ av regelformulering, beslutsfattande och
tolkning.

De internationella delarna av de tre systemen sammankopplas till ett fjärde
systern, det internationella handelssystemet. Det är rättens betydelse inom detta
system som är av särskilt intresse i denna studie.

De tre grundsystemen studeras i tre olika akademiska discipliner, vilka skil
jer sig åt genom att de ställer olika frågor kring en företeelse och förväntar sig
olika typer av svar. Rättsvetenskapen är normativt inriktad och syftar i all
mänhet till att fastställa vad som gäller (vad som är förpliktande) eller bör gälla.
Nationalekonomin och statsvetenskapen är mer inriktade på varför en före-

20 Distinktionen mellan aktörer och abstrakta kategorier när olika system särskiljs finns också hos Brus.
Han definierar "the international legal order" som system på två vis. I det ena systemet ("social-Iegal
system") är aktörer av olika slag de ingående elementen. I det andra systemet ("rule system") är det
reglerna som är de ingående elementen. Brus s. 88 ff. Brus särskiljer alltså två olika system med denna
uppdelning. Jag ser det som två sätt att defmiera samma system.

21 Brus har liknande tankegångar (s. 70).
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teelse finns och hur den fungerar. Disciplinerna har olika kulturer. Möten mel
lan dem är svåra att åstadkomma men borde kunna vara mycket fruktbärande. 22

I alla tre systemen finns det, som nämnts ovan, aktörer. En jämförelse mel
lan vilka som är aktörer i det rättsliga systemet och vilka som är aktörer i de
ekonomiska och politiska systemen anger i vilken utsträckning och på vilket
sätt som motsättningar i de ekonomiska och politiska systemen kanaliseras till
det rättsliga systemet. Är parterna i WTO-systemet samma parter mellan vilka
motsättningar finns i det ekonomiska och det politiska systemet?

Särskiljandet av de tre grundsystemen möjliggör också förståelse av rättens
funktion. Rättsregler uppkommer inte utan anledning. De utgör svar på ofull
komligheter i samhället. De skall korrigera system som inte fungerar på ett
önskvärt sätt. Ofullkomligheter i det politiska och ekonomiska systemet speg
las därför i det rättsliga systemet. Ett studium av politiken och ekonomin som
system är en metod som underlättar att finna ofullkomligheter och därmed bety
delsen - funktionen - av olika rättsregler. Vad som utgör ofullkomligheter
finns det ofta skilda uppfattningar om. Dessa uppfattningar kan vara uttryck för
olika intressegruppers värderingar.

Samtidigt som det rättsliga systemet syftar till att korrigera ofullkomligheter
i de ekonomiska och politiska systemen är det självt behäftat med ofullkomlig
heter . Ofullkomligheterna finns i materiella regler, som är vaga och inkonsi
stenta, och i kontrollsystemet (b1.a. tvistlösningen). Detta konstaterande gäller
särskilt det internationella rättsliga systemet. Ofullkomligheten i WTO-syste
met är ett uttryck för att parterna (medlemsstaterna) inte kunnat enas om ett
konsistent rättsligt system som korrigerar ofullkomligheter i de andra syste
men. Ofullkomligheter i tvistlösningssystemet (kontrollsystemet), vilka kom
mer att påvisas i denna studie, är därmed ett uttryck för maktförhållanden i de
andra systemen.

En utgångspunkt i undersökningen är att det finns två olika typer av interna
tionell tvistlösning vilka kan placeras i varsin ände aven skala. Den ena typen
är den diplomatiska förhandlingen, som har en lång tradition i de internationella
relationerna. Denna tvistlösning kännetecknas av kompromisstänkande, till
lämpning av få och ofta vaga materiella normer, frivillighet, respekterande av
staters suveränitet, avsaknad aven dömande tredje part, få procedurregler,
avsaknad av tvingande verkställighetsmöjligheter. Avgörandet har ingen preju
dicerande betydelse varken för de två parterna eller för andra länder. Den andra

22 Se härom Beck: International Law and International Relations: The Prospects for Interdisciplinary
Collaboration (1996), s. 17. Beck diskuterar särskilt samarbetet mellan företrädare för "International
Relations" och "International Law". Enligt Beck (s. 3) har statsvetare länge avfärdat internationell rätt
som irrelevant och jurister har i sin tur rutinmässigt ignorerat verk av statsvetare om internationella
regler. Becks uppsats ingår i den av honom tillsammans med Arend och Vander Lugt redigerade boken
International Rules. Approaches from International Law and International Relations (1996), vars
tema är de olika teoretiska infallsvinklarna på internationella regler.
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typen är det rättsliga avgörandet som utvecklats inom den nationella rätten.
Kännetecknande for denna tvistlösning är normbundenhet både for proceduren
och for avgörandet av sakfrågan, inget kompromisstänkande utan ett avgörande
av vem som har rätt och vem som har fel, skyldighet att vara part, förekomsten
aven dömande tredje person, tvingande verkställighetsregler. Avgörandet har
betydelse for framtiden inte bara for parterna utan också for andra.

Dessa två tvistlösningstyper finns som nämnts i varsin ände aven skala.
WTO:s tvistlösningsmekanism finns någonstans på denna skala. Den nya tvist
lösningsmekanismen innebär en forskjutning från den diplomatiska forhand
lingen till det rättsliga avgörandet. Varje forskjutning i den riktningen kan
betecknas som en juridifiering. Ett syfte med föreliggande studie är att tolka
denna förskjutning. För att göra detta särskiljer jag olika moment som ingår i
mekanismen och analyserar dessa var for sig. Jag undersöker vilka positioner
det fanns i frågan under Uruguayrundan, gör en rättslig beskrivning av momentet
och tolkar därefter momentet med hjälp av de analysverktyg som modellen till
handahåller. Analysen är inriktad mot konfliktpunkter mellan reglerna och de
olika systemen, vilken verkan interaktionen mellan tvistlösningsreglerna och de
olika systemen har och vilken funktion reglerna har i de olika systemen. I det
avslutande kapitlet görs en sådan analys for tvistlösningssystemet som helhet.

När jag tolkar den nya tvistlösningsmekanismen använder jag vissa begrepp
och teorier som finns i den presenterade modellen. Ett forsta sådant begrepp är
redan nämnt, nämligen juridifiering. Ett annat central begrepp är legitimitet.
Fawcett framhävde, som angavs ovan, att den intressanta frågan var om det var
troligt att reglerna skulle följas och i så fall varför, Det kan finnas flera skäl till
att stater följer ett internationellt avtal eller ett utslag från ett internationellt
tvistlösningsorgan. En forutsättning for att stater åtminstone under en längre tid
skall följa ett avtal och utslag från ett tvistlösningsorgan är att man uppfattar att
avtalet och tvistlösningsproceduren har legitimitet. Begreppet legitimitet är
grundläggande i det rättsliga systemet men har också stor betydelse for en for
ståelse av det politiska systemet. Något självklart samband mellanjuridifiering
och legitimitet finns inte. En juridifiering leder inte alltid till ökad legitimitet.
Begreppet legitimitet diskuteras särskilt i teorikapitlets avsnitt om det rättsliga
systemet.

Tvistlösningens betydelse i det internationella handelssystemet tolkas i tre
teoretiska sammanhang vilka anknyter till det internationella handelssystemet;
teorier om regimer, handelskrig och globalisering. Dessa tolkningar innebär
inte bara att teorierna bidrar till att ge tvistlösningen en viss innebörd. De inne
bär också att WTO:s tvistlösning ger ett bidrag till innebörden av teorierna om
regimer, handelskrig och globalisering.

Den modell jag konstruerat är inte tillräcklig for förståelsen av WTO:s tvist
lösning. Det är också nödvändigt att ge en historisk bakgrund. Utan det histo-
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riska perspektivet blir analysen platt och statisk som ett fotografi. Av utrym
messkäl har den historiska bakgrunden i huvudsak begränsats till tiden från slu
tet av andra världskriget.

En studie av tvistlösningen måste också ske mot bakgrund av de materiella
regler som finns. En tvistlösning utan tillämpning av materiella regler eller med
tillämpning av mycket vaga och oprecisa regler är något helt annat än en tvist
lösning vid vilken man tillämpar mycket detaljerade materiella regler. Därför
redogör jag också kortfattat och översiktligt för de materiella reglerna i WTO
avtalet. Det blir en teckning mer av normernas struktur än av deras sakliga inne
håll. Särskild uppmärksamhet ges de relativt ymnigt förekommande undantags
regler, som medger att staterna på vissa angivna grunder kan avvika från sina
avtalsenliga skyldigheter.

Det är vidare så att de jurister och diplomater som författat WTO-avtalet
verkar i en miljö där man hämtar inspiration från näraliggande områden. Tek

niska lösningar har ofta en förebild i något annat avtal och tilläggs ofta en inte
uppenbar betydelse som de har i dessa avtal. I ett särskilt kapitel redogörs för
och analyseras tvistlösningen i fyra andra internationella institutioner eller
avtal med vilka WTO-avtalet kan jämföras på ett för analysen av WTO-avtalet
fruktbart sätt. De tvistlösningsinstitutioner som behandlas är Internationella
domstolen, Internationella havsrättskonventionens tvistlösningsorgan,
NAFTA:s tvistlösningsorgan samt EG-domstolen.

Redogörelsen för och analysen av de olika positionerna och förslagen
under Uruguayrundan, den historiska bakgrunden och de andra ovan nämnda
tvistlösningsmekanismerna bidrar till blottläggandet av kontroversiella frågor.
Detta gör det i sin tur lättare att finna motsägelser i regelsystemet samt att
identifiera systemets inte bara rättsliga utan kanske framförallt politiska svag
heter. Härigenom kan en explorativ ansats anläggas, dvs. en ansats som syftar
till att dra upp konfliktlinjer och ge en uppfattning om möjliga problemställ
ningar.

Studiens uppläggning kan uppfattas som att man hela tiden närmar sig kär
nan, WTO:s tvistlösningmekanism. De olika systemen, de materiella reglerna,
det historiska förloppet och de andra internationella avtalen utgör bakgrunds
bilder. Termen bakgrundsbild antyder att det som redogörs för i dessa avsnitt
inte är lika betydelsefullt som det som kommer senare. En sådan uppfattning är
inte självklart riktig. Man kan också uppfatta det på ett annat vis. Med visst fog
kan sägas att det som här betecknats som bakgrundsbild i själva verket är lika
viktigt för förståelsen av tvistlösningsmekanismen som en mer direkt och kon
kret analys av tvistlösningsreglerna. Varje företeelse får sin betydelse i mötet
med sin omgivning. Reglerna för tvistlösningen är döda bokstäver som får liv
genom att kopplas samman med omgivningen.

Grundläggande i en vetenskaplig framställning är att man skiljer mellan

25



Kapitel 1. Ä·mne, syfte och metod

aktörers motiv och deras motiveringar. Det finns anledning förmoda - särskilt
mot bakgrund av vad som framkommer i teoriavsnittet om det politiska syste
met - att stater ofta framför andra motiveringar för något än vad som är deras
verkliga motiv. Inom det rättsliga systemet finns vissa vad man kan kalla "god
kända argument" till vilka bl.a. hör att något skapar bättre rättvisa eller att en
viss lösning är mer konsistent, mer logiskt sammanhängande, än en annan. Det
är t.ex. inte troligt att USA skulle motivera ett förslag om att inhämta expertut
låtande med att landet självt har de bästa experterna och detta därför skulle vara
till fördel för USA. I stället skulle man motivera det med att det ger större sak
lighet åt avgörandet.

Om man tar för givet att staterna har andra motiv än vad som framkommer
i deras motiveringar skulle det kanske vara ointressant att studera de dokument
från Uruguayrundan i vilka staterna lägger fram olika motiverade förslag. Av
följande orsaker anser jag dock att de är värda att studeras." För det första är
det intressant att studera motiveringar för att bilda sig en uppfattning om vilka
argument som uppfattas som godkända. För det andra kan man inte utgå från
att stater alltid har andra motiv än de som framkommer i motiveringar. Detta
torde framförallt gälla frågor som är mer juridisk-tekniska till sin karaktär. För
det tredje ger en diskussion en belysning av problemställningar, vilket alltid är
befruktande för en analys och förståelse av ett område. För det fjärde ger dis
kussionen också en belysning av olika synsätt på rätten. För det femte stadgar
artikel 32 i Wien-konventionen om traktaträtten att förarbetena till en traktat
utgör ett supplementärt tolkningsmedel då traktaten skall tolkas."

Om man är medveten om problemet med motiv och motiveringar och ana
lyserar utvecklingen med hjälp av den modell jag konstruerat och från vilken
man ofta kan härleda olika intressen, så ges också möjligheten till en i veten
skapliga sammanhang nödvändig ideologikritik. En sådan innebär inte att man
behöver vara kritisk, i betydelsen negativ, till WTO-avtalet utan att man försö
ker tränga bakom den positiva och högtidliga fraseologi som omgärdar avta-

23 Jag har studerat samtliga offentliggjorda protokoll från den förhandlingsgrupp under Uruguayrundan
som hade till uppgift att diskutera tvistlösning (NG 13). Som i alla andra förhandlingsgrupper under
rundan var det ett mindre antal stater som var aktiva och presenterade förslag. Det är svårt att uttala
sig om i vilken utsträckning de aktiva staternas förslag och ståndpunkter var representativa också för
de stater som inte var aktiva i just denna förhandlingsgrupp. De stora handelsnationerna EEG, USA,
Japan och Canada var samtliga mycket aktiva i förhandlingsgruppen. Bland andra stater som var aktiva
kan särskilt nämnas Mexiko och Schweiz.

24 Det vetenskapliga värdet av att studera olika officiella dokument i internationella sammanhang disku
teras bl.a. i Lindell: Modern Multilateral Negotiation (1988), s 24f; Stenelo: Mediation in Internatio
nal Negotiations (1972), s. 20 och Prop. 1974:158 (om Wienkonventionen om traktaträtten), s 34.
Stenelo anser att formella dokument i allmänhet verkligen motsvarar vad som sagts också informellt.
För egen del har jag intervjuat några personer som haft nyckelpositioner under Uruguayrundan och av
dessa tätt besked att de dokument jag studerat på ett tillförlitligt vis avspeglade vad som skedde.

Protokoll och andra dokument från förhandlingar har använts av flera författare - bl.a. Dam,
Hudec och Jackson - för att tolka GATT. Se härom Kuo-Lee Li: The Law of GATT: Studyand
Research (1984).
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let." En juridifiering kan tolkas på många olika sätt och den kan ha flera funk
tioner som inte alla är lätta att upptäcka. Den modell som används i studien har
som ett av sina syften att lyfta slöjan av juridiken och se vad som döljer sig där
under.

25 Många av de etablerade och mest verksamma författare av kommentarer till GATT/WTO har i olika
sammanhang arbetat i organisationen. Deras lojalitet med organisationen kan utgöra ett hinder för en
kritisk analys.
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2.1 Olika system och olika nivåer

Om man inte hyser uppfattningen att vår värld styrs av någon relativt enkel
princip, eventuellt möjlig att formulera som teori, så är det rimligt att hävda att
något så komplext som världshandelssystemet också måste förklaras och
beskrivas på ett komplext sätt.1 Ett problem härvidlag är att finna en bra struktur
för alla komplexa kategorier och samband. Den lösning som här valts är
användning aven analysmodell.

Analysmodellen syftar till att ge en bättre förståelse aven företeelse som på
grund av våra kognitiva begränsningar är mycket svårgripbar. En karta med
skalan 1:1 är ohanterlig. Med stöd aven karta med skalan 1:1.000.000 hittar
man de större städerna och kan där fråga efter vägen till det hus man vill besöka.
Modellen är ett instrument för att nå denna förståelse.' Den pekar inte ut några
preciserade samband men den hjälper oss att formulera såväl frågor som svar.3

Analysmodellen utgörs av tre system (grundsystem) som ömsesidigt påver
kar varandra; det ekonomiska, det politiska och det rättsliga. Samtidigt är varje
system indelat i tre nivåer (arenor); den nationella, den internationella och den
specifika delarenan på den internationella nivån, nämligen WTO. Staten fung
erar till viss del - men inte helt och hållet - som förmedlande länk mellan den
nationella och internationella nivån inom alla tre grundsystemen. Genom att
binda samman den internationella nivån i de tre grundsystemen kan man skapa
ett fjärde system; det internationella handelssystemet.

Det internationella handelssystemet är ett internationellt system med olika
nationella utgångar och ingångar. Sambanden mellan de nationella arenorna och
den internationella arenan manifesterar sig genom att den internationella eko
nomin påverkar och påverkas av ländernas nationella ekonomier, att den inter-

I Se härom t.ex. Petersmann: The Transformation ofthe World Trading System through the 1994 Agre
ement Establishing the World Trade Organization (1995), i vilken författaren använder sig av ett brett
och öppet perspektiv inkluderande public choice-teorin, spelteori och regimteori. Ett liknande
angreppssätt finns också i B1okker: International Regulation ofWorld Trade in Textiles (1989). "Just
as economic studies have paid some attention to aspects which, strictly speaking, belong to the realm
ofthe political scientist or to that ofthe lawyer, and just as political science research has dealt with
economic and legal aspects, the present study, while basically legal in character, will also discuss eco
nomic and political issues involved, as far as it is necessary to explain elements and developments in
the textile regulation". Blokker s. 16.

2 "Theories and models are but instrument to grasp reality. Such observatories help to distinguish the
wood for the trees ". Blokker s. 340.

3 Hazard använder i sin studie av GATT:s tvistlösning en modell som visar vilka områden studien avser
och hur de hänger samman. Hon skriver: "The frameworks ofthese fields have served mainly as tools
for structuring our thin/dng about the complex real issues at hand". Hazard: Resolving Disputes in
International Trade (1988), s. 4.
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nationella politiken påverkar och påverkas av ländernas nationella politik och
att den internationella rätten på olika sätt kan relateras till den nationella rätten.
Den internationella ekonomin, politiken och rätten påverkar naturligtvis även

sinsemellan varandra. När det internationella handelssystemet behandlas senare
i detta kapitel begränsas analysen till den internationella arenan och till aktörer
och teorier som hänför sig till mer än ett av de tre ingående grundsystemen.

Modellen har inte bara till syfte att ge en struktur för komplexa kategorier
och samband. Den gör det enklare att se sambanden mellan rätten å ena sidan
och ekonomin och politiken å andra sidan. Den gör det därmed enklare att se
vilka underliggande värderingar och intressen som finns bakom reglerna.

De teorier som presenteras i det följande har betydelse på olika sätt i denna
studie. För det första utgör de en presentation av olika teoriansatser som redan
finns i forskningen kring WTO-avtalet. De får därmed en inomvetenskaplig
betydelse. För det andra har aktörerna på olika sätt påverkats av olika teorier.
För förståelsen av WTO-avtalet är det viktigt att få en uppfattning om från vilka
teoretiska utgångspunkter olika aktörer kan agera. Om t. ex. den amerikanska
administrationen domineras av personer med ett utpräglat "realistiskt" synsätt
på politiken, ger det en annan förståelse av WTO-avtalet än om administratio
nen skulle domineras av personer med ett "liberalt" synsätt. För det tredje tjänar
de presenterade teorierna syftet att utgöra verktyg för att analysera WTO:s
tvistlösningsmekanism.

Ekonomi, politik och rätt betecknas här som tre olika "system". Begreppet
har använts i olika vetenskapliga sammanhang och dess innebörd och fruktbar
het har ofta diskuterats." Användning av systemteori riskerar i vissa fall att leda
till mycket teori men lite nytta, i vart fall lite i proportion till det arbete som
läggs ner på teoribildningen. Systemteorins kategorier och begrepp kan dock
underlätta förståelsen av de undersökta företeelserna. 5

4 Se om detta Björklund: Forskningsanknytning genom disputation (1991), s. 89f; Brus: Third Party
Dispute Settlement in an Interdependent World (1995), s. 70 ff.; Eckhoff/Sundby: Rettssystemer
(1991) och Strömholm: Rätt, rättskällor och rättstillämpning (1992) s. 131 ff. Ett verk med system
teoretisk inriktning som haft stort inflytande inom statsvetenskapen är Easton: A Frameworkfor Poli
tical Analysis (1965).

5 Som grundare av systemteorin brukar anges den österrikiske biologen Ludwig von Bertalanffy, som på
1920-talet hävdade att biologi inte bara var ett laboratoriearbete utan också ett studium av organismer
som dynamiska helheter. Han hävdade vidare att sådana teorier om biologin kunde göras mer allmän
giltiga och tillämpas också inom andra vetenskaper. Han fick efterhand stöd från bl.a. ekonomen Ken
neth Boulding och matematikern Anatoi Rapaport. De använde sig i stor utsträckning av ett avancerat
matematiskt språk för att uttrycka samband inom system och mellan olika system. Man bildade Society
for General Systems Research, som sedan 1956 utgivit årsboken General Systems. Systemteorin har
åtminstone tidigare - haft stort inflytande inom statsvetenskapen, framförallt genom David Easton. Ett
visst inflytande har den också haft inom rättsvetenskapen, bl.a. genom Niklas Luhmann, Torstein Eck
hoffoch Nils Kristian Sundby. Välkända begrepp inom systemteorin är inflöde (input), utflöde (output)
och tillbakakoppling (feedback). Utflödet fungerar som tillbakakoppling genom att det ingår i ett nytt
och delvis förändrat inflöde. Tvistlösning utgör ett system där tvisterna (inflödet) kommer utifrån och
avgörandena (utflöde) hamnar utanför systemet men samtidigt blir en del av ett nytt inflöde. Allt detta
ingår i sin tur i ett större system, det rättsliga systemet.
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Marcel Brus hävdar i sin studie "Third Party Dispute Settlement in an Inter
dependent World" att systemteori utgör ett bra verktyg för förståelsen av
modem internationell tvistlösning. Utgångspunkten för hans val av teori är

uppfattningen att det moderna samhället framförallt kännetecknas av ömsesi
digt internationellt beroende ("international interdependence"). Om man foku
serar på ömsesidigt beroende i olika dimensioner innebär detta enligt Brus att

man fokuserar på interaktionen mellan element i en större helhet. Det är just
detta som enligt Brus är kännetecknande för systemteori. Den tillhandahåller

ett analytiskt redskap för att undersöka och beskriva komplexa nätverk av rela
tioner ("interrelations") och ger en möjlighet att kombinera olika discipliner."

Ett system består av ett antal komponenter, som samverkar på ett särskilt
sätt. 7 De olika systemen särskilj s i denna framställning genom angivande av
vilka aktörer som finns i de respektive systemen. Benämningarna på dem här
leds från vilken roll de spelar i systemet. För en förståelse av rättens funktion
är det av intresse att undersöka i vilken utsträckning aktörerna i det rättsliga
systemet är identiska med eller representeras av aktörer i de politiska och eko

nomiska systemen.
De relationer som finns mellan de olika aktörerna, och sambanden mellan

deras olika åtgärder, framkommer i de teorier som senare i detta kapitel presen
teras i anslutning till varje system. Inom varje system finns det etablerade teo
ribildningar med hjälp av vilka man söker svar på de frågor som är centrala för

förståelsen av systemet. Forskare och andra yrkeskategorier som företräder de
olika systemen kan analysera samma fenomen men använder sig då ofta av
olika mentala modeller." Vid en diskussion om den offentliga sektorn är 
typiskt sett - en ekonom främst intresserad av effektiviteten i verksamheten, en
statsvetare av den demokratiska styrningen och en jurist av rättssäkerheten.
Internationella handelskonflikter kan också betraktas olika beroende på vilken
mental modell man tillämpar." Man ställer olika frågor kring samma företeelse.
Man uppfattar på olika sätt vad som är ett problem.

Med användning av systemteoretiska begrepp kan sägas att utflöde (output)
från ett system ingår i inflödet (input) i ett annat system. Ett system kan i vissa
fall generera externa effekter som framstår som oönskade. Systemet kan då kor
rigeras på olika sätt. Förekomsten av rättsregler är generellt sett en följd av oön-

6 Brus: Third Party Dispute Settlement in an Interdependent World (1995), s. 70.
7 Brus definierar system som "a set ofinteraeting components whichform an organized whole and work

together for the overall objective ofthe whole" (a.a. s. 73). När han skall defmiera "the legal order"
som ett system undersöker han systemdefinitionens fyra olika element ("( l) the components, (2) the
interaction, (3) the organized whole and (4) the existence of an overall objective") och slår fast vad
dessa element motsvaras av inom rätten. Brus s. 85.

8 Begreppet mentala modeller används och utvecklas i Hazard s. 186 ff. Eckhoff/Sundby använder
begreppet idesystem. Eckhoff/Sundby s. 21 ff.

9 Hazard utvecklar hur jurister, diplomater och ekonomer betraktar internationella handelskonflikter.
Hazard s. 186 ff.
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skade effekter av de politiska och ekonomiska (och sociala) systemen. Ekono
mer har sedan länge erkänt förekomsten av marknadsmisslyckanden inom det
ekonomiska systemet och att det är nödvändigt att staten intervenerar med sär
skilda regler. Konkurrenslagstiftningen är det tydligaste exemplet. Ett interna
tionellt avtal som WTO-avtalet - vilket kan karakteriseras som en egen rätts
ordning - är en följd av misslyckanden i de politiska och ekonomiska systemen.
Det ekonomiska systemet skapar inte av sig självt ett optimalt ekonomiskt sys
tem för alla länder och människor. Det politiska systemet klarar inte utan vidare
självt att lösa konflikter mellan olika gruppers intressen på ett rationellt sätt.
Därför behövs det rättsliga systemet.

Samtidigt som det rättsliga systemet har som uppgift att korrigera ofullkom
ligheter i de politiska och ekonomiska systemen är det självt behäftat med ofull
komligheter. Dessa ofullkomligheter är till stor del avspeglingar av - eller
inflöde från - de övriga systemen.

Staten är i vissa fall en förmedlande länk mellan den nationella och interna
tionella arenan inom de tre grundsystemen. Staten framstår därmed som en
central aktör och kan utgöra ett eget studieobjekt i sin förmedlande roll. Stater
- i betydelsen ländernas centrala politiska och administrativa organ - är emel
lertid inga enhetliga subjekt. Samhällets motsättningar i handelspolitiska frågor
återspeglar sig inom staten, vilket kan förklara staters ibland till synes inkon
sekventa handlande. Detta är den ena influensen för statens ageranden. Den
andra är de andra staternas agerande. Staten finns sålunda i skärningspunkten
mellan de nationella och de internationella influenserna.

Systemteorin används i denna framställning främst som ett hjälpmedel vid
konstruktion av modellen. Systemteorins begrepp och principer kommer att
användas i begränsad utsträckning i det följande. Analysen av tvistlösningen är
alltså inte någon konsekvent systemteoretisk analys.

2.2 Det ekonomiska systemet

2.2.1 Aktörer

De primära ekonomiska aktörerna är producenter och brukare. När de uppträ
der på en marknad är de säljare och köpare. Befinner sig parterna i olika länder
blir säljaren exportör och köparen importör. Denna studie är inriktad på handel,
ett begrepp som förutsätter förekomsten av två parter och som centralt element
har själva överföringen aven vara eller tjänst mellan de två parterna.

De nämnda aktörerna framträder ofta i form av företag. Sådana är både pro
ducenter och brukare och både säljare och köpare. Många företag är dock var
kenexportörer eller importörer. Den procentuella fördelningen i ett land mellan
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företag som exporterar mycket, företag som importerar mycket, företag som
exporterar lite och företag som importerar lite, förklarar till stor del varför en
stat bedriver en viss handelspolitik.

I ett företag finns det kapital i olika former och det finns anställda. För utri
keshandelspolitiken är denna uppdelning central eftersom kapitalet är en pro
duktionsfaktor som lätt kan flytta över gränserna medan de anställda inte utgör
någon lättrörlig produktionsfaktor.

Förhållandet mellan företaget och nationen är likaledes av central betydelse.
De flesta företag är bara verksamma i ett land. Vissa företag har sin bas (moder
bolag) i ett land och några enstaka dotterföretag i andra länder. Den nationella
basen för båda dessa typer av företag är mycket tydlig. Stora koncerner däremot
kan ha producerande företag i många länder. Även om koncernledningen är
lokaliserad i ett land är den nationella basen för dessa företag inte alls självklar.

Gruppen brukare består i denna studie av både företag och enskilda personer
(konsumenter). När brukarna är företag utgör de ofta mycket starka politiska
påtryckare. Påverkan utövas ofta genom att företagen sluter sig samman i orga
nisationer som utåt företräder en hel bransch. När brukarna är enskilda personer
(konsumenter) lyckas de däremot sällan organisera sig som starka påtryckare.
Om ett ekonomiskt system har som uppgift att tillgodose välfärd för folket kan
denna skillnad i påtryckningsstyrka utgöra ett problem.

Staten är också aktör i det ekonomiska systemet. I ett nationellt system i vil
ket aktörer har olika intressen har staten uppgiften att företräda nationen som
helhet. Staten tvingas därmed att fatta beslut som utgör kompromisser mellan
de olika aktörernas önskningar. Företag kan vara såväl frihandelsvänliga som
protektionistiska, arbetstagare kan likaledes vara såväl frihandelsvänliga som
protektionistiska medan konsumenter i princip endast är frihandelsvänliga (med
undantag av att de exempelvis kan kräva importförbud för farliga produkter).

Mellan de olika aktörerna finns det motsättningar. Aktörerna är alltså parter
i olika konflikter. Dessa konflikter kan lösas på olika sätt. Vissa av dem löses
genom marknadsmekanismen (inom det ekonomiska systemet), andra löses
genom att riksdagen eller regeringen fattar ett beslut (inom det politiska syste
met) och åter andra löses genom avgörande av neutral tredjeman (inom det
rättsliga systemet).

Konflikterna mellan aktörerna i det ekonomiska systemet kan härledas från
de konkurrenskonflikter som finns mellan privata rättssubjekt. Man kan skilja
mellan (1) konflikter mellan privata rättssubjekt som finns i olika länder och (2)
konflikter mellan privata rättssubjekt i samma land.

Till den första kategorin hör konflikter mellan en säljare i ett land (land A)
och en exportör i ett annat land (land B). Detta är en konkurrenskonflikt som
karakteriseras av att de vill sälja till samma person; dvs. till brukare i land A.
Konflikten avgörs i allmänhet genom marknadsmekanismen men den ena par-
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ten i tvisten kan även begära och få stöd av sin regering. Till den forsta katego
rin hör också konflikten mellan en exportör i land B och en importör i land A.
Denna konflikt kännetecknas av att båda parter önskar ingå avtal men att de ofta
har olika önskemål om villkoren (främst priset) i avtalet. Ett avtal kommer till
stånd genom en fungerande marknadsmekanism.

Till den andra kategorin hör konflikter mellan en säljare i land A och en
importör i land A, vilken är en konkurrenskonflikt eftersom båda vill sälja till
brukare i land A. Konflikten kan lösas genom marknadsmekanismen men
också genom att ena parten får stöd av regeringen. Till denna andra kategori hör
också konflikten mellan brukare i land A och säljare i land A, i vilken brukarna
kan förespråka frihandel medan säljarna kan förespråka protektionism. Detta är
en intressekonflikt i vilken parterna har olika intressen i utrikeshandelsfrågan.

Konflikterna mellan de privata rättssubjekten kan leda till att regeringen
ingriper och vidtar en handelspolitisk åtgärd. 10 Detta kan i sin tur leda till tre
andra kategorier av konflikter, nämligen mellan (3) regeringen och rättssubjekt
i det egna landet, (4) regeringen och rättssubjekt i det andra landet och (5)
regeringen i det ena och regeringen i det andra landet.

Till den tredje kategorin (3) hör de konflikter som finns mellan å ena sidan
en regering som ämnar införa en protektionistisk åtgärd, och å andra sidan bru
kare i samma land. Det kan också vara en konflikt mellan en frihandelsvänlig
regering och säljare i samma land. Det beslut regeringen fattar kan vara strikt
normbundet eller ge utrymme for olika valmöjligheter. Detsamma gäller också
den procedur som föregår beslutet. En särskild fråga i detta sammanhang är
huruvida regeringens beslut kan prövas av nationell domstol.

Till den fjärde kategorin (4) hör konflikter mellan en regering i land A som
infört en protektionistisk åtgärd och en exportör i land B. Vid denna konflikt
uppstår frågan huruvida det finns någon möjlighet for exportören i land B att få
regeringens (dvs. regeringen i land A) beslut prövat i en domstol i land A, eller
om den enda möjligheten for en exportör i land B är att förmå sin egen regering
att agera på något sätt så att handelshindret avlägsnas.

Den femte kategorin (5) gäller alltså konflikter mellan regeringar. Det är
sådana konflikter som är det främsta föremålet for analys i denna studie.

Denna indelning i fem olika kategorier av konflikter har till syfte att visa att
det bakom konflikterna mellan olika regeringar rör sig motsättningar mellan de
olika aktörerna i det ekonomiska systemet. Indelningen visar också att några av
konflikterna löses genom marknadsmekanismen (inom det ekonomiska syste
met), några genom diplomatiska och politiska forhandlingar (inom det politiska
systemet) och ytterligare några med rättsliga medel (inom det rättsliga systemet).

10 För enkelhetens skull använder jag här termen "regeringen". Också parlament och myndigheter kan
agera här men i de allra flesta fall är det regeringen som avses. Termen "staten" är kanske mer adekvat
men kan missuppfattas just i detta sammanhang eftersom den termen kan avse ett land.

33



Kapitel 2. Teori

2.2.2 Teorier om det ekonomiska systemet

2.2.2.1 Om teorier kring internationell handel

Moderna nationalekonomer använder sig i stor utsträckning av abstrakta
modeller mellan vars beståndsdelar man finner avancerade matematiska sam
band. De modeller man använder utgörs ofta av system, vilka under vissa för
utsättningar är i jämvikt. Empiriska undersökningar görs för att finna belägg för
under vilka förutsättningar systemet är ijämvikt och under vilka förutsättningar
olika samband gäller. Modellerna utgör avsevärda förenklingar av verklighe
ten, vilket gör det svårt att finna vägen från den abstrakta modellen till ett
enskilt lands ekonomi. Nationalekonomers slutsatser används ofta (av många
nationalekonomer och av andra) som rekommendationer till de olika aktörerna
och främst till regeringar. När detta sker får nationalekonomin en stark norma
tiv inriktning eftersom den då anger vad en regering bör göra.

För en regering, som är aktör inom det ekonomiska systemet, är det av cen
tral betydelse att någorlunda kunna förutse vilka effekter olika åtgärder får. Den
oenighet som finns bland nationalekonomer inte bara kring enskilda teorier
utan också kring grundläggande antaganden och begrepp, försvårar regeringens
ställningstagande. Regeringar tvingas dock agera och påverkas i sitt beslutsfat
tande av någon ide om vad effekterna blir av beslutet. 11

Ekonomiska teoriers tillämpning i praktiken medför att det inte är så enkelt
att avgöra om en ekonomisk teori är riktig eller ej. I vissa fall kan de bli själv
uppfyllande och då spelar det inte så stor roll om de är "riktiga" eller "felak
tiga"." De teorier som presenteras i detta avsnitt är alla internationellt etable
rade och ingår därmed i den idevärld som bildar bakgrunden till WTO-avtalet
och i vilken aktörerna rör sig."

De ekonomiska teorier som har betydelse för den internationella handeln, är
till stor del samma teorier som gäller för ekonomisk verksamhet och handel
överhuvudtaget. Det finns dock vissa faktiska förhållanden som särskiljer den
internationella ekonomin från den nationella och som också kräver särskilda

Il Varje ide har ett ursprung. John Maynard Keynes skrev: "Ekonomers och politiska filosofers ideer är,
både när de har rätt och när de har fel, mäktigare än man i allmänhet inser. I själva verket är det inte
mycket annat som styr världen. Det praktiska livets män, som tror sig stå fria från varje form av intel
lektuell påverkan, är i allmänhet slavar under någon hädangången ekonom ". Citerat från Bhagwati:
Protektionismen (1989), s. 27. Detta uttalande av Keynes återges med gillande också av Krugman i
Valser om välfiird (1995), s. 14.

12 Om alla kapitalplacerare tror - på grundval aven teori som är falsk i den meningen att hittillsvarande
empiriska belägg visar att den inte är riktig - att den ekonomiska politiken i ett visst land leder till eko
nomisk nedgång, kan de komma att vidta åtgärder som leder till ekonomisk nedgång för landet.

13 För avsnittet om ekonomiska teorier har jag främst använt mig av Irwin: Against the Tide. An Intellec
tual History ofFree Trade (1996); Krugman/Obstfeld: International Economics. Theory and Policy
(1988); Lundberg: Internationell handel och industristruktur (1991); Salvatore: International Econo
mics (1990) och Södersten/Reed: International Economics (1996). Vilka övriga verkjag haft som käl
lor framgår av fotnoter.

34



2.2 Det ekonomiska systemet

teorier. Dessa faktiska förhållanden är att handeln sker över en gräns, att det kan
finnas olika typer av ekonomier på var sida av gränsen, att man har skilda valu
tor och att politiker har makt att fatta beslut rörande villkoren för handeln över
gränsen. Problematiken kan illustreras med ett exempel.

När en flaska vin från den tyska staden Koblenz har hamnat på ett bord i Ziirich
i Schweiz är de händelser som har fört den dit ungefär samma händelser som
de som för en flaska kaliforniskt vin till New York. Sträckan mellan Koblenz
och Ziirich är betydligt kortare än den mellan de båda amerikanska kusterna.
Men (1) det tyska vinet kan hindras av schweiziska kvoteringar och (2) det tyska
vinet kan plötsligt bli billigare eller dyrare för schweizarna om den tyska marken
faller eller stiger i kurs. Detta är uttryck för vissa särdrag för den internationella
handeln, nämligen att import kan hindras av tullar och kvoteringar genom beslut
i importlandet och att skilda valutor skapar särskilda problem. 14

Man kan tillägga en sak. Om de tyska vinproducenterna betalar höga löner
till vinarbetarna, medan deras schweiziska kollegor betalar låga löner till sina
vinarbetare så kan de sistnämnda ändå inte utan vidare ta anställning i Tysk
land. Rörligheten hos produktionsfaktorn arbetskraft är mycket större inom en
nation än mellan nationer.

Den ekonomiska vetenskapen försöker ge svar på flera olika frågor kring
internationell handel. En sådan fråga är varför den internationella handeln upp
står. En annan fråga är vilken karaktär den internationella handeln har, dvs. vil
ken typ av produkter det är som säljs mellan vilka typer av länder. En tredje
fråga är vilka effekter olika handelshinderfår. En fjärde fråga är mer normativ
och handlar om vad en regering bör göra på utrikeshandelns område.

Den första av dessa frågor skall inte diskuteras här. De två sista frågorna dis
kuteras något i särskilda avsnitt nedan." Om den andra frågan skall kort påpe
kas att handel till största delen numera sker mellan länder som ekonomiskt lik
nar varandra. Bilar säljs från Tyskland till USA och från USA till Tyskland.
Enligt tidigare teorier borde handel i stället främst äga rum mellan länder som
kompletterade varandra ekonomiskt, så att exempelvis land A exporterade jord
bruksprodukter till land B som i sin tur exporterade industriprodukter till land
A. Den alldeles övervägande delen av den internationella handeln sker i dag
inom och mellan de stora handelsblocken EG, NAFTA och Östasien, vilka har
relativt likartad ekonomisk struktur. 16

2.2.2.2 Olika handelshinder och deras effekter

En central tes i den moderna nationalekonomin är att frihandel är välståndshö
jande och att det som hindrar frihandeln, handelshinder, är negativt. Motstån-

14 Exemplet är i huvudsak hämtat från Krugman/Obstfeld s. 3.
15 Avsnitt 2.2.2.2 och avsnitt 2.2.2.3.
16 Palm: Världshandeln (1995), s. 26.
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dare till frihandel anses i allmänhet företräda särintressen som inte bör tillåtas
få företräde framför det allmänna intresset.

Det finns två klassiska former av handelshinder, nämligen tullar och kvan
titativa restriktioner. Båda användes mycket under merkantilismen och de har
också i dag stor betydelse. Men inte minst erfarenheterna från EG-rätten har
visat att handelshinder kan vara så mycket mer än dessa två former. Artikel 28
(f.d. 30) i Romfördraget förbjuder inte bara kvantitativa restriktioner utan också
"åtgärder med motsvarande verkan". I det berömda Dassonville-fallet definie
rades detta uttryck som alla handelsregler utfärdade av medlemsstaterna
"which are capable ofhindering, directly or indirectly, actually or potential/y,
intra-Community Trade ".17 EG-domstolen har därefter utvecklat en praxis som
inneburit att en mängd olika typer av regler, vilka vid ett första påseende inte
framstår som handelshinder, har ansetts utgöra "åtgärder med motsvarande ver
kan" och därför är otillåtna. Kommissionens arbete med att åstadkomma EG:s
inre marknad resulterade i en vitbok i vilken man klassificerade olika typer av
handelshinder och föreslog hur dessa skulle avskaffas. 18 Handelshinder är alltså
mycket mer än tullar och kvantitativa restriktioner.

Under GATT-regimen lyckades man i stor utsträckning sänka tullarna och
avskaffa de direkta kvantitativa restriktionerna. Dessa framgångar har dock
medfört att regeringar efter nationella påtryckningar har infört andra regle
ringar och åtgärder vilka har handelshindrande effekter men är svåra att mäta
och svåra att förbjuda i avtal." Problemet är alltså att handelshinder fortsätter
att finnas men att de uppträder i ny och ofta oväntad skepnad.

De gamla och de nya formerna av handelshinder kan klassificeras på olika
vis. Här skall några exempel ges. En indelning innebär att man skiljer mellan
tullar, NTBs (non-tariffbarriers) och DTBs (domestic trade barriers). 20 Med de
sistnämnda avses åtgärder som ej är direkt avsedda som handelshinder men
indirekt får effekten att de hindrar handeln. Exempel på gränsdragningen mel
lan NTBs och DTBs är att en regel som förbjuder etablering av utländska ban
ker är en NTB medan en regel som förbjuder banker att äga ett försäkringsbolag

17 Målet 8/74, Procureur du Roi mot Dassonville (1974) ECR 837.
18 Commission of the European Communities: Completing the Internal Market. White Paper from the

Commission to the European Council (1985).
19 "Effective international regulation oftariffs and quotas under GATT led countries that could not cope

with the successive tariffreductions to seek new means ofsubversion. Bounties, now called subsidies,
returned in strength in a variety ofarrays: subsidies for exports, production, sectoral concentration
and modernization ofthe tooIs ofproduction, R & D, retraining and so on. Over time, the name ofthe
overall package changedfrom planning to industrial policy and then to supply side. To achieve what
tariffs had previously done more simply, governments annexed almost every regulatory tool within
reach: public procurements, health and safety regulations, exchange controls, and patents, including
restrictions pertaining to national defense. ...Trade policy has long since lost its classical simplicity
and transparency - today, no one knows how to measure protection. " Verdier: Democracy and Inter
national Trade. Britain, France, and the United States, 1860-1990 (1994), s. 49.

20 Andersson: Managing Trade Relations in the New World Economy (1993), s. 88.
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är en DTB. Denna distinktion mellan NTB och DTB bygger på samma grund
som den i EG-rätten gjorda distinktionen mellan åtgärder som särskiljer mellan
utländska och inhemska varor, och åtgärder som inte gör denna särskillnad.

De handelshinder som inte är tullar (dvs. icke-tariffåra hinder) kan indelas i
tre huvudgrupper; (1) hinder på importsidan, (2) hinder på exportsidan och (3)
hinder i form av "köp nationellt"-appeller. Inom den första gruppen, som är den
viktigaste, kan särskiljas a) mängdbegränsande åtgärder, b) prispåverkande
åtgärder, c) valutapolitiska åtgärder, d) diskriminerande statliga uppdrag, e)
tekniska handelshinder, f) anti-dumpningbestämmelser och g) paratariffåra
handelshinder såsom tullvärdebestämmelser."

En indelning av handelshindren kan också vara mindre teoretiskt bestämd
och mer grundas på erfarenhet. Härvid kan man särskilja importtullar, tullvär
deberäkningen, dumpning, antidumpningtullar, diskriminerande säljskatter,
kvantitativa importrestriktioner, frivilliga exportbegränsningar, krav på lokal
producerat innehåll, subventioner, utjämningstullar, subventionerade export
krediter, offentlig upphandling, motköpskrav, USA:s exportkontroll, flaggdis
kriminering, gränskontroll, dokumentkrav, importlicenser, tekniska handels
hinder, betalningsregler, valutarestriktioner, handelsrelaterade investeringsvill
kor, skyddsåtgärder."

De olika indelningarna ovan visar alla att handelshinder utgör ett mycket
sammansatt fenomen. Utöver de nu nämnda kan läggas rubrikerna på WTO
avtalets alla delavtal, som ju har till uppgift att minska antalet handelshinder.23

Fördelar och nackdelar med olika typer av handelshinder kan diskuteras i
olika kontexter. Petersmann gör en grov indelning av handelshindren i fem
grupper och diskuterar sedan från ett public choice-perspektiv vilken rangord
ning dessa har ekonomiskt, politiskt och rättsligt. 24 En uppgift för ekonomer har
varit att utröna effekter av olika handelshinder för att därigenom b1.a. ge politi
ker argument mot olika särintressen. Som exempel på hur olika handelshinder
kan ge skilda effekter och därmed gynna olika grupper skall här något beröras
skillnaderna mellan effekter av tullar, effekter av kvantitativa restriktioner
(kvoter) och effekter av subventioner. 25

En tull innebär att importören får betala en avgift till staten om han vill
importera en produkt." Detta medför att han hellre köper en inhemsk produkt
om det finns en likvärdig sådan. Effekten blir i allmänhet att konsumenterna i

21 Ohlinger: Die Relevanz nicht-tarifärer Handelshemmnisse im internationalen Handel und ihre Wir-
kungen aufdie Integration der Entwicklungsländer in die Weltwirtschaft (1986), s. 120 ff

22 Palm s. 77 tf.
23 Se här redogörelsen för WTO-avtalet i kapitel 3.
24 Petersmann: The Transformation ofthe World Trading System through the 1994 Agreement Establis

hing the World Trade Organization (1995), s. 176.
25 Effekterna av de olika åtgärderna finns redovisade i olika standardverk om internationell ekonomi,

bl.a. de jag använt som grundläggande källor för avsnittet om ekonomisk teori.
26 Här bortses från fallet att en tull är så hög att den i praktiken kan likställas med kvantitativ restriktion.

37



Kapitel 2. Teori

importlandet får betala mer för varan och att de kommer att köpa mindre av den.
Staten får vissa inkomster. Produktionen av varan i importlandet kan öka varför
tullen kan vara positiv för exempelvis sysselsättningen. Tullen kan alltså vara
positiv för producenter i importlandet (inklusive producentens arbetstagare)
men negativ för konsumenterna.

En kvantitativ restriktion (en kvot) har en likartad men inte exakt likadan
effekt. I likhet med vad som gäller för en tull är denna effekt beroende av hur
utbudskurvor och efterfrågekurvor ser ut för en vara. En ökning av efterfrågan
på en vara kan med en given kvot ge upphov till ett högre inhemskt pris medan
det vid en given tull kan leda till oförändrat pris. Mer säkra skillnader mellan
dem är att kvoter inte ger inkomster till staten (såvida staten inte tar betalt då
den ger ett enskilt företag licens att utnyttja en kvot) och att de eliminerar den
utländska konkurrensen mer definitivt än en tull. Eftersom man vid kvoteringar
tillförsäkrar inhemska producenter en viss andel uppstår inte samma krav på att
effektivisera produktionen. Tullar eliminerar dock inte kravet på inhemska
företag att vara någorlunda konkurrenskraftiga. Tullar är därför i allmänhet att
föredra framför kvantitativa restriktioner om man eftersträvar effektiv produk
tion och högre välfärd. Detta är också innebörden i WTO-avtalet. Som huvud
regel gäller att tullar är tillåtna men att kvantitativa restriktioner är förbjudna. 27

En subvention framstår inte direkt som ett handelshinder men kan ändå få
effekten av ett sådant. Subventioner har därför blivit föremål för reglering inom
både EG och WTO. Subventioner kan enligt teorin ses som störningar av mark
nadsmekanismen och bidra till att handel inte äger rum där den annars skulle
göra det. En subvention utgör en motpol till en tull eftersom den, i stället för att
som tullen öka kostnaderna för köp i utlandet, minskar kostnaderna för köp av
en inhemsk produkt. Subventioner kan också ges till exportprodukti on, som
genom subventionen kan säljas billigare i utlandet. Effekten aven subvention
kan anges som - naturligtvis beroende på olika omständigheter - att den inhem
ska producenten får mer betalt och att den inhemska produktionen ökar. Kon
sumtionen behöver inte öka eftersom det inte är säkert att världsmarknadspriset
påverkas. Resultatet kan beskrivas som oförändrat pris, oförändrad konsum
tion, kostnad för skattebetalare, ökad produktion för inhemska företagare och
minskad internationell handel.

Det centrala i de ovanstående sammanfattningarna av effekterna är att de
visar vilka grupper som vinner respektive förlorar på olika handelshinder. En
grundläggande tes är att konsumenter förlorar på handelshinder men att vissa
producenter tjänar på att de förekommer. Det som här betecknas som producen
ter är såväl kapitalägare som arbetare. Eftersom kapitalägare generellt har lätt-

27 Ett principiellt förbud mot kvantitativa restriktioner finns i GATT artikel XI. Om tullar sägs i GATT
artikel XXVIII bis att de utgör allvarliga hinder och att länderna skall söka avskaffa dessa genom för
handlingar.
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tare att flytta sitt kapital än arbetare har att flytta sin arbetskraft drabbas inte
kapitalägare lika hårt av genom slopade handelshinder ökad utländsk konkur
rens som arbetare gör. Den viktigaste motsättningen kan därför sägas föreligga
mellan å ena sidan arbetare inom den industri som skyddas av handelshinder
och å andra sidan konsumenter som köper den typ av produkter som denna
industri tillverkar.

GATT och WTO-avtalet har som utgångspunkt att tullar är det handelshin
der som orsakar minst skada. Skälen härtill är framförallt att de är transparenta,
att de är mätbara och att de ger de ekonomiska effekter som är mest förenliga
med avtalens målsättningar.

2.2.2.3 Argument motfrihandel

En utgångspunkt för nästan alla ekonomer är att frihandel är bättre än protek
tionism." Enligt den sedan 1800-talet förhärskande frihandelsteorin leder fri
handel till en internationell arbetsfördelning som medför rationell produktion
och bättre levnadsvillkor för folket." De effekter som olika handelshinder ska
par och som berördes i föregående avsnitt, är enligt doktrinen negativa för väl
fården. Denna frihandelsdoktrin har blivit så etablerad att bevisbördan numera
anses åligga den som anser att någon form av protektionistisk handelspolitik
skulle bidra till ett lands ekonomiska välstånd."

När man diskuterar frihandelns för- och nackdelar måste man klargöra på
vilken nivå man utför sin analys av dessa för- och nackdelar." Om analysnivån
är världen som helhet och den efterfrågade effekten avser den genomsnittliga
välfårdsnivån för alla jordens invånare, framträder fördelarna med frihandel

28 Irwin s. 3. Irwin hänvisar bl.a. till en undersökning enligt vilken 95 % av tillfrågade ekonomer i USA
och 88 % av tillfrågade ekonomer i USA, Österrike, Frankrike, Tyskland och Schweiz instämde i utta
landet att tullar och importkvoter minskar välfärden.

29 I Andersson: Managing Trade Relations in the New World Economy (1993), s. 87f, finns en redogö
relse för olika fördelar med internationell handel utöver de som normalt nämns i litteraturen. Han
anger exempelvis att frihandel minskar risken vid investeringar, något som underlättar en effektiv
internationell resursallokering.

30 Se Irwin s. 3 och s. 227.
31 Se härom särskilt Bhagwati: Fair trade, reciprocity, and harmonization: the novel challenge to the

theory and policy offree trade (1993), s. 18 ff. Bhagwati anser att man både i populära och akademiska
diskussioner blandar ihop detta. Han skiljer mellan "the nationalformulation" och "the cosmopolitan
formulation". I första fallet gäller frågan huruvida landet skall ha frihandel oberoende av vilken han-
delspolitik andra länder bedriver (reciprocitet är ointressant). I det andra fallet spelar reciprocitet en
central roll.

Daly och Cobb påpekar att internationell handel trots namnet inte är handel mellan nationer utan
mellan företag. ömsesidig fördel för företagen garanterar enligt Daly och Cobb inte ömsesidig fördel
för nationerna. De gör en jämförelse mellan det ansvar som åvilar en säljare eller inköpare i ett privat
företag och det ansvar som åligger företaget. En affär mellan General Motors och General Electric
sköts av olika enheter i dessa företag men de personer som handhar affären tar inte bara ta hänsyn till
vad som är bra för dem själva eller deras enhet. På olika sätt kontrolleras i företaget att affären är till
fördel för företaget som helhet. Något liknande bör enligt Daly och Cobb gälla för företagen i förhål
lande till nationen. Daly/Cobb: For the Common Good (1994), s. 221.
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enklast. Om man analyserar ett enskilt land är frihandelsprincipen inte lika
självklar. Det är i synnerhet inte självklart att landet ensidigt skall tillämpa fri
handel. Analyserar man ett enskilt företag, en region eller en individ så måste
svaret bli att flera av dessa - under i vart fall ganska lång tid - kan förlora avse
värt om landet tillämpar frihandel. Frihandelsekonomer poängterar ofta att det
är en regerings uppgift att se till hela landets intressen och att den inte skall ge
efter för påtryckningar från särintressen. 32

De flesta analyser ligger på nationsnivå i den meningen att de i stor utsträck
ning utmynnar i en värdering av om det är bra för nationen med tullar och andra
hinder som regeringar bestämmer om. De ger svar på frågan vad en regering
bör göra. Analyserna brukar som nämnts innebära att hindren bör avskaffas.
Argumentet att man skall skydda en särskild industri eller jordbruket från
utländsk konkurrens är ett argument som inte ekonomer - men väl politiker 
brukar anse giltigt när nationen utgör analysenheten. Ekonomer brukar anse att
argumentet är giltigt endast då analysenheten är den aktuella industrin eller
jordbruket. I det följande skall presenteras fem argument för någon form av
protektionistiska åtgärder, vilka alla nått ett visst erkännande bland etablerade
ekonomer. De tre första är ekonomiska argument, det fjärde är ett miljöargu
ment och det femte ett förhandlingsargument.

Det första av de tre ekonomiska argumenten innebär att tullar, kvantitativa
restriktioner eller subventioner kan vara legitima och verkningsfulla medel för
att skydda en industri som befinner sig i en uppbyggnadsfas ("infant indu
stry")." Enligt teorin för sådana s.k. uppfostringstullar behövs ett tillfälligt
skydd för industrier som i ett uppbyggnadsskede inte är kapabla att överleva
med konkurrens från utlandet men som med tiden och med tillägnade erfaren
heter kan växa och konkurrera framgångsrikt på världsmarknaden. Argumentet
har sitt ursprung i den merkantilistiska doktrinen men har också framförts av
ekonomer som i övrigt är anhängare av frihandel." Alexander Hamilton före
språkade att USA skulle införa tullar för att kunna skydda uppbygget aven egen
industri mot konkurrens från överlägsna brittiska företag. Friedrich List före-

32 von Wright ställer en fråga som få frihandelsekonomer diskuterar och som har en stark moralisk prä
gel. Han skriver att frågan huruvida utveckling innebär förbättring kan besvaras jakande i ett avseende;
ju mer utvecklad en art är, desto bättre anpassad till sin omgivning är - i regel- dess individer, desto
mer kapabla är de att tillfredsställa sina behov av föda, trygghet och fortplantning. Utveckling har
enligt von Wright ett överlevnadsvärde. Men sedan frågar han sig om överlevnad är något gott i sig.
På den frågan svarar han att överlevnaden är god från den överlevandes synpunkt men, och här kom
mer den besvärliga frågan, är den "som överlever i konkurrensen bättre, mer värdefull, än den som
dukar under?" Svaret på den frågan är enligt von Wright inte självklart jakande utan det enda som är
klart är att frågan inte kan avgöras på basen av vetenskapliga eller på annat sätt naturalistiska kriterier
för utveckling. von Wright: Myten omframsteget (1993), s. 42. Dessa resonemang kan tillämpas också
på frihandeln och annan ekonomisk konkurrens. Se härom också Irwin s. 180 ff.

33 Se härom Irwin s. 116 ff., Krugman/Obstfeld s. 230 ff., Salvatore (1990) s. 259f, Södersten/Reed s.
256 ff.

34 Bl.a. John Stuart Mill, Alexander Hamilton och Friedrich List.
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språkade av ungefär samma skäl att Tyskland skulle införa skyddstullar för att
dess industri inte skulle konkurreras ut av brittiska företag." Både USA och
Tyskland följde dessa råd och lyckades också åstadkomma en konkurrenskraf
tig egen industri. 36

Hamilton ansåg att subventioner var att föredra framför tullar för att åstad
komma det nödvändiga skyddet. List däremot ansåg att tullar inte var ett sämre
medel än subventioner." Även om subventioner skulle vara ett bättre medel
kan tullar vara den enda möjligheten för fattiga länder, eftersom dessa ofta inte
har råd att subventionera sin industri. 38 WTO-avtalets regler om behandling av
u-länder är i viss mån ett uttryck för argumentets acceptans.

Teorin om uppfostringstullar har haft stort praktiskt genomslag och ofta
åberopats särskilt av u-länder. Teorin har samtidigt kritiserats av ledande eko
nomer. Ett argument mot teorin är att det är mycket svårt för en regering att veta
vilken industri den skall stödja. Det tar lång tid att bygga upp en industri och
det kan tio år efter ett påbörjat stöd visa sig att man satsat på en industri som av
olika oförutsedda skäl inte alls är konkurrenskraftig. Ett annat argument är att
det inte finns något självklart samband mellan ett stöd (i form av tull, kvantita
tiv restriktion eller subvention) och åstadkommandet aven konkurrenskraftig
och produktiv industri. Ett skydd mot utländsk konkurrens kan avlägsna de
incitament till produktivitet som är nödvändiga för att man efter en tidsperiod
skall kunna avskaffa skyddet. 39

Det andra av de tre ekonomiska argumenten är terms-of-trade-argumentet."
Enligt teorin kan en tull förbättra ett lands bytesrelation (terms of trade) med
andra länder. Tullen kan samtidigt få negativa effekter som felallokering av
produktionsresurser och snedvridning av konsumtionen. Under vissa omstän
digheter kan de positiva effekterna vara större än de negativa effekterna för ett
lands välfärd. En sådan optimal tull skulle sålunda öka landets välfärd.

Terms-of-trade-argumentet är allmänt accepterat som teoretiskt hållbart."
Det är dock inte accepterat i WTO-avtalet som en legitim grund för att ett land
skall få införa en tull. Orsaken till detta är att ett enskilt land isolerat kan tjäna
på den optimala tullen men att det sker på bekostnad av ett annat lands välfärd.
Argumentet gäller dessutom enbart om inte det andra landet inför en motsva-

35 KilloughlKillough: Economics ofInternational Trade (1948), s. 229 tf
36 Dänned inte sagt att det var skyddspolitiken som direkt orsakade framgången. Exemplen visar i alla

fall att länder historiskt har lyckats bli framgångsrika trots att de inte tillämpar frihandel.
37 Irwin s. 122, 127.
38 SöderstenlReed s. 260.
39 KrugmanlObstfeld s. 231.
40 Se härom Irwin s. 101 ff., KrugmanlObstfeld s. 207 ff., Salvatore (1990) s. 226 ff., SöderstenlReed s.

213 tf.
41 Irwin skriver att "of all the economic arguments against free trade, the terms of trade argument

appears to be the most robust and least subject to qualification or exception, and it remains the most
widely acknowledged and generally accepted restriction to free trade admitted by economic theory H.

Irwin s. 115.
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rande tull som motåtgärd." Om man analyserar de två länderna tillsammans
anses frihandel vara den optimala politiken. WTO-avtalet utgör ett medel att
överbrygga motsättningarna mellan länderna och hindra dem från att med
terms-of-trade-argumentet göra den gemensamma situationen sämre.

Det tredje av de ekonomiska argumenten mot frihandel har utvecklats teo
retiskt under senare år och är omdebatterat. Argumentet innebär att ett land kan
tjäna på att bedriva s.k. strategisk handelspolitik." Flygplan och en rad andra
strategiska produkter har mycket stora investerings- och utvecklingskostnader.
Detta medför att de bara kan tillverkas på några få ställen i världen, att det råder
imperfekt konkurrens på marknaden och att vinsten för ett tillverkande företag
i allmänhet ökar ju mer det tillverkar och säljer ("increasing returns"). Handel

uppstår därför att stordriftsfördelarna medför att länder specialiserar sig och att
de kan handla olika varor från varandra.

Ekonomerna James Brander och Barbara Spender hävdade i början av 1980
talet att om en regering gav ekonomiskt stöd till vissa av landets industrier, så
kunde detta vara fördelaktigt för det egna landet i den internationella konkur
rensen. Den teoretiska utgångspunkten var att en industri måste ligga någonstans
och detta någonstans kan vara nästan var som helst om staten ger stöd till indu
strin. Teorin för detta har med tiden utvecklats i formaliserad form och den an
givna konsekvensen har fått viss acceptans bland såväl teoretiker som politiker.

Detta strategiska tänkande är ett synsätt som mer appellerar till politiker,
som betraktar handeln som en tävling, än till ekonomer, som ser handel som
något båda tjänar på. Teorin om den strategiska handelspolitiken ger argument
för att ett land skulle kunna blomstra om det blev ledande i de rätta sektorerna.
Dessa sektorer beskrivs som soluppgångsbranscher eller branscher med högt
förädlingsvärde. Man kan stödja dessa med subventioner (som i exemplet) men
också genom att förhindra import av konkurrerande varor. Alltså, protektio
nism kan vara bra för ett land.

Det finns vissa givna argument mot den strategiska handelspolitiken (som f
ö inte kan tillämpas av små länder utan framförallt av USA, EG och Japan). Ett
sådant argument är att det är svårt att veta vilken bransch regeringen skall
stödja. Om man stöder fel bransch medför det både bortkastade pengar och en
missad chans." Ett annat argument är att det finns en risk för att ett annat land

42 Den optimala tullen är från spelteoretisk synvinkel ett exempel på fångarnas dilemma; se härom
avsnittet nedan om spelteori.

43 Redogörelsen för den strategiska handelspolitiken bygger i huvudsak på följande arbeten: van Ber
geijklKabel: Strategic Trade Theories and Trade Policies (1993); Bhagwati: Fair trade, reciprocity,
and harmonization: the novel challenge to the theory and policy offree trade (1993); Irwin: Against
the Tide. An Intellectual History ofFree Trade (1996), kapitel 14;Krugman: Rethinking International
Trade (1990); Krugman: The current casefor industrial policy (1993); Krugman: Valser om välfiird
(1994), kap 9 och 10; Salvatore: Protectionism and world welfare: introduction (1993); Stegemann:
Strategic Trade Policy (1996).

44 Jämför argumentet mot uppfostringstullar.

42



2.2 Det ekonomiska systemet

gör likadant. I så fall förlorar båda länderna. Eftersom risken är stor för att ett
annat land också stöder eller svarar med en retaliationsåtgärd - t.ex. höjer tullen
på import av den vara som erhåller stöd - kan de berörda länderna ingå bilate
rala överenskommelser som skall förhindra detta. Sådana överenskommelser
underminerar det multilaterala handelssystemet.

Den strategiska handelspolitiken innebär att en regering ger subventioner till
företag. Enligt WTO-avtalet är subventioner tillåtna om de avser stöd till forsk
ning, utsatta regioner eller anpassning av befintliga anläggningar till nya miljö
krav. I övrigt är de i huvudsak förbjudna. En tillämpning av den strategiska han
delspolitiken kan därför komma att innebära ett brott mot WTO-avtalet.

Det fjärde argumentet mot frihandeln är att frihandeln på olika sätt kan för
sämra miljön." En principiell och svårbedömd fråga är om den välståndsökning
i form av fler produkter, som följer av den internationella arbetsfördelningen, i
sig är till nackdel för miljön. Å ena sidan hävdas att fler produkter kräver mer
material- och energiförbrukning och också ger annan negativ miljöpåverkan. Å
andra sidan hävdas att högre levnadsstandard medför att människor är mer
benägna att på olika sätt ta hänsyn till miljön."

Ett ofta anfört miljöargument är att internationell handel medför långa trans
porter och att dessa åstadkommer skador på miljön som transportören inte
behöver betala för. Ett annat argument är att frihandel försvårar för enskilda
länder att bedriva miljöpolitik. Miljömässigt motiverade skatter, subventioner,
förbud etc. kan vara svåra att genomföra om utländsk konkurrens gör import
billigare.

Ett argument mot frihandel aven helt annan karaktär än de tidigare argu
menten är att en tull (eller kvantitativ restriktion eller en subvention) kan
användas som förhandlingsbricka. Om land A vill att land B skall öppna sina
marknader för export från land A kan detta kanske lättare ske om land B i utbyte
erbjuds sänkta tullar på sin egen export till land A. Det skulle med ett sådant
argument vara en nackdel att ensidigt sänka sina tullar utan krav på motsva
rande prestation från ett annat land. I praktiken fungerar förhandlingar om tull
sänkningar på detta sätt."

Av de fem nämnda argumenten mot frihandel är särskilt det andra, det tredje
och det femte av den karaktären att den protektionism som förespråkas kan vara
positiv för ett enskilt land men negativ om den tillämpas av flera länder. För
WTO är det en central uppgift att förhindra att dessa handelshinder förekom
mer.

45 Se härom t.ex. Andersson: Managing Trade Relations in the New World Economy (1993), s. 94 tf. och
Anderson/Blackhurst (eds): The Greening o/World Trade Issues (1992).

46 Anderson/Blackhurst s. 5.
47 Petersmann hävdar att det fmns två skäl till att inte tillämpa ensidig frihandel. Det ena är när man behö

ver tullar för att öppna andra marknader (förhandlingsbricka), det andra är den optimala tullen som kan
användas för att förbättra handelsbalansen. Petersmann (1995) s. 175.
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2.2.2.4 Institutionell teori"

Den institutionella teorin som här presenteras har sina rötter i och sin hemort
inom nationalekonomin. Det finns också liknande teorier med rötter i statsve
tenskapen."

Kännetecknande för den institutionella skolan inom nationalekonomin är att
den poängterar att "rena" ekonomiska teorier, ofta presenterade med formler
och diagram, har ett begränsat förklaringsvärde. Man återknyter i viss mån till
klassikerna Smith, Hume, Mill m.fl., vars verk tog större hänsyn till de existe
rande institutionerna och deras betydelse.

Innebörden av den institutionella teorin är att skillnader i ekonomisk utveck
ling mellan olika länder till stor del kan förklaras med vad som betecknas som
"institutioner". North definierar detta som "spelreglerna i ett samhälle eller,
mer formellt uttryckt, de restriktioner som människor sätter upp för att ange for
merna för mänsklig samverkan.?" Med detta avses inte bara de juridiska nor
merna inklusive olika myndigheters roll utan också olika typer av informella
normer. Definitionen är inte begränsad till formella institutioner av det skälet
att det kan skapa en illusion om att utveckling kan komma till stånd redan
genom den formella tillkomsten av regler. Definitionen är å andra sidan inte så
vid att institutioner blir en beteckning på allt som man inte tycker kan förklaras
av vanlig ekonomisk teori.

Norths slutsats - vilken är lycklig läsning för en jurist - är att dessa institu
tioner spelar en central roll för den ekonomiska utvecklingen. Som exempel på
sådana institutioner med historisk betydelse nämner han äganderätten, enhetlig
lagstiftning, aktiebolag, patentlagar, växlar och försäkringsbolag. Institutio
nerna minskar osäkerheten genom att ge struktur åt vardagslivet och de utgör
en vägledning för samspelet mellan människor. De ger förutsebarhet till följd
av att de är stabila och svåra att förändra. Dessa i grunden positiva egenskaper
är samtidigt ett hot mot utvecklingen eftersom institutionerna kan utgöra hinder
då ekonomin förändras.

North gör en distinktion mellan institutioner och organisationer.51 Med

48 Detta avsnitt bygger i huvudsak på den presentation av teorin som finns i North: Institutionerna, till
växten och välståndet (1993). En presentation av och tillämpning av Norths ideer finns i Gunnarsson/
Rojas: Tillväxt, Stagnation, Kaos. En institutionell studie av underutvecklingens orsaker och underut
vecklingens möjligheter (1995). Om institutionalismen historia och utbredning, se Carlson: De insti
tutionalistiska ideemas spridning (1995).

49 Caporaso särskiljer tre olika institutionella inriktningar, nämligen för det första en tidig som represen
teras av Veblen, Ayers och Commons, för det andra en modem som representeras främst av North och
Williamson, för det tredje den s.k. "new institutionalism" som representeras av March och Olsen. De
båda första kan betraktas som delteorier inom nationalekonomin, den sistnämnda hör hemma i stats
kunskapen. Caporaso: International Relations Theory and Multilateralism: The Search for Founda
tions (1993).

50 North s. 16.
51 North s. 18. Jfr för övrigt vad som i avsnittet om det politiska systemet sägs om denna distinktion i

anslutning till begreppet "international regime".
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utnyttjande aven analogi från idrotten ser han institutionerna som spelets regler
och organisationer som spelare. Tyngdpunkten i hans studie ligger på samver
kan mellan institutioner och organisationer. Det är denna samverkan som
bestämmer den förändring som sker av institutionerna.

Ett centralt problem i mänsklighetens historia är enligt North hur man skall
förklara de vitt skilda utvecklingsvägar som de historiska förändringarna har
tagit.52 Varför har samhällen utvecklats åt olika håll? Vi härstammar ju alla från
primitiva grupper av jägare och samlare. Samtidigt som han vill förklara denna
divergens ställer han frågan om vilka förhållanden som leder till ytterligare
divergens och vilka som åstadkommer konvergens.

Den institutionella teorin innebär att regelsystemet kring frihandeln har stor
betydelse om man skall studera förändringar i världshandeln. Genom att den
institutionella skolan poängterar vikten av förutsebarhet för ekonomiska aktivi
teter och hävdar att förutsebarhet är en av de viktigaste faktorerna för ekono
miskt framåtskridande, kan man från denna utgångspunkt ha hypotesen att
WTO och normerna - formella och informella - kring denna organisation kan
vara mycket positiva för världshandelns utveckling. 53

Vad som kan särskilt poängteras är att den institutionella teorin understryker
att det inte är enbart formella normer som är avgörande. Det är alltså inte till
räckligt att skapa en organisation och komma överens om regler. Sådana kon
struktioner kan stanna på papperet. Men blir de "levande" normer som respek
teras och följs, kan de få desto större betydelse. En fråga är då om det multila
terala handelssystemet har tagit eller kan ta steget från att vara en papperskon
struktion till att bli en institution. För att kunna besvara denna fråga är det av
särskilt intresse att studera och finna innebörden av WTO:s tvistlösning.

En grundtanke i den institutionella teorin är att nya institutionella arrange
mang inte inrättas om inte den privata fördelen av deras tillkomst kan garanteras
överstiga kostnaderna för dem.54 Detta kan omvänt tolkas som att institutionen
kan bryta samman om viktiga aktörer finner att deras kostnader blir för höga i
jämförelse med fördelen av att vara medlem. Olika stater kan på olika sätt
bedöma kostnader och fördelar. I en viss konfliktsituation kan en stat finna att

52 North s. 21.
53 Jämför Tussies åsikt att "GAITwas not instrumentalfor the growth ofworld trade. The GAIT contri

buted an element ofconjidence and legitimacy to a process that would have occured with or without
it." Tussie: The Less Developed Coutries and the World Trading System. A Challenge to the GAIT
(1987), s. 144. Följande uttalande av Jackson stöder den institutionella teorin: "The rules do count.
There is often a tendency to say otherwise. Indeed some contemporary theories ofinternational law
discount the effect ofrules as such, burying them in an elaborate construct ofpolicy decision-making
theory. fet, I have personally been in government and non-government situations where the GAIT
rules played a significant role in the decision-making process, in a way not at all explained by short
term expediency, and not easily explained by long-range considerations. There is what Ishall call a
'norm-drive' effect. " Jackson: Strengthening the International Legal Framework ofthe GATT-MTN
System: Reform Proposalsfor the New GATT Round (1991), s. 9.

54 NorthlThomas: Västerlandets uppgång (1993), s. 18.
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kostnaden för att ge efter i konflikten är större än fördelen av att vara medlem.
Om ett behörigt tvistlösningsorgan skulle finna att motparten har rätt i en tvist
och därfår ålägger staten att följa ett utslag som innebär detsamma som att ge
efter i konflikten, så kan staten finna att det är bättre att underlåta att följa utslaget
än att följa det. I tvistlösningen kan alltså denna grundtanke i den institutionella
teorin visa sig. De alternativ som i tvistlösningen finns för en stat är ofta beroende
av inte bara den egna prioritetsordningen utan också av vilket beslut motparten
fattar. En sådan situation kan analyseras med hjälp av spelteori. 55

2.3 Det politiska systemet

2.3.1 Aktörer

Det politiska systemet reglerar hur människors önskemål kanaliseras till beslut
eller icke-beslut av de offentliga organen. Olika samhällsgrupper framför på
olika sätt sina intressen. De sammansluter sig i frivilliga organisationer, som
utövar påtryckningar på de offentliga organen. Individerna uppträder också
som väljare. I rollen som väljare har de också andra intressen än kortsiktiga
ekonomiska intressen. Politiska partier är förmedlare av olika intressen och
ideer. Politiska beslut som gäller utrikeshandeln fattas av politiska organ såsom
parlament och regeringar.

Många beslut i utrikeshandelsfrågor är delegerade till myndigheter. 56 Hur
kompetensfårdelningen mellan politiska organ och myndigheter är utformad
tar på olika sätt verkan för utrikeshandeln. Ju större befogenheter myndighe
terna har desto större möjlighet finns det också för deras tjänstemän att på olika
sätt sabotera politikernas ambitioner. Korruption är vanligt förekommande i
samband med import- och exportärenden.

Då aktörerna i det ekonomiska systemet beskrevs ovan låg tyngdpunkten på
de olika aktörernas intressen. Det politiska systemet reglerar hur man löser kon
flikter mellan konkurrerande intressen. Studieobjektet är inte i första hand inne
börden av de olika aktörernas intressen utan den process som leder fram till de
offentliga organens beslut. Enligt den demokratiska iden skall de offentliga
organen fatta de beslut som folkmajoriteten önskar.

Inrikespolitiken kan karakteriseras som en process i vilken aktörerna har
olika funktioner och befinner sig på olika nivåer. 'Önskemål från folket kan
vidarebefordras på skilda sätt (via t.ex. partier, intresseorganisationer och
media) så att de sedermera kan bli föremål får beslut av riksdag och regering.
Samtidigt för regeringen och partierna fram ståndpunkter som de på olika vis

ss Se nedan avsnitt 2.3.2.2.2 om spelteori.
56 Vilka följder detta får diskuteras i Abbott: The Trading Nation's Dilemma: The Functions o/the Law

o/the International Trade (1985), s. 517.
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försöker förankra i folkopinionen. Förslag rör sig uppåt och nedåt i en hierarki.
Den internationella politiken däremot utgör en process i vilken aktörerna - i
vart fall i teorin - befinner sig på samma nivå. Staterna är formellt jämställda
och likaberättigade. Förhandlingarna med andra länder sköts företrädesvis inte
direkt av presidenten eller regeringen utan av diplomater. För dessa diplomater
har under århundraden utvecklats en särskild uppförandekod. Central i det dip
lomatiska tänkandet är förhandlingsstrategin, innebärande att parter genom att
diskutera och ta vederbörlig hänsyn till varandras intressen kan nå en kompro
miss som är acceptabel för båda. Den grundläggande principen är pragma
tism." Denna princip utgör en motpol till den juridiska konfliktlösningen, som
innebär att en tredje part avgör tvisten, att denne avgör den med hjälp aven
norm och att den ene vinner och den andre förlorar. Som framgår nedan är spän
ningen mellan den diplomatiska och den rättsliga konfliktlösningen en av de
viktigaste ingredienserna i WTO:s tvistlösning.

På den internationella arenan är det inte bara regeringar (stater) som är aktö
rer utan här finns också internationella organisationer av skilda slag. Vissa av
dem har bildats av staterna och utövar olika mellanstatliga funktioner. Andra,
icke-statliga organisationer ("non-governmental organizations", NGOs), sak
nar sådana funktioner men kan ändå ha stater som medlemmar."

Samarbete över gränserna sker också mellan andra aktörer än regeringar.
Många privata intressen i olika länder samarbetar i organisationer eller på annat
sätt. Motsättningar går alltså inte bara mellan stater utan även mellan skilda
intressen som finns företrädda i olika stater.59 Svenska bönder kan ha samma
intresse som tyska bönder och konsumenter i Tyskland kan ha samma intresse
som svenska konsumenter. Generellt sett gäller dock inte att protektionister i
olika länder i världen har ett gemensamt intresse. Tvärtom ser de ofta varandra
som konkurrenter. I vissa sammanhang - t.ex. vid bestämmande om internatio
nella regler för handeln - kan de emellertid ha ett gemensamt intresse och tän
kas samarbeta.

Regeringar måste ta hänsyn både till önskemål från landets medborgare och
till önskemål från andra länder. Staten (regeringen) har en särskild roll i sam
manjämkandet mellan inrikespolitiska krav och krav från andra länder och

57 Hazard ger en beskrivning av "the diplomat's mental model ofinternational trade conflicts", Hazard
s.191f.

58 Enligt Schenners är det inte medlemskapet som avgör om en organisation skall karakteriseras som en
NGO. Det är i stället funktionen som är avgörande. En NGO kan enligt Schenner ha stater som med
lemmar men en NGO utövar ingen offentlig makt och den lyder under privaträttsliga regler. Schermer:
InternationalInstitutional Law (1980), s. 12. Areher gör en annan indelning när han skiljer mellan
organisationer som har stater som medlemmar - International Governmental Organizations (IGO) 
och organisatioenr vars medlemmar inte är stater (Non-governmental Organizations (NGO). Archer:
International Organizations (1992).

59 Ibland döljs detta på olika vis. I svensk EU-debatt talas ibland om "svenska intressen", vilket är ett
oklart uttryck. Är det exempelvis "ett svenskt intresse" att behålla systembolaget? Uppenbart är ju att
en stor andel svenskar inte tycker det.
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internationella organisationer. När den centrala aktören är regeringen och inte
nationen, har man skiftat system från ekonomi till politik. I det ekonomiska sys
temet är nationen en lämplig analysenhet därför att nationer till skillnad från
regeringar inte blir föremål för allmänna val. Det är därför regeringarna blir
centrala analysenheter i det politiska systemet. En fokusering på politiken inne
bär att man vid en analys av regeringars agerande kan ge förklaringar till bete
enden vilka inte är möjliga att ge inom de ramar som normalt finns i det ekono
miska systemet. 60

2.3.2 Teorier om det politiska systemet

2.3.2.1 Utrikeshandeln som inrikespolitik

Under 1880-talet kom tullfrågan att bli en viktig och kontroversiell politisk
fråga i Sverige. Under parollen "Bort med svälttullarna" ville frihandelsvän
nerna slopa hindren för import av spannmål från USA och Ryssland. Protektio
nisterna samlades under parollen "Sverige åt svenskarna" och krävde att
svenska bönder skulle skyddas från utländsk konkurrens. Inför valet 1884 intog
tullfrågan en mycket undanskymd plats i den offentliga debatten. Politikerna
hade samstämmigt valt att tiga om frågan för att vid en senare omröstning i riks
dagen slippa vara bundna av något mandat från väljarna. Inför valet 1887 var
tullfrågan däremot i centrum för den offentliga debatten. När ett mindre antal
politiker väl hade börjat använda tullfrågan i valagitationen fann de andra poli
tikerna att de inte kunde avstå från att också de ta upp den, även om de hade
föredragit att frågan också vid denna valrörelse skulle gömmas undan. Politi
kerna förlorade därmed sin självständighet och fann sig bundna av mandat från
väljarna. "En dödsstöt hade riktats mot systemet med oberoende riksdagsmän,
som självständigt bildade sig en uppfattning i samhällsfrågorna. Demokratin
och partiväldets tid stod för dörren".61

Den svenska valrörelsen 1887 utgör ett av ganska få exempel på att utrikes
handelsfrågor har dominerat den politiska debatten inför ett val.62 Sambandet
mellan inrikespolitiken och utrikeshandelspolitiken är ett relativt outforskat
område i den meningen att det inte finns så många empiriska studier härom. Det
finns dock olika - inte alltid empiriskt underbyggda - teorier om hur ett lands
utrikeshandelspolitik formas. 63

Så kallad public choice-teori har ofta använts för att förklara en stats utrikes-

60 Abbott (1985) s. 517.
61 Lewin: Ideologi och strategi (1992), s. 70.
62 Andra exempel på när utrikeshandelsfrågor fått stor inrikespolitisk betydelse är nordamerikanska fri

hetskriget, striden om spannmåls lagarna i England på 1840-talet och nordamerikanska inbördeskriget.
63 Abbott (1985) s. 513. I Ideologi och strategi gör Levin en analys av hur den svenska utrikeshandels

politiken formades påI880-talet. Weidung: Frihandelns dilemma (1987) är en analys av aktörer och
intressen i den svenska offentliga politiken kring textil- och konfektionsindustrierna under åren 1970
1983.
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handelspolitik." Utgångspunkten i teorin är att man kan använda samma teori
för politiken som man har använt för ekonomin. Ett grundläggande antagande
i den ekonomiska teorin är att individerna är rationella och enbart försöker till
godose sitt egenintresse. Överfört till den politiska sfåren betyder detta att inte
bara väljare agerar för att maximera sin egen ekonomiska nytta utan också att
politiker och tjänstemän gör det." Aktörerna på den politiska arenan agerar
enligt teorin i allt väsentligt i egenintressets och inte i allmännyttans tjänst. Väl
jare röstar för de förslag som ger dem som individer mest tillfredsställelse till
lägsta skattekostnad. Politikers främsta mål är att få röster och bli omvalda, och
inte att förverkliga sina politiska ideer. Tjänstemän har som främsta intresse att
behålla sitt arbete och sin makt, inte att verkställa politiska beslut.

Med hjälp av public choice-teorin har har man på olika vis försökt förklara
varför många stater bedriver en protektionistisk politik trots att frihandel spon
tant borde uppstå om allmänintresset fick råda." En förklaring tar fasta på att
de flesta människor får sina inkomster från ett område men spenderar dem på
flera områden. Det är därför rationellt av dem i egenskap av löntagare och kon
sumenter att koncentrera sina ansträngningar till det område varifrån de får sina
inkomster och att förbli oinformerade i de flesta konsumentfrågorna. Det är
sålunda bättre för de flesta att investera "informationskostnader" och "organi
sationskostnader" för att få politiskt inflytande i sin roll som producent och inte
i sin roll som konsument. Därför förespråkar de den för producenter fördelaktiga
protektionismen och inte den frihandel som skulle gynna dem som konsumen
ter. En annan förklaring är att det är lättare att organisera små grupper som repre
senterar producentintressen än stora grupper som representerar ett allmänin
tresse (konsumenter och skattebetalare). Lobbyism för producentintresset ger
mycket större finansiell belöning till lägre kostnader än lobbyism för allmänin
tresset. En ytterligare förklaring är att regeringar är beroende av politiskt stöd
för att bli omvalda och detta kan de om de verkar för protektionism få av grupper
som drabbas av handelsliberaliseringar. Också tjänstemän kan personligen 
t.ex. genom att ta emot mutor - tjäna på att tillgodose protektionistiska grupper.

En alternativ bild av hur utrikeshandelspolitiken formas nationellt ges av
Verdier." Enligt Verdier lägger de flesta analyser av staters utrikeshandelspo
litik inte någon större vikt vid väljarna. Dessa betraktas som oorganiserade, oin
formerade och maktlösa. Utrikeshandeln anses mer bestämd av hur andra län-

64 En presentation av denna fmns i Buchanan: Maktens gränser (1988). Buchanan anses vara grundaren
av public choice-teorin. Kritik mot teorin finns bl.a. i Lewin: Ideologi och strategi (1992), S. 406 ff.
och i Udehn: The Limits ofPublic Choice (1996).

6S Public choice-teorin har använts vid analys av utrikeshandelspolitik i Rowley/Thorbecke: The Role of
the Congress and the Executive in VS Trade Policy Determination: A Public Choice Analysis (1993)
och i Curzon Price: EEC's Strategic Trade-Cum-Industrial Policy: A Public Choice Analysis (1993).
Kritik mot teorins användning inom utrikeshandelspolitiken finns i Abbott (1985) s. 514.

66 Petersmann (1995) s. 178 f.
67 Verdier: Democracy and International Trade (1994).
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der agerar och av inrikespolitiska påtryckningar från starka producentgrupper.
Verdier hävdar att dessa analyser ofta blir felaktiga. Handelspreferenser är inte
bara en reflexion aven individs ställning i ekonomin. Handelspreferenser är
enligt Verdier en fråga om politisk strategi. Denna strategi handlar om att man
som väljare kan välja mellan partikulära intressen (särintressen) och allmänna
intressen. Väljaren gör ett generellt val som inte bara berör handelspolitik utan
också andra frågor. Genom att väljare ofta avstår från att stödja partikulära
intressen ger de ett stöd för det allmänna intresset. I handelspolitiken innebär
detta stöd för frihandelsideer.

Verdier avvisar två vanligt förekommande teorier om hur väljare påverkar
politiken. Den första ser relationen mellan väljare och politiker som ett mandat.
Väljarna gör sitt val på basis av vilka åtaganden politiker säger sig vara beredda
att göra. Enligt Verdier är detta en orealistisk utgångspunkt. Den andra teorin
ser politikern som en fri agent, en person som blivit vald och sedan har rätt att
efter eget gottfinnande fatta beslut som är till det allmännas bästa." Enligt Ver
dier bortser denna teori alltför mycket från innehållet i politiken. Verdier före
språkar en tredje teori som innebär att väljare gör mer än bara väljer agenter
men ändå inte väljer den politik som skall föras, Väljare signalerar till sina
valda representanter vilken balans de önskar ha mellan särskilda och allmänna
intressen. Väljarnas kontroll är indirekt eftersom de inte väljer resultatet. De
skapar i stället en struktur som ger politiker incitament till att lagstifta i enlighet
med vad väljarna önskar. Vid ett val väljer väljarna de regler genom vilka agen
terna fattar sina politiska beslut. Han benämner sin teori "the theory ofelectoral
delegation ".69

Verdiers tes anknyter till en vanlig kritik av public choice-teorin, nämligen
att den förenklar olika samband, att den saknar empiriskt stöd och att den är
oförmögen att förklara många företeelser. Enligt Lewin är public choice-sko
lans misstag att den tror att political man är detsamma som economic man. Om
man enligt Lewin i ett enda ord skall fånga detta misstag så är det med ordet
"kortsiktighet". De forskare som arbetar med ekonomiska modeller för politiskt

68 Dessa två olika teorier diskuteras särskilt av Lewin i "Ideologi och strategi". Om en politiker röstar
som hans väljare begärt är detta uttryck för "det imperativa mandatet". Enligt Lewin önskade politi
kerna vara självständiga och lyckades med detta vid 1884 års val men misslyckades med det vid 1887
års val. Lewin (1992) s. 58 tf.

69 "In this book I suggest a third theory ofelectoral control, one which asserts that elections allow voters
to do more than simply choose agents, but less than actually choose politics. What elections do, above
all, is allow voters to choose the rules by which their agents make policies. In this sense, an election
is comparable to a legislature 's delegation ofauthority to an independent agency: The legislature aut
horizes an agency to act on its behalf At the same time, it guards itselfagainst possible abuse, decep
tion, and shirking by setting up strict rules for information transfer, publicity, consultation, and
representation - all ofwhich the agency must respect in formulating policy. In a sim ilar fashion, by
means of elections, voters set the rules ofrepresentation, information transfer, and publicity, all of
which lawmakers must respect when deliberating about policy. Then, within the limits set by voters,
lawmakers charge the administrative bransch with the responsibility for carrying out policy. This
argument is referred to as the theory ofelectoral delegation. "Verdier s. 9 f. Se också s. 290.
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handlande föreställer sig att väljare, politiker och byråkrater eftersträvar samma

omedelbara behovstillfredsställelse som konsumenter på en marknad. Antagan

det om kortsiktiga mål är i public choice-teorin själva förutsättningen för att

man skall kunna beräkna måluppfyllelsen."

Ett problem med det demokratiska inflytandet över utrikeshandeln är av tek

nisk art. Utrikeshandeln formas på grundval av avtal med andra stater. Den poli

tiska makten ligger hos parlamentet men den exekutiva makten ligger hos reger

ingen eller, som i USA, hos presidenten. Förhandlingar med andra stater kan

inte skötas av ett parlament utan måste handhas av den exekutiva makten. Över

enskommelser med andra stater skall emellertid oftast godkännas av parlamen

tet. En fråga är då vilket mandat regeringen/presidenten får av parlamentet då

förhandlingarna inleds. Skall det överhuvudtaget ges några bestämda gränser i

mandatet? Skall godkännande ges i förväg - en fullmakt - så att man i efterhand

kan kontrollera att avtalet stämmermed uppdraget eller skall mandatet vara öppet

och godkännande ges i efterhand? I det sistnämnda fallet finns det en risk att

det inte blir något godkännande och risken för ett uteblivet godkännande får ofta

betydelse för förhandlingarna mellan parterna. Dessa tekniska frågor har spelat

stor roll vid GATT-förhandlingarna och förhandlingarna om WTO-avtalet. I

synnerhet har den komplicerade relationen mellan den amerikanska presidenten
och kongressen varit central för förståelsen av händelseutvecklingen.71

Utrikeshandelsfrågan är också en konstitutionell fråga. Petersmann hävdar

att regeringars protektionistiska åtgärder inte bara är uttryck för regeringsmiss

lyckanden på den politiska arenan utan att de också är uttryck för ett konstitu

tionellt misslyckande." Han anser att ländernas författningar borde innehålla

garantier för en liberal handelspolitik. Det finns ju i många konstitutioner olika

skydd för individuella rättigheter och enligt Petersmann är rätten att få handla

med företag i andra länder en rättighet som skulle kunna skyddas av konstitu

tionen. Om det fanns ett sådant konstitutionellt skydd, om det fanns en författ

ningsdomstoi som kontrollerade att olika lagar överensstämmer med författ

ningen och om reglerna .om utrikeshandeln skulle kunna åberopas direkt inför

nationell domstol aven importör som hindras importera, så skulle detta enligt

70 Lewin: Economic man, political man (1993), s. 133.
71 Se särskilt härom för USA:s del Destler: American Trade Politics (1995). Jackson hävdar att reglerna

i USA:s konstitution hade en direkt effekt på utformningen av GATT -systemet och att EG:s konstitu
tionella utveckling får en liknande betydelse nu. Jackson: Strengthening the International Legal Fram
ework of the GATT-MTN System: Reform Proposals for the New GATT Round (1991), s. 8. EG:s
agerande under Uruguayrundan var rättsligt sett komplicerat - och därmed också praktiskt komplicerat
- därför att rundan behandlade både frågor som hörde till EG:s bestämmanderätt och frågor som hörde
till medlemsstaternas bestämmanderätt. Se härom van den Bossche: The European Community and the
Uruguay Round Agreements (1997).

72 Petersmann (1995) s. 179 och Petersmann: National Constitutions and International Economic Law
(1993).
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Petersmann på ett avgörande vis kunna förhindra att protektionistiska intressen
tar överhanden i ett land.73

Sammanfattningsvis kan konstateras att en stats handelspolitik formas i ett
samspel mellan inrikespolitiska och utrikespolitiska intressen. Den utgör ett
spel på två nivåer. På den ena nivån söker representanter för olika länder träffa
internationella avtal. På den andra, nationella, nivån måste samma representan
ter samtidigt få till stånd ett politiskt stöd för sin hållning." Ett land med en
stark enighet om målen är annorlunda som förhandlingspart än ett land inom
vilket det råder splittring beträffande målen. Man skulle kunna förvänta sig att
inhemsk enighet ger en bättre förhandlingsposition än inhemsk splittring då
man förhandlar om internationella avtal. Studier visar dock att ett splittrat land
ofta kan uppnå de bästa resultaten i internationella förhandlingar. 75

2.3.2.2 Teorier om internationella relationer

2.3.2.2.1 Om olika grundläggande teorier

Analyser av samhälleliga företeelser görs ofta mot bakgrund av olika grundläg
gande antaganden om samhällets natur, vilka varken kan verifieras eller falsi
fieras. De antaganden man gör bildar tillsammans en teori om - eller ett per
spektiv på - samhället." I en teori kan samhället t.ex. ses som en organism där
allt samverkar för att samhället skall fortleva. I en annan teori ses kampen mel
lan samhällsklasserna som det centrala då man skall förstå samhället.

Sådana grundläggande teorier - omöjliga eller svåra att bevisa - förekom
mer i nästan alla samhällsvetenskapliga sammanhang. Man kan finna att den
ena teorin är mer fruktbar än den andra utan att man kan avfårda
den andra teorin som felaktig." De olika teorierna innebär inte bara att vi med

73 Se härom särskilt Petersmann: Handelspolitik als Verfassungsproblem (1988) och Petersmann: Natio
nal Constitutions and International Economic Law (1993). Frågan om utrikeshandel som en individu
ell rättighet diskuteras också i Kuilwijk: The European Court ofJustice and the GATTDilemma. Public
Interests versus Individual Rights? (1996).

74 Haggard/Simmons: Theories ofinternational regimes (1987), s. 516. Se härom också Hveem: Makt
och Välfärd (1996), s. 77 ff. och Pahre/Papayoanou: Using Game Theory to Link Domestic and Inter
national Politics (1997).

75 Hveem s. 79.
76 Jag använder i det följande ordet "teori" och inte "perspektiv" av anledningen att det är vedertaget i

dessa sammanhang. Språkbruket kan dock ifrågasättas. "Perspektiv" är ofta en sammanfattande beteck
ning på flera teorier och framstår som något mindre angripbar än "teori". Begreppet "teori" används i
allmänhet för att beteckna en framställning om olika samband vilken kan verifieras eller falsifieras.

77 WTO:s utveckling kan ses som en test av perspektiven (teorierna). Andra har sett den framtida utveck
lingen av EG som en test av sina teorier, se Baldwin: Neoliberalism, Neorealism, and World Politics
(1993), s. 5. Grieco har testat realism-perspektivet och liberalism-perspektivet på tillämpningen av
GATT:s olika s.k. Tokyo-koder. Han utvecklar vad man borde förvänta sig av denna tillämpning från
de två olika perspektiven och undersöker sedan vad som hände. Trots att det gäller ett område som
enligt Grieco borde vara lättast att förklara och förstå med ett liberalism-perspektiv ("low politics"
ekonomi borde vara lättare att samarbeta kring än "high politics" säkerhetspolitik) så finner han att rea
lism-perspektivet bättre förklarar det som skedde. Grieco: Cooperation among Nations. Europe, Ame
rica and Non-tariffBarriers to Trade (1990).
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hjälp av dem kan se världen på olika sätt. De hjälper oss också att finna olika
frågeställningar. På det sättet är de inte konkurrerande utan kompletterar i stäl
let varandra. 78

Men det är inte bara i vetenskapliga sammanhang teorierna används. Också
de aktörer, vilka utgör objekt för vetenskapliga studier, omfattar olika grund
läggande antaganden om hur världen är beskaffad. Deras handlande bestäms till
stor del av dessa grundläggande antaganden. Om aktören har ett visst perspek
tiv på världen måste detta tas i beaktande av den utomstående analytikern. Per
spektivet utgör då en del aven förklaring till varför aktören handlar som han
gör.

Den följande redogörelsen skall förstås mot denna bakgrund. Den handlar
alltså dels om hur en "utomstående" vetenskapsman kan förstå världen, dels om
hur de agerande politikerna själva förstår världen. Detta är två saker som prin
cipiellt bör åtskiljas." En teori blir normativ då den utgör grunden för hur en
aktör (i första hand regeringen) bör agera. Det normativa inslaget kan före
komma både hos vetenskapsmän (som ger råd till regeringen) och politiker
(som norm för deras eget handlande). Men teorin är också icke-normativ då den
används för att förklara - eller för att man skall förstå - ett skeende."

I det följande skiljs mellan tre grundläggande teorier om internationella rela
tioner; realismen, liberalismen och radikalismen." Vid ett studium av dessa
teorier finner man två begrepp som är väsentliga för en analys av såväl sam
hällen i allmänhet som av WTO-avtalet, nämligen konflikt och integration.
Också dessa begrepp kan användas som grundläggande antaganden om sam
hällets natur. Man kan anlägga ett konfliktperspektiv på samhället och man kan

78 Petersmann skriver, efter att ha redogjort för olika teorier (perspektiv) om internationella relationer,
att"(t)he various theoretical approaches to the analysis ofinternational trade relations offer a number
ofinsights for a better understanding ofthe conditions under which international organizations can
achieve their 'legislative', 'executive' and 'dispute settlement functions '. Petersmann (1995) s. 185.

79 Henry Kissinger brukar ofta anges som exempel på en person med ett realism-perspektiv på utrikes
politiken. I hans fall flyter rollerna ihop eftersom han dels arbetat som vetenskapsman, dels varit aktiv
politiker med stort ansvar för USA:s agerande i utrikespolitiken.

80 Smith gör en distinktion mellan "explanatory theories" och "constitutive theories". De förstnämnda
ser världen som något externt i förhållande till teorin. Man försöker finna regelbundenheter i mänskligt
beteende. De sistnämnda innebär en tro på att teorin faktiskt hjälper oss att bygga upp världen. Smith
ansluter sig till den sistnämnda typen av teori med argumentet att de teorier vi har påverkar oss då vi
betraktar världen. Teorierna om samhället konstituerar samhället. Smith: New Approaches to Interna
tional Theory (1997), s. 167. Det skulle föra för långt att närmare diskutera dessa frågor här. De ankny
ter till den diskussion som förs om begreppet legitimitet i avsnitt 2.4.2.1.

8J Diskussion om och analys av olika grundläggande teorier om internationella relationer finns bl.a. i
Baldwin (ed.):Neorealism and Neoliberalism: The Contemporary Debate (1993); Grieco: Coopera
tion among Nations. Europe, America and Non-tariffBarriers to Trade (1990); Lee: Global Telecom
munications Regulation. A Political Economy Perspective (1996); Nye: Understanding International
Conflicts. An Introduction to Theory and History (1993); Petersmann: The Transformation of the
World Trading System through the 1994 Agreement Establishing the World Trade Organization
(1995); Russett/Starr: World Politics. The Menu/or Choice (1992); StubbslUnderhill (eds.): Political
Economy and the Changing Global Order (1994).
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anlägga ett integrationsperspektiv.82 Med konfliktperspektivet är striden - kon
flikten - det primära och det som bäst förklarar ett skeende. Med integrations
perspektivet tar man fasta på att samhällen faktiskt fungerar genom samarbete
och att människor, grupper och samhällen binds samman genom olika mekanis
mer, vilka var för sig är värda att närmare studeras.

Båda perspektiven är riktiga i den meningen att det användaren främst tar
fasta på rent faktiskt existerar. Det är ett faktum att det förekommer krig och
andra konflikter mellan stater och mellan grupper liksom det är ett faktum att
grupper samarbetar inom länder och att olika länder samarbetar i internationella
organisationer." Att framhäva det ena perspektivet framför det andra skulle
därför kunna vara meningslöst. Att hävda att båda är lika riktiga kan å sin sida
leda till ett ointressant konstaterande att allting är mycket sammansatt. Ett ytter
ligare synsätt är att betrakta konflikt och integration inte som motpoler (mot
satspar) utan som begrepp vilka samverkar och förutsätter varandra. Konflikt
och integration är två parallella processer som ibland samverkar i en riktning
och ibland motverkar varandra så att parterna dras åt var sitt håll."

Utgångspunkten i det följande är att begreppen konflikt och integration är
fruktbara begrepp för att analysera olika situationer och företeelser (t ex WTO
avtalet), att det ena perspektivet är rimligare i vissa situationer än det andra och
vice versa men att de framförallt leder till att man ställer olika frågor kring en
företeelse." De två begreppen utgör utgångspunkter för flera teoribildningar
som har stor betydelse för förståelsen av WTO-avtalet och dess tvistlösnings
mekanism. Konfliktperspektivet förekommer framförallt i realismen och radi
kalismen medan integrationsperspektivet framförallt återfinns i liberalismen.

2.3.2.2.2 Realismen

Realismen var den dominerande teoriskolan inom utrikespolitiken under tiden
närmast efter andra världskriget. En förklaring till anslutningen från veten
skapssamhället kan vara att realismen just då bäst kunde förklara det som

82 Se om detta Wiberg: Konfliktteori ochfredsforskning (1990), kapitel S, och Allardt: Konflikt- och kon
sensusteoretiker (1970), s. 185-209. Allardts konsensusteori motsvarar ungefär det som Wiberg kallar
integrationsteori. Båda hänvisar för sina begrepp till Ralf Dahrendorf, som själv använt begreppen
tvångsteori och integrationsteori (Allardt s. 196).

83 Man skulle möjligen kunna hävda att ett perspektiv "till sist" visar sig vara riktigt. Eftersom krig
åtminstone hittills avlösts av fred och fred av krig så skulle man kunna hävda att konfliktperspektivet
har vunnit den dag då hela mänskligheten går under genom ett världskrig. Men den analysen kommer
ingen att få utföra.

84 Något vi primärt uppfattar som konflikt kan i själva verket främst ha en integrerande funktion. Se
härom Asplunds berättelse om byslagsmålens integrerande funktion. Asplund: Om undran inför sam
hället (1970), s. 54.

85 Denna uppfattning ansluter till Wibergs åsikt. Denne intresserar sig mer konkret för det moderna indu
strisamhället och anser då att konfliktperspektivet är det mest fruktbara. Wiberg s. 157.
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skedde. En förklaring till varför teorin omfattades av så många politiker kan
vara att den gav bäst legitimitet åt den politik som regeringar förde under denna
tid. Även om teorin nu har fått konkurrens från många andra riktningar har
denna skola också i vår tid många anhängare."

Kännetecknande för realismen är att politiken ses som primär i förhållande
till ekonomin och att ekonomin följaktligen är underordnad politiken som för
klaring i internationella relationer. Politisk makt är det avgörande för staternas
agerande. Det nationella säkerhetsintresset är den dominerande förklaringen.
Det viktigaste är inte den absoluta styrkan utan den relativa styrkan i förhål
lande till andra. Man utgår från att alla stater bara försöker tillgodose sina egna
intressen. En grundläggande utgångspunkt är att det internationella systemet är
anarkiskt. Samarbete kan uppstå mellan länder men det sker bara därför att det
råkar sammanfalla med ländernas nationella intressen." Vidare betonas kon
fliktperspektivet i politiken. Rättsregler och avtal reflekterar bara de underlig
gande maktrelationerna i världen. Rätten utövar inte något signifikant obero
ende inflytande på staters uppträdande.

Den realistiska teorin skiljer sig från andra teorier framförallt genom föl
jande tre antaganden." För det första är staterna de centrala aktörerna på den
internationella arenan. I andra teorier kan företag vara väl så dominerande som
aktörer. För det andra är den militära styrkan det dominerande instrumentet. I
andra teorier kan den ekonomiska styrkan vara avgörande. För det tredje utgör
nationell säkerhet det dominerande målet. I andra teoribildningar kan t.ex. väl
färd vara det dominerande målet. 89

Uppfattar man realismen som normativ framträder den som ganska cynisk;
man misstror andra och hyser inte några illusioner om att andra aktörer utgår
från annat än egoistiska motiv.

Man skulle kanske vänta sig att en aktör som omfattar realismen skulle före
språka en handelspolitik som leder till protektionism och handelskrig. Detta är
dock inte någon självklar följd av teorin. Ledarskapet för ett land som är starkt
- en hegemon - skulle mycket väl kunna förena realismen med frihandel. Ett
land kan öka sin makt inte bara med militära medel utan också med ekono
miska. Som exempel kan nämnas Japan som under 1930- och 1940-talen för
sökte (och för en tid också lyckades) öka sin makt genom territoriella eröv-

86 Som exempel kan nämnas E.H. Carr, Joseph M. Grieco, Hans J. Morgenthau och Kenneth N. Waltz.
Ibland används beteckningen "neo-realism" för modernare versioner av realismen.

87 Realismen avfärdar samarbetspolitik som ''power politics in disguise". Groorn/Taylor: Frameworks
for International Co-operation (1996), s. 9.

88 Nye s. 169.
89 Som exempel kan nämnas att den brasilianska militärdiktaturen 1964-1985 bedrev en protektionistisk

politik som var till nackdel för amerikanska företag. Regimen fick ändå stöd från USA vilket kan för
klaras med att den politiska kampen mot kommunismen var viktigare för USA än den ekonomiska fri
handeln. USA:s politik präglades alltså av ett realism-perspektiv.
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ringar åstadkomna genom militär invasion. Det hela slutade med en katastrof
för landet. Efter andra världskriget har landet i stället blivit en stormakt med
ekonomiska medel. En sådan ekonomisk erövring har förmodligen större förut
sättningar att bli beständig än en militär erövring.

I ett realism-perspektiv är WTO-avtalet inte någon viktig institution för
utvecklingen av världshandeln." Det speglar de rådande maktstrukturerna och
kan användas av de ekonomiskt starka makterna för att lättare genomdriva en
ekonomisk ordning vilken de i huvudsak skulle kunna genomdriva även utan
avtalet. De ekonomiskt starka makterna är medlemmar i WTO bara så länge de
finner det vara i deras eget intresse, och de kan komma att lämna organisationen
om den skulle tendera att bidra till en ändring av de politiska styrkeförhållan
dena till deras nackdel. Strikta juridiska regler och en strikt tillämpning av
dessa skulle enligt realismen inte bidra till avtalets bestånd. Snarare skulle
effekten aven striktare rättsordning bli den motsatta, eftersom de ekonomiskt
starka makterna inte skulle följa regler och utslag om andra intressen ansågs
väga tyngre. Enligt den realistiska skolan är WTO-avtalet således bräckligt.

I den realistiska teorin intar konflikter mellan stater en central roll." De kon
flikter som finns mellan stater kan vara av olika karaktär." Parterna kan för det
första ha olika uppfattningar om värderingar. De prioriterar saker i olika ord
ning. En sådan konflikt utgör enpreferenskonflikt (värdekonjlikt). I WTO finns
det en principiell enighet om att allmän välfärd är det överordnade målet för
organisationen. Ett problem härvidlag är att för många det egna landets välfärd
framstår som överordnad målet välfärd för alla jordens människor.

För det andra kan en konflikt gälla hur man skall göra för att nå målet, en
instrumentalkonflikt. Enligt WTO-avtalet nås allmän välfärd bäst genom fri
handel. Ett problem vid tillämpningen av denna tes är att länder i första hand
betraktar andra länders öppna gränser som det bästa medlet och inte det egna
landets öppna gränser.

I huvudsak har staterna genom att ansluta sig till WTO accepterat vissa lös
ningar på dessa två typer av konflikter. Genom att ansluta sig till organisationen
har man anslutit sig till de principer om allmän välfärd och frihandel som orga
nisationen står för.

En tredje typ av konflikt föreligger då det råder knapphet på något som flera
vill ha del av. Jordens resurser är begränsade och konflikter av detta slag upp-

90 Petersmann (1995) s. 182. Enligt realismen kan internationella institutioner bara marginellt påverka
samarbetet mellan stater. Grieco s. 4.

91 Företrädare för den liberala teorin anser att realister övervärderar konflikter och underskattar interna
tionella institutioners förrnågaatt frammana samarbete. Grieco s. 27. Den följande framställningen om
konflikter och spelteori har relevans inte bara för realismen utan också för de andra perspektiven.
Eftersom den anknyter mest till realismen har den placerats i detta avsnitt.

92 Den indelning av konflikter jag här gör ansluter till Jervas: Internationella konfliktprocesser (1973),
s.29.
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står ständigt. Dessa konflikter utgör intressekonflikter. 93 Å'ven om ekonomin och

handeln inte utgör ett nollsummespel och även om det finns mö}ligheterfOr alla

att vinna på arbetsfordelning och handel kan åtminstone i det korta perspekti

vet inte alla vinna. Å'ven om många vinner kan vissa vinna mer än andra.

WTO:s lösning på dessa marknadens konflikter är att de skall lösas genom fri

handel och fri konkurrens. Eftersom alla inte kan vinna eller vinna lika mycket

så foreligger här intressekonflikter." Olika intressegrupper kan företrädas av
sina regeringar och då formuleras konflikten till en intressekonflikt mellan sta
ter.

Även om det inte är svårt att principiellt skilja mellan dessa tre olika former
av konflikter så kan det vara det i praktiken. Handelskonflikten mellan USA
och Japan kan karakteriseras som en intressekonflikt eftersom den marknad de
konkurrerar om har en given storlek. Men den kan också karakteriseras som en
kollision mellan två politiskt-ekonomiska kulturer och utgör då en preferens
konflikt (värdekonflikt). 95

Intressekonflikter kan lösas på olika sätt. Wallensteen definierar konfliktlös
ning som "en social situation där parter som är i konflikt, i avtalsform (frivil
ligt) kommer överens om ett fredligt sätt att leva med - och/eller upplösa - de
gemensamma tvistefrågorna ".96 Den situation som skapats genom WTO-avta
let är med ovanstående definition en konfliktlösning.

WTO-avtalet innebär en lösning aven (intresse)konflikt. En annan typ av
konflikt står dock i fokus för denna studie. Konflikten gäller här hur man skall
tolka det man kommit överens om, en tolkningskonflikt. WTO-avtalet reglerar
hur den konflikten skall lösas. Reglerna härom finns i överenskommelsen om
tvistlösning. En tolkningskonflikt kan i sin tur leda till en rättstvist.

Teoretiskt är intressekonflikter och tolkningskonflikter två klart åtskilda
typer av konflikter. Det finns emellertid många samband mellan dem och de
kan ibland lösas på likartat sätt. Det sätt på vilket man i ett visst sammanhang
normalt brukar lösa tolkningskonflikter får betydelse för hur man löser intres
sekonflikter, och tvärtom. Den konfliktlösningstradition som etablerats i en
organisation kan utgöra grunden för lösning av såväl intressekonflikter som
tolkningskonflikter. Detta samband mellan lösning av intressekonflikter och
lösning av tolkningskonflikter anknyter till en grundfråga i denna studie, näm
ligen om rättens betydelse i konfliktlösning mellan stater.

93 Wallensteen definierar konflikt - och här avses intressekonflikter - som "en social situation i vilken
åtminstone två parter strävar att vid samma tidpunktförvärva samma uppsättning knappa til/gångar".
Wallensteen: Från krig till fred. Om konfliktlösning i det globala systemet (1994), s. 14.

94 En annan möjlighet är att båda parter skulle vinna på en alternativ lösning men att de inte kan enas om
fördelningen av vinsten. I en sådan situation kan lösningen vara att man accepterar något som är sämre
för båda. Jämför här spelteorins "Fångarnas dilemma" som också leder till ett sådant resultat.

95 Hveem s. 44.
96 Wallensteen (1994) s. 51.
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När man betraktar WTO-avtalet som en lösning på en konflikt så utgör avta
lets fredliga karaktär motsatsen till det icke-fredliga handelskriget. Conybeare
diskuterar i sin bok Trade Wars förutsättningarna för handelskrig och deras
upphörande." Utgångspunkten för Conybeare är att regeringar anser att det
under vissa omständigheter är rationellt med höga tullar och andra handelshin
der. Huruvida regeringar anser att det är rationellt beror enligt Conybeare inte
bara på landets egna åtgärder utan också på andra länders åtgärder. En åtgärd
som under vissa betingelser kan framstå som rationell för landet kan under
andra betingelser framstå som mindre rationell. För att förklara hur relationerna
kan utvecklas använder Conybeare spelteori. Med hjälp av spelteori vill han
förklara varför vissa konflikter utvecklas till handelskrig medan andra inte gör
det." Spelteori har använts vid flera analyser av GATT/WTO och världshan
deln."

För att spelteori skall kunna användas vid en analys aven situation måste
enligt Schellenberg följande fyra förutsättningar vara uppfyllda: 100

1. Utfallet av det val en part gör beror inte bara på hans eget val utan också
på andra parters val (ömsesidigt beroende);

2. Utfallet kan visas i kvantitativa termer för varje part;
3. Alla tänkbara utfall är kända av alla parter;
4. Varje part försöker maximera sitt eget utfall.
Parterna är alltså rationella aktörer som värderar olika utfall, upprättar en

preferensordning mellan de olika utfallen och sedan gör det val som är mest
rationellt och därmed bäst i den föreliggande situationen.

En aktör måste alltså försöka lista ut hur motparten kommer att agera i olika
situationer. Antag att A anser sig tjäna på att införa en tull på varor från B. Om
B då svarar med att införa en ännu högre tull på varor från A så kan detta vara
ett sämre utfall för A än om A inte infört någon tull alls. Utfallet av A:s åtgärd
är alltså beroende av motpartens åtgärd och A bör rimligen försöka analysera
vilken åtgärd B kommer att vidta.

Med hjälp av spelteori kan man analysera utfallet av olika relationer mellan
parter. Spelet "Fångarnas dilemma" kan förklara varför länder har tullar gent-

97 Conybeare: Trade Wars. The Theory and Practice ofInternational Commercial Rivalry (1987).
98 Jag går närmare in på hans teori om detta i avsnitt 5.3.2 i detta kapitel.
99 Förutom Conybeares bok kan nämnas Abbott: The Trading Nation's Dilemma: The Functions ofthe

Law ofInternational Trade (1985); Grieco: Cooperation among Nations. Europe, America and Non
tariff Barriers to Trade (1990); Hazard: Resolving Disputes in International Trade (1988); Lipson:
International Cooperation in Economic and Security Affairs (1993); McMillan: Strategic Bargaining
and Section 301 (1991); Pahre: Multilateral Cooperation in an Iterated Prisoner's Dilemma (1994);
Stein: Coordination and collaboration: regimes in an anarchic world (1982).

100 Schellenberg: The Science ofConjlict (1982), s. 169.
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emot varandra trots att det vore bättre med frihandel. 101 Vi kan anta att USA
tycker att det är bäst att landet självt har tullar mot EG men att EG inte har några
tullar mot USA. Det näst bästa alternativet för USA är att båda parterna tilläm
par frihandel. Det tredje bästa alternativet for USA är att båda parterna har höga
tullar. Det sämsta alternativet for USA är att USA tillämpar frihandel men EG
har höga tullar gentemot USA. EG har motsvarande preferensordning. Proble
met kan åskådliggöras med följande figur (matris): 102

EO

USA
frihandel

tullar

frihandel

3.3

4.1

tullar

1 .4

2.2

I rutorna står siffran till vänster for USA och siffran till höger for EG. Siffran 4
utgör det bästa alternativet och 1 det sämsta alternativet. 103 Om parterna inte
kan kommunicera med varandra riskerar de att råka ut for det värsta alternati
vet, nämligen att de själva tillämpar frihandel medan motparten har en tull.
USA fruktar övre högra rutan, EG fruktar nedre vänstra rutan. Det är alltså ris
kabelt att tillämpa frihandel. Om de däremot inför en tull så kommer de aldrig
att råka ut for det värsta alternativet. Eftersom båda resonerar likadant blir
resultatet den nedre högra rutan. För båda parterna är den övre vänstra bättre.
Alltså blir det gemensamma beslutet inte det bästa utan bara det näst bästa.
Individuell rationalitet leder inte till kollektiv rationalitet. 104

En strategi sägs vara dominerande om det val en part gör leder till minst lika
bra resultat som det alternativa valet oberoende av vilket val motparten gör. 105

101 Fångarnas dilemma, vars upphovsman anses vara A. W. Tucker, handlar om två fångar, A och B, vilka
sitter i varsin cell. De är misstänkta för en gemensam olaglighet. De kan inte - och detta är centralt i
spelet - kommunicera med varandra. De är båda mycket klartänkta och de fattar sitt beslut på helt
rationella grunder efter vad de anser vara bäst för dem själva. De besöks i tur och ordning aven åkla
gare som berättar följande för dem:

(1) Om båda nekar så måste åklagaren släppa dem fria;
(2) Om båda erkänner kommer de att få ett milt straff, ett års fångelse var.
Om den ene erkänner och den andre inte gör det, så kommer den erkännande att som vittne gå fri

och få en stor penningsumma som belöning, medan den andre får tio års fångeise.
Hur kommer A och B svara? Det värsta som kan hända dem är tio års fångelse och det kan inträffa

för den fånge som nekar om den andra samtidigt erkänner. För att inte riskera detta så kommer både
A och B förmodligen att erkänna. De får då ett års fångelse vilket är ett sämre utfall än att bli frikända
vilket hade skett om båda nekat. Lärdomen är att individuell rationalitet inte automatiskt leder till kol
lektiv rationalitet. Lärdomen är också att kommunikation mellan parterna kan lösa problemet.

102 En motsvarande figur finns i Krugman/Obstfeld s. 217 och i Weidung s. 33.
103 Jag tycker själv att det är naturligare att använda siffran l för det man tycker är bäst och 4 för det man

tycker är sämst men den gängse användningen är den som används här och som motiveras med att ett
högre värde anger en högre tillfredsställelse. Man kan ju då variera siffrorna så att man inte tar dem i
sifferordning utan exempelvis markerar en mycket hög behovstillfredsställelse med siffran 10 i stället
för 4.

104 Lewin (1992) s. 16.
105 Hermansson: Spelteorins nytta (1990), s. 49.
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Om EG väljer frihandel så är tullar det bästa alternativet för USA. Om EG väl
jer tullar så är tullar också då det bästa alternativet för USA. Tullar är således
den dominerande strategin för USA.

En utgångspunkt i detta spel är att varje aktör har en mycket tydlig prefe
rensordning som åskådliggjordes med siffrorna 4, 3, 2, 1. Om EG:s preferens
ordning skulle vara den omvända till USA:s (dvs. USA:s 1 = EG:s 4, USA:s 2
= EG:s 3 etc.) föreligger ett nollsummespel. Ett sådant spel, liksom ett spel där
den dominerande strategin för båda parter leder till att de hamnar i övre vänstra
hörnet, är ointressanta spelteoretiskt. Det är spel som det ovanstående, där par
terna har delvis sammanfallande och delvis motsatta intressen, som är intres
santa.

Preferensordningar är alltså viktiga i spelteorin. Redan det förhållandet att
man tänker kring sin egen och sin motparts preferensordningar gör att man har
tillägnat sig ett spelteoretiskt synsätt.

Kommunikation är ett annat centralt begrepp i spelteorin. Med kommunika
tion kan man i spelet "Fångarnas dilemma" hamna i den övre vänstra rutan i
stället för i den nedre högra. 106 WTO är en organisation med vars hjälp kommu
nikation sker mellan parterna och WTO bidrar alltså till att parterna löser det
dilemma som fångarna har. 107

Spelteorin gör det lättare att förutse vilka utfall en konflikt kan få. Om spelet
upprepas flera gånger får aktörerna möjlighet att ingå en underförstådd över
enskommelse. En aktör kan överge sin dominerande strategi. 108

Det finns många andra typer av spel än "Fångarnas dilemma". Spel kan
varieras med olika typer av preferensordningar och genom att parterna inte har
samma typ av preferensordning utan olika preferensordning.'?" Spel kan också
ha fler än två parter, något som gör dem betydligt mer komplicerade.

Spelteorin är en aktörsteori inom en rationalistisk teoribildning.'!" Dess
värde för en analys av olika frågor är omstridd. En invändning är att den är allt
för förenklad och att den inte avspeglar den komplicerade verklighet som poli
tiker står inför.'!' Ett motargument är att politiker själva oftast - framförallt
p.g.a. tidsbrist - saknar möjlighet att sätta sig in i hur komplicerad en fråga är

106 I just det exempel som givit spelet dess namn spelar kommunikationen inte så stor roll. Om fångarna
först tar kommunicera med varandra men sedan, då de skall fatta sitt beslut, är ensamma i cellen gäller
ändå de ursprungliga förutsättningarna. En fånge kan ju inte lita på att den andre fången följer över
enskommelsen. Det centrala här är alltså huruvida en person är ensam eller inte när han skall göra sitt
val.

107 Petersmann beskriver WTO:s organisation under rubriken "Institutions and Decision-making Powers
for Overcoming the 'Prisoners' Dilemma' ofInternational Cooperation". Petersmann (1995) s. 193.

108 Hennansson s. 157.
109 Några av dessa spel kommer att presenteras i avsnittet om handelskrig nedan.
110 Spelteori används ofta i ämnet fredsforskning. Påfallande många av artiklarna i tidskrifterna "The

Journal of Conjlict Resolution" och "Journal of Peace Research" har spelteori - och i synnerhet
"Fångarnas dilemma" - som teoretisk bas.

III Streit/Voigt: The Economics ofConjlict Resolution in International Trade (1993), s. 47.
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och att de utgår från tämligen enkla bilder av verkligheten när de skall fatta
beslut. 112 En annan invändning mot spelteorins tillämpning på utrikeshandeln
är att den bygger på att stater agerar rationellt och enat vilket de förvisso inte
alltid gör. 113

Enligt Wiberg är värdet av spelteorin framförallt heuristiskt; genom att for
mulera skenbart enkla resonemang i spelteorins formella termer har man många
gånger kunnat upptäcka tankefel och oklarheter. Spelteorin har också tvingat
forskare att ställa nya frågor och de har fått hjälp med begreppsbildningen.!'"
Hermansson anser att spelteorins stora bidrag är att den tillhandahåller model
ler av komplicerade beslutssituationer. Som modell ger den inte någon kunskap
om hur verkligheten är beskaffad i det enskilda fallet utan den ger oss i första
hand precisa verktyg för att konstruera och analysera olika empiriska och nor
mativa problemställningar. 115

Spelteori återkommer i avsnittet om handelskrig i detta kapitel. Spelteori
kommer också att användas senare vid analysen av WTO:s tvistlösningsmeka
nism. Den ger inte något ?irekt svar på våra frågor men den hjälper oss att ställa
de rätta frågorna genom att tillhandahålla en analysmodell. Det är ett osäkert
företag att inleda en tvistlösningsprocedur i WTO och vid en analys av proce
durens olika stadier kan spelteori utgöra ett - av flera - bra verktyg.

2.3.2.2.3 Liberalismen

Utmärkande för den teori som här benämns liberalism är att den särskilt tar
fasta på att samarbete sker mellan aktörer i olika länder och att länder är bero
ende av varandra. 116 I teorin betonas särskilt att det sker en ekonomisk integra
tion som åstadkoms inte främst av staterna utan genom ekonomiska transaktio
ner mellan företag och människor i olika länder. I den realistiska teorin görs en
mycket klar åtskillnad mellan den nationella och den internationella nivån. I
den liberala teorin är denna åtskillnad inte alls betydelsefull. Ekonomisk inte
gration sker både nationellt och internationellt.

Att teorin kallas liberal har att göra med att den kan spåras till filosofer som
Montesquieu och Mill.'!' Det är välfärd och inte nationens säkerhet som är den

112 Conybeare s. 13.
113 Bayard/Elliot: Reciprocity and Retaliation in U.s. Trade Policy (1994), s. 82. Pahre/Papayoanou anser

att spelteori kan användas just för att förena inrikespolitiken med utrikespolitiken. En utgångspunkt
för dem är att de inte betraktar staters agerande som enbart betingad av den internationella omgiv
ningen utan väl så mycket av inrikespolitiska faktorer. Pahre/Papayoanou: Using Game Theory to Link
Domestic and International Policies (1997).

114 Wiberg s. 100.
115 Hermansson s. 37f.
116 Som exempel på företrädare för liberalism-perspektivet kan nämnas Robert Axelrod, Robert o. Keo

hane och Joseph Nye.
117 Nye s. 4.
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centrala uppgiften för staten. I den liberala teorin är individerna och företagen
de viktigaste aktörerna i det internationella systemet. 118 Genom att dessa ges
(eller tar sig) frihet i olika avseenden binds folken närmare varandra. Olika for

mer av internationellt samarbete främjas men staten har i detta sammanhang en
begränsad uppgift. Den viktigaste uppgiften för staten är att skapa' olika institu
tioner som behövs för samarbetet. En förutsägelse som kan framgå ur teorin är

att nationalstaten kommer att upphöra.
Den liberala teorin lägger tyngdpunkten på den integration som sker. Sam

tidigt poängteras konfliktperspektivet i den meningen att ett centralt inslag i
teorin är konkurrensen i marknadsekonomin. Konkurrensen, alltså konflik
terna, leder till integration mellan stater. I 19

Integrationsteorier har presenterats och diskuterats särskilt i samband med
studier kring EG/EU.120 För att konstruera en integrationsteori måste man skilja

mellan olika frågeställningar, vilket inte alltid görs på ett klart sätt.':" Följande
frågor måste särskiljas:

(1) Vad är integration? Är det en process, ett stadium eller något annat?122

(2) Vilka typer av åtgärder skapar ett integrerat stadium eller utgör pådri
vande faktorer i en integrationsprocess? Vilka åtgärder bör man sålunda helst

vidta om man önskar nå till en viss punkt i integrationsprocessen?
(3) Varför uppkommer integration? I ett konkret fall kan den frågan formu

leras som varför Europeiska unionen bildades eller varför WTO bildades.

(4) Hur långt har den internationella integrationen kommit vid en viss tid
punkt?

(5) Vilka effekter får integration? Bidrar den t.ex. till fred?
(6) Är integration önskvärd? Är det - med utgångspunkt från en explicit vär

dering - bäst med en långtgående integration eller bäst med en mindre långtgå
ende integration?

118 Inom den riktning som benämns neo-liberal institutionalism är - i likhet med realismen - staten en
nyckelaktör. Grieco s. 2.

119 Liksom realismen finns i den modernare versionen neo-realism finns det också olika moderna versio
ner av liberalismen, s.k. neo-liberala teorier. Beteckningarna används ibland på ett förbryllande sätt
vilket kan vara ett uttryck för att perspektiven vid en konkret tillämpning har mer gemensamt än vad
de förefaller ha när man betraktar deras grundläggande antaganden. Baldwin särskiljer t.ex. structural
realism som en skola tillhörande liberalismen och neo-liberalism. Han särskiljer också commercial
liberalism, som sammanbinder frihandel med fred, republican liberalism, som sammanbinder demo
krati med fred, och sociologicalliberalism, som sammanbinder transnationell interaktion med inter
nationell integration. Teorin om internationella regimer, som diskuteras senare i detta kapitel, hänförs
ofta till den neo-liberala teoribildningen. Baldwin s. 4.

120 Se t.ex. Hallström: Europeisk gemenskap och politisk union (1987), s. 24--28, och Lysen: EG och dess
institutioner. Ett statsrättsligt perspektiv (1991), kap. 2.

121 Enligt Galtung blandar man i de flesta integrationsteorier samman definitionen av integration med vill
kor för integration och konsekvenser av integration. Galtung: Peace and World Structure. Essays in
Peace Research. Volume IV (l980), s. 366.

122 Enligt en definition som givits av Galtung är integration en process som avslutas med att något är inte
grerat. "Integration is the process whereby two or more actors form a newactor. When the process is
completed, the actors are said to be integrated". Galtung (1980) s. 368.
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Ett sätt att analysera relationen mellan stater är att bestämma olika kriterier
för t.ex. en statsrättslig integration. Om man vill urskilja någon organisation
eller ett avtal från vanligt mellanfolkligt samarbete - där inga beslutsbefogen

heter har överförts från staterna - så kan man ställa upp olika kriterier och sedan
skapa olika modeller (eller ge nya definitioner) av samarbetet. Så kan man t.ex.
fråga sig om organisationens beslut är bindande för medlemsstaterna, om orga
nisationen kan utfärda regler som binder medlemsstaternas medborgare, om
organisationen har egna tjänstemän med exekutiva befogenheter och om stater
kan utträda utan samtycke från andra stater. Sedan kan man ge namn åt olika
kombinationer av sådana uppfyllda kriterier (federation, konfederation m m).123
Genom att avgöra hur många av kriterierna som är uppfyllda kan man uttala att
integrationen har nått ett visst stadium och man kan diskutera olika utvecklings
tendenser. Man skulle lätt kunna nå enighet om att integrationen inom EV har
kommit längre än integrationen inom WTO. 124

I den liberala teoribildningen är WTO-avtalet en betydelsefull skapelse. En
aktör med det liberala perspektivet försöker skapa institutioner som bidrar till
ekonomisk integration mellan länderna. För den utomstående analytikern som
omfattar den liberala teorin är WTO-avtalet en väsentlig förklaring till den inte
gration som sker och en viktig grund för att åstadkomma ytterligare integration.
WTO-avtalet som sådant kan ses som uttryck för att den liberala teorin ger en
god bild av verkligheten.

Liberalismen framstår i jämförelse med realismen som det godas perspektiv.
Om främsta uppgiften för en teori är att framhäva det goda hos människor så
vore det lätt att välja denna. Men det är inte säkert att det goda liberala perspek
tivet förklarar ett skeende bättre än det realistiska perspektivet gör. Det är heller
inte säkert att den som normativ teori leder till ett för mänskligheten mer fred
ligt resultat än vad realismen gör. Skillnaden mellan de två perspektiven kan
illustreras med vad som är avgörande för om man skall samarbeta med andra
länder. Är det avgörande om samarbetet leder till absoluta fördelar eller till
relativa fördelar? Ländernas nyttofunktioner av samarbetet kan schematiskt
beskrivas på följande sätt;
realism: V = V - k (W-V),
liberalism: V = V,
där V är nyttofunktionen, V det egna landets förtjänst, W motpartens förtjänst

123 Se härom t.ex. Archer: International Organizations (1992), kap. 2 och 4; Lysen s. 29foch Schermers:
InternationalInstitutional Law (1980), s. 19 tf.

124 Det är svårt att dra någon skarp gräns mellan integrationsteori och organisationsteori. Integration kan
ses som ett något vidare begrepp som innefattar sådant som inte manifesterar sig i en organisation. Så
kan man t.ex. tala om ekonomisk integration då olika länders ekonomier är mycket inflätade i varandra
utan att de två länderna formellt reglerat detta. Integration kan också regleras i avtal utan att någon
organisation bildats. Integrationsteori och organisationsteori har många gemensamma rötter och
gemensamma frågeställningar. En sådan gemensam grund för att förklara uppkomsten och beständig
heten är Ronald Coase's teori om företaget och transaktionskostnadema.
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och k en koefficient (större än noll), som visar känsligheten för gapet mellan
länderna. 125 .

För realismen är det den relativa förtjänsten som är avgörande, för liberalis
men är det den absoluta förtjänsten. Enligt realismen underlåter stater att sam
arbeta med andra om de finner att andra får relativt större fördelar än de själva,
även om deras fördelar genom samarbetet skulle öka i absoluta tal.

2.3.2.2.4 Radikalismen

Den tredje grundläggande teorin om internationella relationer är radikalismen.
Rötterna till denna finner man framförallt i marxismen, men den kan innefatta
också andra tanketraditioner.I" Det marxistiska perspektivet utgår från mot
sättningen på nationell nivå mellan arbete och kapital och har som teori för
internationella förhållanden framhävt kapitalets expansionskraft och dess
behov att kontrollera andra länder.!" Kontrollen kan enligt marxismen vara
politisk och ekonomisk (kolonialism), eller också enbart ekonomisk (nykoloni
alism). Kapitalet företräds av sin stat och motsättningar (inklusive krig) mellan
industristater är uttryck för konkurrensen mellan de olika ländernas kapital.

I den radikala, och i synnerhet den marxistiska, teorin står maktfrågorna i
centrum. Detta är något som den har gemensamt med realismen. Men radika
lismen framhäver särskilt att utövning av makt innebär förtryck. Världen stude
ras med användning av olika dikotomier, varav den grundläggande är den mel
lan kapital och arbete. Denna motsättning, som finns inom varje nation, utgör
grunden för alla andra motsättningar.

En annan för radikalismen central motsättning går mellan rika länder och
fattiga länder. Parallellt med denna motsättning finns det alltså inom såväl de
rika som de fattiga länderna en överklass och en underklass. Överklassen i de
fattiga länderna har en högre levnadsstandard än underklassen i de rika län
derna.

En tredje central motsättning är den mellan olika i-länder. Enligt den marx
istiska uppfattningen leder den kapitalistiska konkurrensen till konflikter mel
lan de rika länderna. Dessa konflikter kan under vissa omständigheter leda till
omfördelningskrig mellan de rika länderna. En särskild fråga är huruvida kapi
tal även i dag kan knytas till en särskild nation.

Gemensamt för radikalismen och realismen är att maktfrågan utgör centrum
för analysen. Gemensamt för radikalismen och liberalismen är att de betonar

125 Från Grieco s. 41.
126 Förutom olika marxister kan som företrädare för denna teori anges Robert Cox och strukturalister som

Noam Chomsky och Johan Galtung.
127 Lenin: Imperialismen som kapitalismens högsta stadium (1969). Se härom också Hveem kapitel 12

och 13 och Magnusson: Teorier om imperialism (1985).
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ländernas beroende av varandra. I detta sammanhang framkommer radikalis
mens starkt normativa karaktär. Eftersom beroendeförhållandena inte anses
vara jämlika och eftersom jämlika förhållanden enligt radikalismen bör efter

strävas är en av radikalismens främsta uppgifter att bidra med en teori som kan
ge en lösning till hur förändrade beroendeförhållanden (maktförhållanden) kan
åstadkommas.

Radikalismen ställer i viss mån andra frågor än de som ställs i de andra teo
rierna. Den poängterar politikens sammanflätning med ekonomin och ser det

som en uppgift att analysera hur denna sammanflätning genom ekonomiernas
ojämna utveckling leder till förändrade styrkeförhållanden och därmed till kon
flikter mellan olika stater. Makten över jordens tillgångar och fördelningen av

jordens tillgångar är de viktigaste frågeställningarna i den radikala teorin.
WTO-avtalet kan i den radikala teorin tolkas som ett tillfälligt fredsavtal

mellan de stora handelsblocken. För närvarande ligger det i deras intresse att
upprätthålla detta avtal. Avtalet kan också tolkas som ett medel för att tvinga u
länderna att öppna sina marknader och tvinga in dem i en ekonomi som domi

neras och bestäms av storföretag. En inhemsk överklass i de fattiga länderna har
ofta samma intresse som utländska företag. Bakom formellt neutrala formule

ringar som tillerkänner alla stater lika rättigheter döljer sig en verklighet i vil
ken allt bestäms av de ekonomiskt starka. Aktörer med ett radikalism-perspek
tiv kan emellertid ändå anse att avtalet kan vara till viss fördel för ekonomiskt

svaga länder, eftersom dessa svagare stater utan avtalets regler vore helt utläm
nade till de starka ländernas godtycke.

2.4 Det rättsliga systemet

2.4.1 Aktörer

Aktörerna inom det rättsliga systemet är dels offentliga organ, som skapar reg

ler och institutioner och kontrollerar att reglerna följs, dels privata och offent
liga organ som i och framförallt utanför rättsväsendet tillämpar reglerna.

Lagstiftaren skapar normer som är avsedda att tillämpas och följas. Den som
formellt framstår som lagstiftare är inte identisk med den eller dem som i rea
liteten har haft störst inflytande över tillkomsten aven norm. I det inomrättsliga
paradigmet är det enbart den som formellt är lagstiftare som är intressant. I ett
utomrättsligt paradigm är det ofta mer intressant att studera vilken eller vilka
grupper som i realiteten haft störst inflytande.

Lagstiftning om utrikeshandel är ofta utformad så att parlamentet beslutar
om relativt generella ramar inom vilka regering och myndigheter kan fatta
självständiga beslut.
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De nationella regler som gäller den internationella handeln har till stor del
tillkommit som följd av ett avtal mellan olika självständiga stater. Internatio
nella konventioner - traktater - har skapats och utgör grundläggande normer
för den internationella handeln. Formellt sett är det staterna gemensamt som är
lagstiftare. Men även på den internationella arenan är det i realiteten så att vissa
stater haft större inflytande än andra.

De av lagstiftaren skapade normerna är riktade till domstolar, myndigheter
och privata rättssubjekt. Domaren skall i sin utövning följa de givna normerna.
Om dessa är vaga har domaren fler valmöjligheter än om normerna är detalje
rade och precisa. Om lagstiftaren skapar vaga och oprecisa normer innebär
detta en delegation av normskapandet från lagstiftaren till domaren.

Många internationella avtal saknar bestämmelser om att en domare - tredje
part - skall avgöra tvister mellan parterna om hur avtalet skall tolkas. I stället
är det parterna själva som genom förhandlingar måste lösa olika konflikter. Att
tvister skall avgöras aven tredje part är ett uttryck för att relationerna mellan
parterna har juridifierats.

De privata rättssubjekt, vars verksamhet berörs av lagstiftningen, kan vid
konflikter uppträda som parter vid domstolar. Även myndigheter kan vara par
ter.

Den internationella handelns avtal har stater som främsta adressater. Det
betyder att skyldigheter och rättigheter enligt avtalet ges till stater, vilket i sin
tur betyder att det är staterna som kan vara parter i tvister om tillämpningen av
avtalet. Det förekommer dock - om än sällan - att ett privat rättssubjekt med
framgång kan åberopa bestämmelser i internationella avtal i en tvist som avgörs
aven nationell domstol.

Om en part inte följer en förpliktelse som ålagts parten i en dom, kan mot
parten begära hjälp från en verkställare. Denne har till uppgift att tolka domen
och att med tillämpning av särskilda till honom riktade förfaranderegler se till
att förpliktelsen följs.

I det internationella systemet saknas oftast en utomstående verkställare.
Systemet förutsätter att parterna självmant följer de förpliktelser de ålagts. Sys
temet kan vara utformat så att en förfördelad part ges rätt att straffa den part
som inte följt sina förpliktelser. Ett sådant system finns i WTO-avtalet. En svå
righet i systemet är att ekonomiskt svaga stater inte har möjlighet att straffa
större stater på ett effektivt sätt.

Den skiss som ovan gjorts av det rättsliga systemet innebär att det upprätt
hålls genom att privata parter anlitar systemet då de anser att någon annan brutit
mot normerna. Det är alltså parter som kontrollerar varandra och griper in då de
anser att överträdelser skett. En alternativ eller kompletterande mekanism kan
vara att det finns en särskild kontrollör som ingriper då den anser att någon
överträtt normerna. I den nationella straffrätten är åklagare kontrollörer. I den
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internationella rätten saknas ofta sådana kontrollörer. Den europeiska kommis
sionen är dock ett exempel på en kontrollör som mycket noggrant övervakar att
medlemsstaterna följer avtalets regler.

2.4.2 Teorier om det rättsliga systemet

2.4.2.1 Om legitimitet

Aktörerna i det rättsliga systemet spelar i allmänhet sina roller utan att vara
tvingade därtill av något överhängande fysiskt tvång. Systemet fungerar till
största delen genom att aktörerna respekterar varandras olika roller och gör vad
som förväntas av dem. En utgångspunkt för förståelsen av ett sådant system är
begreppet legitimitet. Begreppet finns med lite olika betydelser inom sociolo
gin, statsvetenskapen och rättsvetenskapen.!" Begreppet har en central plats i
ett integrationsperspektiv och det kan användas för att överbrygga klyftan mel
lan en samhällsvetenskaplig och en rättslig analys.

En grundläggande fråga är varför människor (eller stater) följer (eller inte
följer) lagen. Henkin framhåller i sin klassiska bok "How Nations Behave" att
länder i allmänhet - i motsats till vad många tror - följer internationell rätt. 129

Henkin hävdar att rädslan för sanktioner inte är någon avgörande förklaring.
Staterna följer reglerna ändå. Han diskuterar sedan olika andra förklaringar till
detta. En annan författare, Benedek, poängterar att staternas egenintresse är
avgörande för förståelsen av regelefterlevnad, men framhåller att även sanktio
ner - i en mycket vid mening som inkluderar förlust av fördelar, goodwill och
rätt att delta i samarbete - har betydelse för efterlevnaden. 130

Varken för Henkin eller Benedek är legitimitet något centralt begrepp. När
frågan om varför stater följer eller inte följer regler diskuteras av Franek står
däremot begreppet legitimitet i centrum för analysen. Franeks definition av
begreppet legitimitet är avsedd särskilt för det internationella systemet; "a pro
perty ofa rule or rule-making institution which itselfexerts a pull towards com
pliance on those addressed normatively because those addressed believe that
the rule or institution has come into being and operates in accordance with
generally accepted principles ofright process ".131 I "those addressed" inklu
derar han nationer, internationella organisationer, ledande eliter, multinatio-

128 Begreppet legitimitet diskuteras i ett brett perspektiv i Bertilsson: Om legitimitet (1987). För sociolo
gen Niklas Luhmann är legitimitet ett mycket centralt begrepp, se Luhmann: Legitimation durch Ver
fahren (1975).

129 Henkin: How Nations Behave (1968). Henkin skriver bl.a. (s 42): "It is probably the case that almost
all nations observe almost allprinciples ofinternational law and almost all oftheir obligations almost
all ofthe time. "

130 Benedek: Die Rechtsordnung des GATT aus volkerrechtlicher Sicht (1990), s. 283f.
131 Franck: The Power ofLegitimacy Among Nations (1990), s. 24.
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nella företag och världens befolkning. Legitimitet är här sålunda en egenskap
hos en regel eller institution vilken i sig själv bidrar till att regler efterlevs. Cen
tralt i denna definition är "a pull towards compliance". Uttrycket understryker
att legitimiteten utgör en kraft som verkar så att aktörerna skall följa reglerna
men inte utesluter att andra och starkare krafter kan verka åt andra håll. Dessa
andra krafter kan exempelvis vara starka ekonomiska intressen, krav från infly
telserika väljargrupper eller säkerhetspolitiska intressen.

Enligt Franek är legitimitet beroende av och varierar med fyra olika fakto
rer; "determinacy", "symbolic validation" , "coherence" och "adherence". 132

Den första faktorn ("determinacy") har en lingvistisk karaktär och innebär att
regler som är klara och precisa har större möjlighet att bli åtlydda än vaga och
oprecisa regler. Den andra faktorn ("symbolic validation") handlar om ritualer
och härkomst och har en kulturell och antropologisk karaktär. Det skall finnas
signaler som av olika skäl uppfattas som att de ger bindande kraft åt det som
sägs. Den tredje faktorn ("coherence") innebär att normer skall vara konsistenta
inte bara med varandra, utan också med den omgivande ekonomiska och poli
tiska verkligheten. Den fjärde faktorn ("adherence") innebär - i korthet - att
normer skall kunna härledas från andra normer som anger hur de förstnämnda
normerna skall skapas.

Hur vet nu Franek att det är just dessa faktorer som är de viktigaste? Svaret
är att han inte vet det, men att han tror det på grundval aven stor mängd empi
riska fakta och viss teoretisk deduktion. 133 Hans redogörelse för de fyra fakto
rerna är fylld av exempel på internationella händelser där stater följt givna reg
ler utan att de med våld tvingats göra det. Många exempel är hämtade från USA
där framväxten av federal lagstiftning (och särskilt konstitutionen) vid många
tillfällen medfört en spänning mellan delstaterna och den centrala administra
tionen. Det har inte alltid varit självklart att delstaterna skulle följa den centrala
lagstiftningen, men olika faktorer har bidragit till att den centrala lagstiftningen
framstått som legitim. I likhet med vad som gäller i internationella förhållanden
har den amerikanska centrala administrationen inte i huvudsak använt våld eller
hot om våld för att få delstaterna att följa reglerna.

Franeks legitimitet avser - som definitionen visar - inte bara regler utan
också "rule-making institutions". Även om begreppet i Franeks version primärt
inte är avsett att tillämpas på domar och domstolar är det möjligt att med
"rules" avse inte bara lagar och avtal utan också utslag från en domstol, och att
med "rule-making institutions" avse inte bara en regelskapande församling
utan också ett dömande organ.

Franek erkänner att legitimitet är ett komplicerat begrepp. Han framhäver

132 Franek s. 49.
133 "Dur more modest objective is to develop not proof but to reinforce the hypothesis by adding some

credible evidence and positing logical deduction ", Franek s. 24.
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särskilt att om det finns något som kan karakteriseras som legitimitet så borde
det vara enklare att finna detta i internationella förhållanden än nationella efter
som man i de förstnämnda i allmänhet inte har tillgång till en våldsapparat som
kan hota med ingripande om åtlydnad inte sker. I nationella förhållanden är det
svårt att veta om åtlydnad sker till följd av legitimiteten, eller om det är till följd
av vetskapen om att ett våldsingripande kan äga rum om man inte följer reg
lerna.

Galtung diskuterar vilka möjligheter det finns för en konfliktlösningsmeka
nism att åstadkomma hållbara konfliktlösningar.l" Enligt Galtung får det sätt
som konflikten löses på stor betydelse för lösningens legitimitet. Om lösningen
inte uppfattas som legitim är förutsättningarna dåliga för att den skall vara
beständig. De konfliktlösningsmekanismer han diskuterar är av principiellt
olika karaktär; slumpmekanismer (som att dra lott eller singla slant), dueller,
domstolsutslag och omröstningar. Om den förlorande parten skall godta utsla
get måste den enligt Galtung också uppfatta själva mekanismen som legitim.
Som generella villkor för att en mekanism skall godtas anger Galtung bl.a. att
mekanismens utslag inte får vara helt förutsägbart, att mekanismen måste vara
oberoende av konfliktpartema, att mekanismen trots detta måste vara känslig
för existerande maktförhållanden samt att mekanismen då och då, men inte allt
för ofta, måste ge maktens företrädare nederlag.

En av Luhmanns centrala teser är att procedurer har en legitimerande funk
tion.!" Med procedur avser han inte bara rättegångsproceduren utan också
andra procedurer såsom lagstiftningsproceduren och förvaltningsproceduren.
Procedurerna bidrar till stabiliteten i ett politiskt system genom att de tillåter
konflikter i systemet. Luhmann hävdar att om konflikterna erkänns, om det
finns procedurer för deras lösning och om parterna uppfattar sig som delaktiga
i proceduren, så blir utfallet av konfliktlösningen legitimt. Det är alltså tillkom
sten av ett beslut - en rättvis procedur - som är central för legitimiteten, inte
beslutets innehåll. Rättsligt ordnade förfaranden är enligt Luhmann en viktigare
grund för legitimiteten än hierarkin med rättskällor.

Brus ställer som sin uppgift att skapa en teori med vars hjälp man kan ana
lysera tvistlösning av tredje part i det internationella systemet. Begreppet legi
timitet intar en central plats i hans teori. Enligt Brus framträder "the internatio
nal legal order" som dels ett "social-legal-system", där aktörerna utgör de cen
trala elementen, dels ett "rule-system", där reglerna utgör de centrala elemen
ten. Genom begreppet legitimitet kan man enligt Brus förena dessa två system.
När man skall analysera framväxten av "the international legal order" måste
man enligt Brus finna de legitimitetsskapande elementen inom båda systemen

134 Galtung: Institutionalized Conflict Resolution (1965). Se härom också Wallensteen (1994) s. 30 ff.
135 Luhmann: Legitimation durch Verfahren (1975) och A sociological theory oflaw (1985), s. 199 tf.
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och också finna förbindelselänkarna dem emellan. 136 Legitimiteten i det forsta
systemet refererar till aktörernas uppfattning om legitimiteten i rättssystemet. 137

Den skapas b1.a. genom parternas deltagande i olika procedurer. Legitimiteten
i det andra systemet relaterar till det rättsliga systemets formåga att producera
forutsebara och konsistenta resultat. 138 Den skapas alltså genom det rättsliga
systemets formella uppbyggnad av regler och institutioner.

Legitimitet har i det som ovan refererats utgjort ett begrepp med vars hjälp
svar kan ges på frågan varför stater och människor följer regler. Det var den
grundläggande frågan som inledde detta avsnitt. Legitimitet är också ett cen
tralt begrepp i andra liknande teoretiska sammanhang. Man kan t.ex. fråga var
for länder och människor bör följa reglerna. Denna fråga har en normativ inrikt
ning. En liknande fråga är hur man skall skapa regler som länder och människor
följer. Frågan om efterlevnad kan också formuleras som en kritisk fråga; finns
det några skäl till att lyda reglerna och hur har lagstiftare och andra agerat för
att forsäkra sig om att reglerna följs.

De olika frågorna glider in i varandra och svaret på en fråga får betydelse
for svaret på en annan fråga. Den som frågar hur man skall kunna skapa ett legi
timt system kan med hjälp av empiri undersöka varfor länder och människor
följer eller inte följer regler. Den som kritiskt vill undersöka efterlevnaden har
likaledes intresse av att empiriskt studera frågan och har som studieobj ekt
också de teoretiker och teorier som är normativt inriktade. Den som vill for
svara det bestående systemet kan också finna argument från de andra frågeställ
ningarna.

Frågan varfor stater följer eller inte följer regler (inklusive frågans norma
tiva och kritiska omformuleringar) är en samhällsvetenskaplig fråga. Varken
frågeställningen eller svaren är begränsade till det rättsliga systemet. Men några
tänkbara svar - särskilt om konsistens och procedur - har starka kopplingar till
det rättsliga systemet. När legitimitetsbegreppet skall användas inom det rätts
liga systemet är den centrala frågan var beslutsfattare (b1.a. domare) finner
grunden for sin rätt att fatta beslut (döma). Legitimiteten är här ett rättsligt
begrepp som i ett rättsdogmatiskt perspektiv sammanfaller med begreppet lega
litet. Ett svar på denna fråga inom det rättsliga systemet kan ges från två olika
utgångspunkter.

Den ena utgångspunkten är att den som skall besvara frågan ser det som sin
uppgift att ge ett bidrag till att det rättsliga systemet upprätthålls och fungerar.
Uppgiften innebär att hjälpa till att skapa ett konsistent system bland annat
genom att t.ex. med hjälp av distinktioner upplösa vad som kan förefalla vara
motsägelser mellan olika regler. Den som utfor uppgiften känner i allmänhet en

136 Brus: Third Party Dispute Settlement in an Interdependent World (1995), s. 95.
137 Brus s. 225.
138 Brus s. 225.
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lojalitet med systemet och vill ge ett bidrag till förbättring av det. Den fråga
som ställs är inte om det finns någon legitim grund för rättsregler och domar
utan snarare varför det finns en legitim grund. Traditionell rättsdogmatisk rätts
vetenskap, vid vilken man söker utröna vad som är gällande rätt, har denna
rättsligt-normativa inriktning.

Den andra utgångspunkten är att den som skall besvara frågan dels inte alls
ser det som sin uppgift att konstruera ett motsägelsefritt system av lagar och
domar utan tvärtom ser det som sin uppgift att påvisa motsägelser i systemet
och avsaknaden av någon yttersta legitim grund, dels ser det som sin uppgift att
beskriva hur domare och lagstiftare rent faktiskt argumenterar kring detta och
hur dessa aktörer agerar för att skapa bilden av att deras beslut skall vara legi
tima. Den sista av dessa två uppgifter kan sägas vara en analys av systemets
självförståelse. Denna inriktning är rättslig eftersom den håller sig inom det

rättsliga systemet, men den är också kritisk eftersom den ser det som en uppgift
att ifrågasätta grunderna för systemet. 139

Begreppet legitimitet har ovan utgjort både ett pedagogiskt hjälpmedel för
att särskilja olika frågeställningar, och ett element i olika teorier. En grundläg
gande fråga i denna studie är - som framgick av inledningskapitlet - om man
genom WTO har lyckats skapa ett regelsystem som kommer att följas av län
derna. Denna fråga är naturligtvis omöjlig att ge något säkert svar på men detta
hindrar inte att den kan diskuteras med utgångspunkt från olika teorier om legi
timitet.

Frågan om legitimitet kommer att beröras på olika ställen i framställningen
nedan och särskilt diskuteras i slutkapitlet. Jag ansluter mig därtill uppfattningen
att det framförallt är reglernas kvalitet och proceduren och inte procedurens
resultat som är avgörande för legitimiteten. Även om man hävdade att resultatet
har viss betydelse, är det svårt att värdera detta redan så här snart efter tillkomsten
av WTO:s nya tvistlösningsmekanism. En diskussion om resultatet skulle då
handla om huruvida detta i någon mening är rättvist. Vad rättvisa skulle innebära
på den internationella arenan i relationer mellan staterna är en inte helt okom
plicerad fråga. 140Att jag inte diskuterar det materiella resultatet betyder inte att
jag anser det ointressant eller att detta automatiskt är rättvist om proceduren upp
fyller legitimitetskrav. En analys av det materiella resultatet skulle vara bety
delsefull och intressant men ryms inte inom ramen för denna studie.

139 En fråga som diskuterats är om det är möjligt att förena rättsdogmatisk metod med ett kritiskt förhåll
ningssätt. Argumentet har bl.a. varit att den förra uppgiften kräver en lojalitet med systemet som inte
är förenlig med den senare uppgiften. Jag instämmer i Göranssons uppfattning att även den kritiskt
inriktade forskaren rimligtvis måste ha ett intresse av att på ett så objektivt sätt som möjligt försöka
fastställa innebörden av gällande rätt. Se härom Göransson: Kollektivavtalet somfredspliktsinstrument
(1988), s. 27.

140 Franek avslutar sin bok med ett särskilt kapitel som har rubriken "Why not Justice?", i vilket han med
olika argument avfärdar rättvisa som en faktor för legitimiteten. Ett av argumenten är att rättvisa kan
finnas mellan individer men inte mellan stater.
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2.4.2.2 Det rättsliga systemets särdrag

I avsnitten om det ekonomiska respektive det politiska systemet presenterades
olika teorier om hur dessa system fungerar. Teorierna var konstruerade så att de
i princip skulle kunna testas empiriskt. Även om det fanns vissa normativa
inslag i dessa system så var den normativa ansatsen inte någon utgångspunkt i
konstruktionen av teorierna. I det rättsliga systemet är däremot den normativa
ansatsen en utgångspunkt. Det finns också en väl utbredd uppfattning om hur
ett bra rättsligt system skall vara beskaffat. I detta avsnitt redogörs for några
grundläggande drag som särskilt kännetecknar det rättsliga systemet. Med ett
kri tiskt perspektiv är denna redogörelse ett svar på frågan hur systemet är upp
byggt for att framstå som legitimt. Sammanfattningsvis är svaret på den frågan
här att systemet är konsistent (dvs logiskt sammanhängande), att aktörerna till
lämpar en viss etablerad metod och att det finns en särskild procedur for att
avgöra tvister.

Systemets konsistens innebär att de olika reglerna inte motsäger varandra.
Syftet härmed är att i princip en enda lösning skall vara möjlig och att därmed
tillämpningen av reglerna blir förutsebar, En regel skall också kunna härledas
från en annan regel. Olika forsök har gjorts att åstadkomma ett logiskt system
for reglernas uppbyggnad så att systemet uppfattas som konsistent.!" Även om

man kan finna invändningar mot de olika indelningarna kan de bidra till en for
ståelse av hur det rättsliga regelsystemet är uppbyggt.

I kravet på konsistens ingår också principen om normernas hierarki.':" Vid
en konflikt mellan två normer har en norm av högre valör företräde framfor en
norm av lägre valör. Grundlag har företräde framfor vanlig lag och vanlig lag
har företräde framför en förordning utfårdad av regeringen. Hierarki-principen
används dels for att härleda normgivningskompetens från grundlagen eller
någon annan högre norm, dels for att lösa konflikter då två regler är oförenliga.
Ett särskilt problem, som berörs något nedan, utgör relationen mellan interna
tionella avtal och inhemsk lagstiftning.

De begrepp och de termer som används i juridiken är i stor utsträckning
hämtade från den romerska rätten. Den gemensamma begreppsbildningen och
terminologin hjälper jurister att förstå varandra och gör systemet på så vis i viss
mån självforstärkande och statiskt. Det självforstärkande och statiska inslaget
är positivt för systemet och legitimiteten samtidigt som det kan hindra en

141 Hur man kan göra olika indelningar diskuteras t.ex. i Strömberg: Rättsordningens byggstenar. Om
normtyperna i lag och sedvanerätt (1988), och Strömholm: Rätt, rättskällor och rättstillämpning
(1994), särskilt kapitel Il. Exempel på olika indelningar finner man exempelvis i Detter: The Concept
of International Law (1993); Eckhoff/Sundby: Rettssystemer (1991) och Hart: The Concept ofLaw
(1961).

142 Normernas hierarki är ett grundtema för Hans Kelsen, framförallt utvecklat i General Theory ofLaw
and State (1945). Problemet har i olika varianter sysselsatt de flesta rättsfilosofer. Särskilt har disku
terats om grundlagens legitimitet kan härledas från någon än högre norm.
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utveckling och utestänger - på gott och ont - icke-jurister från möjligheten att
påverka. Detta är något som North påpekat i sin teori kring institutionernas
betydelse för den ekonomiska utvecklingen.l'" Svårföränderligheten är en
styrka men den kan också vid förändrade ekonomiska och politiska förhållan
den vara ett hinder för utveckling.

Den traditionella juridiska metoden kännetecknas bl.a. av att man tillämpar
en etablerad rättskällelära, innebärande att vissa texter är auktoritativa och att
de - som ovan påpekades - ingår i en hierarki. Den juridiska metoden innebär

också att man särskiljer juridiken från politiken och att man isolerar vissa kon
flikter för att lösa dem under ordnade former. Särskiljandet av juridiken från
politiken, som var ett av romarnas viktigaste bidrag till rättsutvecklingen, kan
från ett samhällsvetenskapligt perspektiv kritiseras för att det döljer problemen
mer än det löser dem. Särskiljandet har icke desto mindre varit av utomordent
lig betydelse och ofta spelat en progressiv roll i samhällsutvecklingen. 144

Isoleringen och särskiljandet innebär också att man vid avgörandet aven
konflikt väljer ut vissa fakta som relevanta och betraktar andra som irrelevanta.
Medan en samhällsvetare kan undersöka orsaken till och verkan aven konflikt
så långt det går åt båda hållen klipper juristen medvetet av kedjan i båda ändar
och koncentrerar sig på vissa relevanta fakta. 145 Detta är en följd av det saklig
hetskrav som är ett väsentligt inslag i det rättsliga systemet.

För politiker är det möjligt att föra över en fråga från politiken till juridiken.
I många fall övervägs om en fråga skall avgöras av regeringen eller aven dom
stol. Överföring från politiken till juridiken görs ibland då man inte kan nå poli
tisk enighet kring frågan. Orsaken till överföringen kan också vara att man
anser att frågan bäst lämpar sig för en rättslig prövning. Här skall framhållas två
följder aven överföring.

En följd av överföringen är att frågan då kommer att avgöras i enlighet med
den inneboende logik som finns i det rättsliga systemet. Politikerna förlorar
kontroll över frågans handläggning och den kan få en lösning som kanske inte
alls var avsedd (om det nu fanns någon gemensam avsikt) eller ens anad av de
flesta politiker. Som exempel kan nämnas att EG-domstolens praxis i många
frågor - t.ex. Cassis-målet om fria varuröreiser och möjligheten att bibehålla
nationella reglerl'" - har medfört konsekvenser som var oväntade för politi
kerna och som lika gärna - från demokratisk synpunkt kanske hellre - kunnat

åstadkommas med lagstiftning.
En annan följd av överföringen från politiken till juridiken är att frågan

143 Se ovan avsnitt 2.2.4.
144 Se härom särskilt Strömholm: Europa och rätten (1991), s. 50 tf. Historien visar flera exempel på där

rätten stått emot politiska krav men också där man inte lyckats.
145 Strömholm (1991) s. 57. Vad som här sägs kan modifieras något. Domare kan ta hänsyn till tänkbara

konsekvenser av ett domslut, i synnerhet när rättskällorna inte ger något klart besked.
146 Målet 120/78 Rewe-Zentrale AG mot Bundesmonopolverwaltung fiir Branntwein (1979) ECR 649.
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måste avgöras. I det rättsliga systemet finns det ett avgörandetvång som saknas
i det politiska systemet. En domstol kan i allmänhet inte avvisa en fråga som en
part begärt att domstolen skall avgöra utan måste avgöra frågan till endera par
tens fördel. Avgörandet måste dessutom ske inom en rimlig tid. Inom politiken
är det tvärtom mycket vanligt att frågor förhalas och skjuts åt sidan på olika sätt.
Domstolens beslut innebär också som regel att den ena sidan vinner och den
andra sidan förlorar. Kompromisser och kohandel är främmande drag i det
rättsliga systemet. Ett avgörande inom det rättsliga systemet innebär alltså att
man dels skapar vinnare och förlorare, dels skapar preciseringar av olika nor
mer. En norm som med avsikt givits olika tolkningsmöjligheter kan sålunda
med tiden bli alltmer exakt och sakna tolkningsalternativ. Dessa följder kan
vara önskvärda men är det inte alltid. För relationer som präglats av diplomati,
kompromisser och kohandel - som exempelvis den internationella handeln 
behöver detta inte vara entydigt positivt.

Avgörandetvånget är ett inslag i de procedurregler som bidrar till att ge
legitimitet åt det rättsliga systemet. Tvånget motiveras med personers anspråk
på rättsskydd, dvs. att en person skall kunna vända sig till domstol för att för
verkliga en i lagen angiven rätt. Denna rätt att få sin sak prövad utgör ett av
många enskilda moment i den rättsliga tvistlösningen. Exempel på andra
sådana moment är att domarna skall vara opartiska, att båda parter skall höras,
att det skall finnas rimliga tidsfrister för olika stadier i processen, att förfarandet
skall vara offentligt, att domstolens domar skall vara motiverade och att det
skall finnas en möjlighet att få saken överprövad i en högre instans.

Den procedur som rättsordningen tillhandahåller för tvistlösning har - lik
som rättsordningen generellt - två funktioner, nämligen konfliktlösning och
handlingsdirigering."? Tonvikten läggs ömsom på den ena, ömsom på den
andra funktionen.

Konfliktlösningen innebär att parterna definierar tvistefrågan som löst och
att den därmed inte längre utgör anledning för någon att framställa anspråk mot
den andre. Konfliktlösningen är tillbakablickande och fokuserar på kärandens
situation före rättskränkningen. Domstolen utgör ett serviceorgan som bör res
pektera parternas vilja. Det är det enskilda intresset som står i förgrunden. Kon
fliktlösning kan ske även utan att parterna anlitar en rättslig process.

Handlingsdirigeringen kan däremot inte ske utan en rättslig process. Hand
lingsdirigering innebär att tvistlösningen påverkar såväl parternas framtida bete
ende som andra aktörers framtida beteende. Den är framåtblickande, skapar
rättsutveckling och fokuserar på svarandens situation efter processen. Domsto
len har här en samhällelig funktion och skall tillgodose det allmänna intresset.

147 Se härom - med vidare hänvisningar - Lindblom: Processens funktioner - en resa i gränslandet
(1997) och Rimsten: Arbetsdomstolen och lagstiftaren (1998), kapitel 10.
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Samtidigt som de två funktionerna konfliktlösning och handlingsdirigering
kan särskiljas förutsätter de varandra. Någon handlingsdirigering kommer ej till
stånd om inte processen genom att verka konfliktlösande ger käranden ett inci
tament att föra saken till domstol. Handlingsdirigeringen sker alltid med
utgångspunkt i det enskilda fallet, alltså i ett fall där en enskild konflikt löses.
Om domaren är skyldig att avgöra en tvist även när det saknas en tillämplig och
klar lag kan domaren inte undgå att skapa en ny norm. 148 Handlingsdirigeringen
är också i sig själv konfliktförebyggande eftersom den genom att skapa klarhet
kan förhindra framtida tvister.

2.4.2.3 Internationell rätt

Den nationella rätten är ett system, i vilket de olika delarna - lagstiftare, lagar,
domare, verkställare - samverkar på ett funktionellt sätt och skapar en funge
rande rättsordning. I den internationella rätten saknas ofta flera av de delar som
upprätthåller den nationella rätten. I synnerhet är avsaknaden aven verkstäl
lare, som kan genomföra olika sanktioner, en brist. Den nationella rätten har
som garant det statliga våldet och avsaknaden aven sådan garant inom den
internationella rätten har gjort att det ifrågasatts om internationell rätt verkligen
utgör "rätt" i samma mening som uttrycket har för den nationella rätten. Inter
nationell rätt skulle i stället utgöra icke bindande moralnormer. En invändning
mot detta resonemang är att det överdriver skillnaderna mellan nationell och
internationell rätt. Också den nationella rätten är för sin funktion beroende av
ett erkännande från adressaternas sida, och saknas detta erkännande kan den
nationella rätten upphöra att fungera.

I likhet med att det finns teorier om varför den nationella rätten är bindande
finns det också teorier om varför den internationella rätten är bindande. 149 I ett
rättsligt-kritiskt perspektiv är själva utgångspunkten för en sådan teori felaktig.
En utgångspunkt i denna studie är att den internationella rätten är en realitet
därför att den i allmänhet av staterna uppfattas som bindande. 150 .

En faktor som bidrar till den internationella rättens acceptans är att det finns
en utbredd gemensam uppfattning om vilka rättskällor som är auktoritativa och

148 I olika nationella lagar stadgas det om att en domare är skyldig att avgöra en tvist även om lagen är
oklar eller det saknas lag. Denna skyldighet, som alltså innebär en skyldighet att agera som lagstiftare,
kan dock inte utan vidare anses vara tillämplig på tvister mellan stater. Petersmann: The Dispute Sett
lement System o/the World Trade Organization and the Evolution o/the GATT Dispute Settlement
System since 1948 (1994), s. 1195 not 59.

149 Se härom Friedmann: Legal Theory (1967), kapitel 35.
150 Arend: Toward an Understanding o/ International Legal Rules (1996), s. 291. Samma ståndpunkt

finns i Blokker: International Regulation o/World Trade in Textiles (1989), s. 21: "In the present study
intemational law is deemed to be neither obsolete nor premature, 'neither a panacea nor a myth " but
areality. It is assumed that, in reality, international law is accepted by states as a set o/rules they have
to observe."
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skall tillämpas vid avgörande av tvister. 151 Till dessa hör inte bara avtal mellan
stater utan också t.ex. vissa erkända grundsatser, som inte har tillkommit
genom överenskommelser men som ändå anses bindande för staterna.

Den internationella rätten har av tradition ansetts gälla endast för stater och,
undantagsvis, internationella organisationer. Härmed anknyter den till den rea
listiska skolan, i vilken man betraktar just staterna som de centrala aktörerna på
den internationella arenan. Staterna är ständigt beredda att agera i konflikter
och det är dessa konflikter den internationella rätten skall söka lösa. Realism
perspektivet innebär samtidigt att avtal och rättsregler inte tillmäts någon stor
vikt då man skall förklara en stats beteende. I liberalism-perspektivet betonas
andra aktörer och andra relationer. Företag och organisationer anses vara väl så
viktiga aktörer som staterna. Integration sker på skilda nivåer och mellan män
niskor i olika länder skapas nära relationer med olika medel. Globaliseringen
medför att regeringarna förlorar makt. Särskilt i ett liberalism-perspektiv kan
den internationella rätten framstå som föråldrad och oförmögen att reglera de
centrala relationerna. Den förändrade verkligheten - vilken inte bara innefattar
länders ökade beroende av varandra, utan också förekomsten av flera allvarliga
inbördeskrig vid vilka grova övergrepp skett mot civilbefolkningen - inbjuder
därför till skapande av nya teorier om den internationella rätten. 152

En annan fråga är vilken roll den internationella rätten spelar i de nationella
rättsordningarna. Enligt den s.k. monistiska teorin finns det bara en rätt, vilket
innebär att den internationella rätten och den nationella rätten utgör ett enda
system och att nationella domstolar skall tillämpa också t.ex. internationella
avtal. Enligt den dualistiska teorin är internationell rätt och nationell rätt två

151 Dessa rättskällor finns uppräknade i artikel 38 i stadgan för Internationella domstolen och utgörs av l)
internationella överenskommelser, 2) internationell sedvänja, 3) allmänna, av de civiliserade folken
erkända rättsgrundsatser, 4) vetenskapliga arbeten av sakkunniga.

152 En sådan ny teoribildning företräds av den s.k. processkolan, enligt vilken det finns många subjekt och
rätten utgör en föränderlig process. Detter s. 2f. Se härom också Beck!ArendNander Lugt: Internatio
nal Rules (1996). Företrädare för processkolan har konstruerat modeller i vilka relationer på andra
nivåer än den mellan staterna erkänns vara föremål för den internationella rättens reglering. Se t.ex.
Slaughter: International Law in a World ofLiberal States (1995). Slaughter skiljer mellan följande
nivåer; (1) the Voluntary Law of Individuals and Groups in Transnational Society, (2) the Law of
TransnationaI Governmental Institutions, och (3) the Law ofinter-State Relations. Brus betraktar den
internationella rättten som ett dynamiskt system som är i en process av kontinuerlig anpassning för att
möta de nya kraven från det internationella samfundet. Eftersom traditionella läroböcker startar från
utgångspunkten att staterna är självständiga kan man enligt Brus inte lita på dessa böcker. Brus s. l Of.
Se också Streit/Voigt: The Economics ofConjlict Resolution in International Trade (1993).
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skilda system och internationella avtal ingår inte i den nationella rätten om de
inte införlivats med denna genom någon åtgärd. 153

Ett internationellt avtal, som blir en del av den nationella rätten och kan åbe
ropas av enskilda inför nationell domstol, får en helt annan genomslagskraft än
ett avtal som bara kan åberopas av stater. EG:s princip om direkt tillämplighet
och direkt effekt för EG-rätten i de enskilda medlemsstaterna har utgjort ett
verksamt medel för att göra EG-rätten verksam. För WTO-avtalet finns dock
inte någon generell motsvarande princip. 154

En annan metod för att ge internationella avtal genomslagskraft är den pri
vata initieringsmetoden. I nationell lag kan stadgas att privata rättssubjekt
under vissa förutsättningar kan framtvinga att nationella myndigheter inleder
en undersökning av om ett annat land har begått ett brott mot ett internationellt
avtal. 155 Även om nationella lagar inte tvingar staten att agera på den internatio
nella arenan är ändå skyldigheten att inleda en undersökning ett steg på vägen
i hävdandet av den internationella rätten. 156

Den metod som används för att finna gällande rätt i det nationella systemet
innebär att man framställer en hypotes om hur en domstol kommer att avgöra
en viss fråga. Denna metod kan användas också för den internationella rätten.
Men den internationella rättens särart - särskilt dess brist på utomstående verk
ställare - medför att hypotesen här kan - och bör - utsträckas till ett senare sta
dium i konflikten. Man bör, som Fawcett, om en regel eller ett utslag från en
domstol ställa frågan: "Is if likely to be observed and for what reasons? "157

153 Om dessa problem, se t.ex. Jacobs/Roberts (eds): The Effects of Treaties in Domestic Law (1987);
Malanczuk: Modern Introduction to International Law (1997), kapital 4; Sundberg (red): Kring trans
formationsteorin (1985). Om hur problemet kan formuleras tillämpat på GATT/WTO och medlems
staterna, se Eeckhout: The Domestic Legal Status of the WTO Agreement: Interconnecting Legal
Systems (1997), s. Il-58; Jackson: Restructuring the GATT System (1990), s. 30 ff.; Lee/Kennedy:
The Potential Direct Effect of GATT 1994 in European Community Law (1996); Petersmann:
Strengthening the Domestic Legal Framework ofthe GATT Multilateral Trade System: Possibilities
and Problems ofMaking GATT Rules Effective in Domestic Legal Systems (1991).

154 Det har förekommit att regler i GATT har tillerkänts direkt effekt i nationell rättsordning. Bl.a. har arti
kel II om nationell behandling tillerkänts denna verkan i flera avgöranden från italienska och ameri
kanska domstolar. Schermers: InternationalInstitutional Law (1980), s. 763. Om direkt effekt av
GATT i Italien, se SacerdotiNenturini: GATT as a Self-Executing Treaty in the Italian Case Law
(1992).

155 "Business people are in a much better position than ojJicials to know the practical effects ofunfair
governmental policies''. Brand: Competing Philosophies ofGATT Dispute Resolution in the Oilseed
Case and the Draft Understanding on Dispute Settlement (1993), s. 125.

156 Denna metod finns både inom EG - Regulation 3286/94 laying down Community procedures in the
field ofthe common commercialpolicy in order to ensure the exercise ofthe Community's rights under
international trade rules, in particular those established under the auspices ofthe World Trade Orga
nization - och i USA - Omnibus Trade and Competitiveness Act (den s.k. Section 301). En jämförelse
mellan den amerikanska och den europeiska metoden görs i Brand: Competing Philosophies ofGATT
Dispute Resolution in the Oilseed Case and the Draft Understanding on Dispute Settlement (1993), s.
125 och i Bronckers: Selective Safeguard Measures in Multilateral Trade Relations (1985), s. 157
244. Om EG:s regler, se Bronckers: Private participation in the enforcement of WTO Law: The New
EC Trade Barriers Regulation (1996).

157 Fawcett: International Economic Conflicts. Prevention and Resolutions (1977), s. 8.
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Denna fråga är inte strikt rättslig och kan bara besvaras med hjälp aven bredare
samhällsvetenskaplig teori och metod.

2.4.2.4 Juridijiering

Rättens betydelse i det internationella handelssystemet är en central frågeställ
ning i denna studie. Som angavs i inledningskapitlet har rätten fått en större
betydelse i WTO-systemet än den hade i GATT -systemet. Att rätten tar större
betydelse kan också uttryckas som att en juridifiering äger rum.

Olika frågor om juridifiering kan särskiljas.!" För det första, vad är juridi
fiering? Hur definieras den? För det andra, vilka är villkoren för att den skall
anses äga rum? För det tredje, hur långt har den kommit? För det fjärde, vilka
konsekvenser får den? För det femte, varför sker den? För det sjätte, är den

önskvärd?
Med anknytning till den modell som presenterats i detta kapitel förstås med

juridifiering här en process varvid intressekonflikter omskapas till tolknings
konflikter och aktörer i det politiska och i det ekonomiska systemet vid tvister
blir aktörer i det rättsliga systemet, vilket bland annat innebär att konflikterna
löses med de metoder och med tillämpning av den procedur som kännetecknar
det rättsliga systemet.

Den givna definitionen ligger på en hög abstraktionsnivå. Mer konkret
måste man vara då man skall ange villkoren för att juridifieringen skall anses
äga rum. Något enstaka avgörande villkor kan inte anges. Det rättsliga systemet
är komplicerat och sammansatt. Olika författare kan ta fasta på olika särdrag i
det rättsliga systemet utan att man kan hävda att den ene har rätt och den andre
har fel. 159 Eftersom juridifiering utgör en process innebär villkoren att de
moment man tar fasta på måste röra sig i en viss riktning. Det som anges nedan
skall också förstås på det viset. Men de villkor som anges nedan framstår i
huvudsak som villkor för en slutförd juridifiering och inte som villkor för en
process. Genom att ange villkoren för en slutförd juridifiering kan man disku
tera hur långt juridifieringen har nått. Att en juridifiering äger rum innebär
sålunda att det som studeras närmar sig uppfyllandet av de villkor som finns för
en slutförd juridifiering. Sammantaget innebär detta att om ett visst moment i
det internationella handelssystemet har förändrats från A till B, varvid B ligger
närmare villkoret för den slutförda juridifieringen, så utgör detta en indikation
på att enjuridifiering äger rum.

158 Dessa frågor är i princip desamma som i avsnitt 3.2.2.3 ställdes om integration.
159 Diskussion omjuridifieringen av relationerna inom GATT/WTO förekommer i många verk. Här kan

särskilt nämnas Benedek: Die Rechtsordnung des GATT aus völkerrechtlicher Sicht (1990), s. 366 ff.;
Jackson: Strengthening the International Legal Framework ofthe GATT-MTN System: Reform Pro
posals for the New GATT Round (1991); Long: Law and ils Limitations in the GATT Multilateral
Trade System (1987); McGovern: Dispute Settlement in the GATT - Adjudication or Negotiation?
(1986); Stone Sweet: Judicialization and the Construction ofGovernance (1996).
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Att fastställa vissa villkor innebär å ena sidan en förenkling av frågeställ

ningen men utgör å andra sidan en nödvändig och pedagogiskt lämplig metod
för att kunna diskutera frågan. Att ett begränsat antal villkor anges nedan inne

bär inte att endast dessa kan komma ifråga och förhindrar inte heller att diskus

sionen på vissa ställen kan röra också andra aspekter på juridifiering.
Denna studie handlar om det internationella handelssystemet och särskilt om

tvistlösningen i WTO. De villkor som är relevanta för juridifieringen i detta sam
manhang är inte nödvändigtvis desamma som är relevanta i andra sammanhang.

Två grundläggande villkor kan uppställas. Det första är att det finns bin
dande och stringenta materiella regler. Det andra är att det sker en kontroll av

att de materiella reglerna efterlevs. I denna studie kommer de materiella reg

lerna att behandlas mycket kortfattat. Kontrollen kan ske i två former: övervak
ning och tvistlösning. En indikation på juridifiering är att övervakningen sköts

av ett oberoende organ som på ett effektivt sätt ingriper då reglerna inte följs.
Tonvikten i denna studie ligger på den andra formen av kontroll, tvistlös

ningen. Ett villkor för en slutförd juridifiering är att de aktörer i det ekonomiska

och i det politiska systemet som direkt berörs av de materiella reglerna kan vara
parter i processen. De som kan vara parter skall också ha en rätt att få sin sak

prövad. Tvister skall avgöras aven oberoende domstol som tillämpar redan
fastställda normer. Det skall finnas strikta och rättsligt etablerade förfarande
regler för processen. Domstolen skall avge ett bindande, motiverat och prejudi

cerande avgörande så att avgörandet blir handlingsdirigerande. Domstolen
skall kunna utdöma en påföljd för brott mot reglerna och det skall finnas en

effektiv mekanism som garanterar att domstolens avgörande följs.
Med användande av de nämnda villkoren kommer den tredje frågan - hur

långt juridifieringsprocessen har kommit - att diskuteras både i anslutning till

varje avsnitt om de olika momenten i tvistlösningen och i slutkapitlet. De tre
sista frågorna - vilka konsekvenser juridifieringen får, varför den sker och
huruvida den är önskvärd - kommer att utgöra delfrågor i avslutningskapitlets

diskussion om betydelsen av WTO:s tvistlösning.

2.5 Det internationella handelssystemet

2.5.1 Systemets plats i modellen

Den modell som används i denna studie har som bas de tre systemen ekonomi,

politik och rätt. De internationella delarna av dessa tre system bildar tillsam
mans ett fjärde system, det internationella handelssystemet. Mellan de natio

nella delarna av de tre systemen och det internationella handelssystemet sker en
ömsesidig påverkan.

Eftersom inte bara de nationella delarna utan också de internationella

79



Kapitel 2. Teori

delarna av de tre systemen behandlats i det föregående har det internationella
handelssystemet till stor del också redan behandlats. Ett system är emellertid
mer än dess olika delar. Inom det internationella handelssystemet finns en inter
aktion mellan de tre systemen. När det internationella handelssystemets aktörer
anges nedan urskilj s de som har särskild betydelse inom detta fjärde system. I
avsnittet om teorier om det internationella handelssystemet redogörs för teori
bildningar, vilka har samband med alla tre grundsystemen. Varje teori har dock
en något starkare anknytning till ett av systemen. Teorin om globalisering har
särskild anknytning till det ekonomiska systemet, teorin om handelskrig har
särskild anknytning till det politiska systemet och teorin om internationella
regimer har särskild anknytning till det rättsliga systemet. Med hjälp av dessa
teorier erhålls en bättre förståelse av WTO:s tvistlösning samtidigt som studien
av WTO:s tvistlösning ger ett bidrag till dessa teorier.

2.5.2 Aktörer'?"

Ett internationellt handelssystem uppstår därför att företag exporterar och
importerar varor och tjänster till köpare i andra länder. Företagen är i den
meningen centrala aktörer. Deras verksamhet begränsas dock i allmänhet till att
sälja, köpa och investera och de har därför inte någon direkt central roll i ska
pandet av ett internationellt regelsystem för handeln. Stora internationella kon
cerner, som sysselsätter många människor i olika länder, skapar dock sina egna
normer och kan på så vis indirekt få stort inflytande över annan normbildning.

Staterna - i betydelsen regeringarna eller statsapparaterna - skapar själva
normer för sin utrikeshandel och tillsammans träffar de internationella avtal
som är avsedda att utgöra ramar för deras egen normbildning. Staterna företräds
i dessa internationella sammanhang av handelsdiplomater, vilka utgör en sär
skild professionell grupp. Deras kunskapsbas är en kombination av kunskaper
i ekonomi, politik och juridik. 161

I det internationella handelssystemet spelar olika typer av internationella
organisationer mycket stor roll. 162 Här finns organisationer vilka huvudsakli
gen har stater som medlemmar och organisationer vilkas medlemmar huvud-

160 En diskussion om vilka som är centrala aktörer i det internationella handelssystemet finns i Van
Houtte: The LawofInternational Trade (1995), s. 31 ff.; Hveem: Makt & Välfärd (1996), s. 47 tf. och
Seidl-Hohenveldern: International Economic Law (1992), s. 13f

161 Hazard skriver att diplomater ser systemet som en föränderlig balans mellan ekonomisk och politisk
makt och att den dominerande principen i deras tänkande är pragmatism. Hazard: Resolving Disputes
in International Trade (1988), s. 191.

162 Olika internationella organisationer finns förtecknade i The Yearbook ofInternational Organizations
som utges av Union of International Associations. När man ser förteckningen över de organisationer
som nämns under rubriken "Commerce" blir man mycket konkret varse att det finns ett minst sagt stort
antal internationella organisationer som har intressen i den internationella handeln. De organisationer
som nämns i detta avsnitt fmns alla upptagna i årsboken.
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sakligen inte är stater.l'" Till den första kategorin hör exempelvis världsomfat
tande organisationer såsom WTO och Internationella valutafonden (IMF), regi
onala organisationer såsom Europeiska unionen och MERCOSUR samt bran
schinriktade organisationer såsom t.ex. International Sugar Organization. Till
den andra kategorin hör exempelvis Internationella handelskammaren, speci
ella branschorganisationer såsom European Committee of Sugar Manufactu
rers samt ideella organisationer med social målsättning för handeln såsom
International Coalition for Development Action.

Många av de internationella organisationer vars medlemmar är stater har en
struktur som i viss utsträckning gör dem självständiga i förhållande till med
lemsstaterna. Deras tjänstemän skall enligt sina anställningskontrakt inte ha
någon nationell lojalitet och de har som uppgift att tillgodose de mål organisa
tionen har. Kommissionen i Europeiska unionen är det bästa exemplet på ett
organ som både har stor makt och tjänstemän som inte får visa någon nationell
lojalitet.

De internationella branschorganisationerna har liten formell makt men kan
som remissorgan och genom lobbyism i praktiken få stort inflytande över orga
nisationer som WTO och EU.

2.5.3 Teorier om det internationella handelssystemet

2.5.3.1 Globalisering

Begreppet "globalisering" är ett ofta använt och omdiskuterat begrepp. I de
flesta sammanhang är det inte ett specifikt ekonomiskt begrepp utan används
för att beteckna en process som sker inom flera områden samtidigt: inom kul
turen, politiken, tekniken, juridiken och ekonomin. Begreppet används b1.a. för
att beteckna en situation i vilken nationen håller på att förlora sin givna position
som analysenhet för att ersättas av regioner eller världen som helhet.l'" Dess
ena sida är utbredning, såväl geografisk som tematisk. Dess andra sida är inten
sitet eller fördjupning; beroendet mellan olika delar blir allt starkare. 165

163 Archer: International Organizations (1992), s. 38f. Areher använder - till skillnad från Schermers
medlemskapet som kriterium då han skiljer mellan IGOs (intergovernmental organizations) och NGOs
(non-governmental organizations). Han urskiljer också olika hybrider som har medlemmar från båda
kategorierna.

164 Axford hävdar att kärnan i begreppet, såsom det brukar användas, är "that the world is undergoing a
process ofever-intensifying interconnectedness and interdependence, so that it is becoming less rele
vant to speak ofseparate national economies, or separate nationaljurisdictions founded upon princi
ples like the sovereignty of the territorial nation-state. " Axford: The Global System. Economics,
Politics and Culture (1995), s. 27. Waters har en definition med både en objektiv och en subjektiv sida:
"A social process in which the constraints ofgeography on social and culturai arrangements recede
and in which people become increasingly aware that they are receding". Waters: Globalization
(1995), s. 3.

165 Held/McGrew: Globalization and the liberal demoeratic state (1994), s. 58f.

81



Kapitel 2. Teori

Globalisering brukar defmieras som en process.l" Det handlar alltså om
något som rör sig åt ett visst håll. En sådan process måste ha startat någon gång
i blygsam omfattning men det är svårt att bestämma vid vilken tidpunkt proces
sen skall betecknas som globalisering. Ett annat problem är huruvida man kan
anse att det finns något slut på processen. Kan den med andra ord nå ett mål som
är definierat på ett särskilt ViS?167

Även om globaliseringen rör många sektorer i samhället kan man särskilt
analysera den del av processen som äger rum inom ekonomin. Här kan i sin tur
urskilj as olika komponenter: produktionen, investeringarna, de finansiella
marknaderna, arbetsmarknaden och handeln.!" I olika hög grad har nations
gränserna förlorat sin betydelse inom dessa områden. För arbetsmarknaden har
gränserna störst betydelse. Fri rörlighet för arbetstagare förekommer ännu i
mycket liten utsträckning. Den största förändring som ägt rum under senare tid
avser de finansiella transaktionerna, vilka nu sker med hjälp aven ny teknik
som sällan hindras av nationsgränser. Produktionen har förändrats såtillvida
som företag i allt större utsträckning låter delar av sin produktion skötas av
underleverantörer i andra länder.!"

Den förändring som ägt rum inom den internationella ekonomiska sfären
under senare år är svår att entydigt beskriva. Dessa svårigheter framkommer i
debatten om globalisering. Medan såväl Axford som Waters utgår från att det
nu sker en process som lämpligen kan kallas globalisering är detta något som
inte accepteras av Hirst och Thompson.l" De sistnämnda är kritiska till en
beskrivning som innebär att en pågående globalisering leder till en situation i
vilken de flesta ekonomiska aktiviteter är internationaliserade och i vilken
nationalstaten har förlorat sin tidigare ställning som centrum för ekonomisk
styrning. För att göra sin analys tydlig skiljer de mellan två idealtyper; å ena
sidan en "världsomfattande internationell ekonomi", å andra sidan en "globa
liserad internationell ekonomi". Det kvalitativa språnget mellan dessa idealty
per sker när statens roll förändras.

Den världsomfattande internationella ekonomin kännetecknas enligt Hirst
och Thompson av att nationalstaterna är grundläggande enheter men att förbin-

166 Axford s. 26, HeldlMcGrew s. 59, Waters s. 3.
167 Axford skriver att "globalization is just a convenient term for the multi-dimensional processes by

which the global system is being made". Axford s. 26. ''The Global System" är alltså enligt Axford
globaliseringsprocessens slutpunkt.

168 Se t.ex. Axford s. 103 ff. och Waters s. 65 ff
169 Se särskilt Bernard: Post-Fordism, Transnational Production, and the Changing Global Political Eco

nomy (1994).
170 Hirst/Thompson: Globalization in Question. The international economy and the possibilities ofgover

nance (1996). Se också Hirst/Thompson: Globalisering - en myt? Internationell ekonomi och statlig
styrning (1995), Globaliseringen - var är bevisen? (1996), och Globaliseringsentusiasternas äverdrif
ter (1996). Dessa tre artiklar ingår i en debatt med Palmer, som framfört sina ståndpunkter i Globali
seringsbegreppets objektiva grund och teoretiska funktion (1995) och Globaliseringens processer 
hur vet vi att de existerar? (1996).
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delserna mellan nationella ekonomier blir allt starkare. Internationella händel
ser tränger inte direkt in i eller genom den inhemska ekonomin utan förmedlas
via nationella politiska åtgärder och processer. Även multinationella företag
har i detta system en tydlig nationell bas.

I den globaliserade internationella ekonomin underordnas däremot enligt
Hirst och Thompson de olika nationella ekonomierna systemet och omformas
via internationella processer och transaktioner. Det internationella systemet
självständiggörs i och med att marknader och produktion blir verkligt globala.
Multinationella företag omvandlas till transnationella företag utan någon tydlig
nationell bas. En av de viktigaste konsekvenserna av denna utveckling är att
ekonomin blir svår att styra. 171

Hirst & Thompson anser att vi inte nått till den globaliserade internationella
ekonomin och håller ej for sannolikt att vi kommer dit. De järnför situationen i
dag med förhållandena under perioden 1870-1914 och hävdar att den nuva

rande epoken av internationell ekonomi inte är något nytt fenomen. Under den
tidigare perioden var ekonomin enligt Hirst och Thompson i många avseenden
mer öppen och integrerad än under den nuvarande. Den perioden avbröts av
krig och diktatur. De ser den nuvarande epoken som ett tillfälligt fenomen och
inte som uttryck for en irreversibel process som kan forklaras med förändring
av produktionstekniken. 172De framhäver i stället att det skett en regionalisering
av marknaderna med EV och VSA/NAFTA som föregångare, De hävdar vidare

att mekanismerna for nationell ekonomisk reglering visserligen har forändrats
men att offentliga åtgärder for att stärka nationens ekonomiska prestationer
fortfarande är mycket verkningsfulla.

Globaliseringsdebatten handlar bl.a. om huruvida staten har möjlighet att
effektivt ingripa i den ekonomiska sfären. Eftersom frågan om statliga ingri
panden i ekonomin är en politiskt kontroversiell fråga får diskussionen om glo
balisering en ideologisk anknytning. 173 Begreppet får ibland en normativ inne-

171 Att staten p.g.a. globaliseringen förlorar makt och att detta leder till mycket svåra sociala förhållanden,
är en huvudtes i Utting: States ofDisarray. The social effects ofglobalization (1995). Samir Amin är
också kritisk till den pågående utvecklingen av ungefär samma skäl men pläderar för en politisk glo
balisering som alternativ till globalisering via marknaden. Amin: Capitalism in the Age ofGlobaliza
tion (1997).

172 Jämför med följande citat från ett tal av WTO:s generaldirektör Renato Ruggiero: "Globalization is an
irreversible process. Its momentum comesfrom the advance oftechnology, ofcommunications, and of
access to information, as wel! as from the internationalflow ofgoods and finance. To stop this auto
nomous process or to slow il down is almost impossible - even ifwe would restore high protectionist
walls around each nation or each group oftrading nations. It would be in any case a tragedy not just
for economic progress but also for security and peace. The only sensible way is to make globalization
workforal! ofus. "Tal 12 november 1996. WTO Press Release 58,12 November 1996.

173 Det finns ett antal populära böcker som tätt viss betydelse för globaliseringsdebatten. Särskilt kan här
nämnas Martin/Schumann: Globaliseringsfällan (1997) och Ohmae: The End of the Nation State
(1996). Den förra varnar för olika följder av globalisering och pläderar för olika åtgärder som skall
hindra den utveckling som sker. Den senare utgår från att utvecklingen inte kan hejdas och att vi alla
på olika sätt måste lära oss att leva under förändrade förhållanden.
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börd där den som hävdar att en långtgående globalisering äger rum också ofta
antas försvara en utveckling där staten och nationerna förlorar sitt inflytande,
medan den som i likhet med Hirst och Thompson är kritisk mot påståendet om
en långtgående globalisering antas försvara olika statliga ingripanden i ekono
min. En ytterligare ståndpunkt är att en för folkflertalet negativ globalisering
äger rum men att den med hjälp av folkliga politiska krafter går att hejda och
omforma. 174

I den modell som används i denna studie särskiljs den nationella ekonomin
från den internationella ekonomin och staten anges som en förmedlande länk
mellan dem. Det finns flera samband mellan nationell och internationell eko
nomi. Konkurrensen på den internationella marknaden kan medföra att företag
slås ut och många blir arbetslösa. Möjligheterna att konkurrera på nya markna
der kan å andra sidan innebära att andra företag växer och kan anställa flera per
soner. Lönebildningen och därmed efterfrågan påverkas av den internationella
konkurrensen. Staten förfogar över flera olika maktmedel- t.ex. tullar, import
restriktioner, subventioner och devalveringar - med vilka den kan påverka rela
tionen mellan den nationella och den internationella ekonomin. Handelshinder
har fördelningspolitisk verkan på olika sätt. Vilka intressen staten företräder får
betydelse för hur dessa maktmedel används. Staten är både en förmedlare mel
lan den nationella och den internationella ekonomin och själv en aktör.!" De
förändringar som sker i den internationella ekonomin innebär att statens roll
också kan förändras i den modell som används i denna studie.

Diskussionen kring begreppet globalisering bildar underlag för frågeställ
ningar som har betydelse för förståelsen av WTO:s tvistlösning. Samtidigt kan
en analys av WTO:s tvistlösning ge ett bidrag till förståelsen av globalise
ringen.

Globaliseringen medför att världens ekonomier blir allt mer sammanflätade.
Förändringar i ett land eller i en bransch påverkar förhållandena i ett annat land
och i en annan bransch. Handelskonflikter kan i detta sammanhang medföra all
varliga störningar. WTO utgör då ett medel för att neutralisera och avvärja
sådana konflikter. Eftersom kapitalets rörlighet inte motsvaras av samma rör
lighet hos arbetskraften, kommer det ständigt att finnas protektionistiska intres
sen som med framgång kan utöva politiska påtryckningar. WTO-avtalet utgör
en motvikt till sådana intressen. Särskilt stora företags intressen av frihandel
och fri konkurrens kommer till uttryck inte bara i WTO-avtalet utan också i
framväxten av den i nationell rätt reglerade privata initieringsmetoden, enligt
vilken regeringen är skyldig att utreda förekomsten av handelshinder i andra
länder. Denna metod kan i praktiken tvinga en regering att anföra klagomål mot

174 Se särskilt Amin: Capitalism in the Age ofGlobalization (1997).
175 Detta är ett grundläggande synsätt som utvecklas vidare i Stubbs/Underhill: Political Economy and the

Changing Global Order (1994), särskilt del IV.
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ett annat land i WTO. Regeringen och WTO utgör sålunda länkar mellan pri
vata företag i ett land och regeringen i ett annat land.

På ovannämnda sätt kan WTO i korthet förklaras i ett globaliseringsper
spektiv. Även om regeringarnas makt minskar är utgångspunkten i denna studie
att regeringarna (staterna) fortfarande är centrala aktörer. Folkliga reaktioner
mot vad som betecknas som utländskt och mot vad som upplevs som maktlös
het utgör krafter som verkar mot globaliseringen. En globaliserad ekonomi utan
nationsgränser och utan sådana folkliga motreaktioner kommer förmodligen
inte att bli verklighet under överskådlig tid.!"

En analys av WTO:s tvistlösning kan som nämnts i sin tur bidra till en ana
lys av globaliseringen. Ett utbyggt och effektivt rättsligt internationellt system
utgör en beståndsdel i den process som betecknas som globalisering. Ju mer sta
ternas självständighet begränsas av internationella regler och institutioner,
desto mindre betydelse får nationen som analysenhet. Effektiviteten i kontrol
len av efterlevnaden utgör ett mått på begränsningen av självständigheten. En
annan aspekt gäller de privata aktörernas roller och möjligheter. Ett rättsligt
system i vilket privata parter vid tvister kan åberopa internationella avtal inför
en nationell eller internationell domstol kan hindra staterna - regeringarna - att
spela den självständiga roll de tidigare spelat. Ett sådant system minskar där
med regeringarnas makt till förmån för inte bara jurister utan också enskilda
företag och företagsgrupperingar.!" Både ökningen av den internationella reg
leringen och möjligheterna att åberopa internationella avtal inför en nationell
domstol innebär en juridifiering. Juridifieringen kan därmed utgöra ett mått på
globaliseringen. Hur långt en sådan juridifiering kommit utgör sålunda också
ett mått på hur långt globaliseringen nått.

2.5.3.2 Handelskrig

Enligt det merkantilistiska synsättet var all handel en form av konflikt, något
det ena landet tjänade på och det andra förlorade på. Handel ansågs vara ett
nollsummespel. Med de klassiska ekonomerna började man betrakta handel
som något som båda länderna tjänar på. Om man tillämpar de klassiska ekono-

176 Sakamoto ger uttryck för denna ståndpunkt på följande vis: "Infact, the globalization ofthe capitalist
economy is best demonstrated by the globalization ofthe widening gap and increasing inequality bet
ween the North and the South, within the South,and within the North. There is an undeniable contra
diction between the globalization ofthe market economy and that ofdemocracy. This contradiction
can be seen in the emergence ofa counter-trend in the response to the trend ofinequitable develop
ment. In opposition to the internationalization promoted by capital, protectionist tendencies are likely
to experience a resurgence among the disadvantaged, particularly those sectors that are adversely
affected by internationalization owing to their lack ofcompetitiveness. "Sakamoto: Global Transfor
mation: Challenges to the State System (1994), s. 4f.

177 Hur en internationell rättsordning kan vara utformad i ett samhälle i vilket globaliseringen nått långt
beskrivs i Slaughter: International Law in a World ofLiberal States (1995).
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mernas teorier är det svårare att förstå att handelskrig kan förekomma. Histo
rien har dock visat att länder haft motstridiga intressen i handelsfrågor. Att det
förekommer åtskilliga handelshinder i de flesta länder, att man knappast kan
utgå från att de som beslutat om dessa handelshinder alltid agerar orationellt
och att WTO har inrättat ett tvistlösningssystem är några förhållanden som
visar att internationell handel rymmer konflikter mellan länder.

John Conybeare har i boken Trade Wars lagt fram en teori om handels
krig.!" Conybeare definierar handelskrig på följande vis: "Trade wars are a
category of intense international conflict where states interact, bargain, and
retaliate primarily over economic objectives directly related to the traded
goods or service sectors oftheir economies, and where the means used are res
trictions on the free flo w ofgoods or services". 179 Med denna definition skiljer
han handelskriget från två andra typer av konflikter. Den ena typen av konflikt
som inte faller under definitionen är när stater använder ekonomiska medel för
att stödja ett politiskt eller militärt syfte. Den andra är när stater använder poli
tiska (inklusive militära) medel för att nå ett ekonomiskt syfte. Med användning
av begreppen medel och mål är alltså handelskrig en konflikt där man använder
ekonomiska medel för att nå ett ekonomiskt mål. Varken medlen eller målen
tar alltså vara politiska eller militära.

Varje konflikt där man använder ekonomiska medel för att nå ett ekono
miskt syfte definieras emellertid inte som ett handelskrig. Conybeare särskiljer
handelskrig och handelskonflikt, samtidigt som han påpekar att de båda finns
på en kontinuerlig skala från noll och uppåt. Det är de höga konfliktnivåerna
som konstituerar ett handelskrig. Den höga nivån bestäms genom begreppen
intensitet och varaktighet. 180

Med intensitet avses hur högt upp i den politiska hierarkin i ett land som frå
gan behandlas. Om den står på dagordningen för den högsta politiska makten
har den hög intensitet. Är det en fråga som behandlas på låg tjänstemannanivå
har den låg intensitet.

Med varaktighet avses inte bara hur länge konflikten varar. Väl så centralt
är antalet åtgärder och motåtgärder. Det räcker inte med en svarsåtgärd för att
konflikten skall karakteriseras som ett handelskrig. Beslut om en antidump
ningtull innebär en låg nivå på konflikten men nivån höjs om motparten retalie
rar direkt eller indirekt.

Enligt Conybeare har varken ekonomer eller statsvetare visat något större
intresse för handelskrig. 181 Ekonomer har i mycket liten utsträckning analyserat
internationella handelsförhandlingar, även om intresset härför ökat på senare

178 Conybeare: Trade Wars. The Theory and Practice ofInternational Commercial Rivalry (1987).
179 Conybeare s. 3.
180 Conybeare s. 7.
181 Conybeare s. xi och s. 8f.
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år. Handelshinder har uppfattats som något negativt som bör avskaffas. Målet
(tullfrihet) har varit intressant men inte vägen dit. Handelskrig ses som en form
av atavism, något irrationellt och otidsenligt.!" Inte heller statsvetare har ägnat

särskilt stort intresse åt vare sig handelskrig eller handelskonflikter. De brukar
antingen ignorera dem eller betrakta dem som biprodukter till eller instrument
för större militära och politiska konflikter. 183

Conybeare använder spelteori när han analyserar handelskrigen. Hans syfte
är att visa att konflikterna har en inneboende logik som kan illustreras med
hjälp av spelteorin.

En utgångspunkt i Conybeares analys är att ett stort och ekonomiskt starkt
land kan tjäna på att för egen del ha handelshinder. Han stöder sig här främst
på det s.k. optimal-tariff-argumentet.l'" Utgångspunkten är motsatt den som
finns i den s.k. hegemoni-teorin, enligt vilken frihandel endast kan förverkligas
om det finns en dominerande hegemon i vårlden.l'" Enligt Conybeare tjänar
hegemoner på att bedriva en protektionistisk politik. Enligt hegemoniteorin tjä
nar hegemoner på att bedriva frihandel.

Conybeare tillämpar spelteori för att analysera olika historiska handelskrig
och från dessa tillämpningar drar han vissa slutsatser. Teorin utgår från att par
terna agerar rationellt för att uppnå välfårdsmaximum. När teorin med denna
utgångspunkt inte tycks räcka till för att förklara utfallet lägger han till andra
förklaringsfaktorer, på den internationella nivån politiska kopplingar, missupp
fattningar och transaktionskostnader, på den nationella nivån "rent seeking"
grupper, dvs. intressegrupper som agerar för att få sina egna intressen tillgodo
sedda. 186

Conybeares första hypotes är att två stora länder (A och B) spelar spelet
"Fångarnas dilemma't.l'" De har samma preferensordning som med landet A

182 Krugman har hävdat att det finns två slags handelskrig; de fiktiva, som protektionister och handels
strateger hävdar att vi hela tiden utkämpar, och de verkliga krigen, som börjar när protektionisterna
och handels strategerna får sin vilja fram. Enligt Krugman uppstår handelskrig därför att vissa aktörer
ser världen på ett falskt sätt. De förväxlar internationell handel med internationell konkurrens. Enligt
Krugman finns det få likheter med vanliga krig, ingen blir dödad och ingen vinner. I själva verket är
handelskrig enligt Krugman "en konflikt där varje land använder större delen av ammunitionen till att
skjuta sig själv i foten". Krugman: Valser om välfärd (1994), s. 275. Krugmans förhållningssätt är
exempel på vad Conybeare anger om ekonomers inställning till handelskrig.

183 Denna iakttagelse av Conybeare överensstämmer med mina egna erfarenheter av ekonomers och stats
vetares arbeten.

184 Conybeare s. 22f. Om optimal-tariff-argumentet, se ovan avsnitt 2.2.2.3.
185 Om hegemoniteorin och dess rötter finns en omfattande, oftast kritisk litteratur. Se t ex, med vidare

hänvisningar Lutz: Protectionism (1988), s. 39 ff.; Streit/Voigt: The Economics ofConflict Resolution
in International Trade (1993), s. 48 ff.; Underhill: Conceptualizing the Changing Global Order
(1994), s. 29 tf. Som historiska exempel på riktigheten av hegemoni teorin brukar anföras Storbritan
nien mellan 1820 och 1879 och USA under efterkrigstiden fram till någon gång under 1960-talet. Var
för USA inte godkände ITO-avtalet och varför frihandeln ökade efter det att USA förlorade sin
hegemoni är två frågor som är svåra att besvara med de utgångspunkter som gives i hegemoniteorin.

186 Conybeare s. 14. Han diskuterar om detta inte innebär en tautologi men avvisar denna tanke mot bak
grund av att han ser dessa andra faktorerna som komplementära, inte som alternativa.

187 Conybeare s. 44.
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som exempel kan skrivas 1. A-tull, B-frihandel, 2. A-frihandel, B-frihandel, J.
A-tull, B-tull, 4. A-frihandel, B-tull. A:s dominerande strategi är att välja tull
eftersom detta ger ett för A bättre utfall oavsett vilket alternativ B väljer. För B
gäller motsvarande dominerande strategi. Detta förhållande leder till att båda
inför tullar (vilket är det näst sämsta alternativet för både A och B). Det finns
dock ett för båda gemensamt bättre alternativ, nämligen att båda tillämpar fri
handel (vilket är det näst bästa alternativet för både A och B). Conybeares tes
är att om spelet upprepas genom olika retaliationsåtgärder så leder detta till ett
samarbete som innebär att parterna tillämpar ömsesidig frihandel. Som histo
riska exempel för att pröva hypotesen anger han tre handelskrig: England 
Hansan 1300-1700, England - Frankrike 1664 - 1860 och det s.k. kycklingkri
get ("chicken war") mellan EEG och USA i början av 1960-talet.

Conybeares andra hypotes är att två små länder spelar en kombination av
spelen "Chicken" och "Stag Hunt".188 Preferensordningen är (med landet A
som exempel) 1. A-frihandel, B-frihandel, 2. A-tull, B-frihandel, 3. A-frihan
del, B-tull, 4. A-tull, B-tull. Båda ländernas dominerande strategi är frihandel
och denna leder också till bästa gemensamma utfall. Något handelskrig kom
mer inte att äga rum mellan två små länder.

Conybeares tredje hypotes är att ett stort land och ett litet land spelar ett
assymetriskt spel, dvs. parterna har olika preferensordning. 189 Det lilla landet
spelar den ovanstående kombinationen av "Chicken" och "Stag Hunt". Det
stora landet spelar ett annat spel som liknar "Fångarnas dilemma" och benämns
"Deadlock". Preferensordningen i "Deadlock" är den följande: 1. A-tull, B-fri
handel, 2. A-tull, B-tull, 3. A-frihandel, B-frihandel, 4. A-frihandel, B-tull.
Jämfört med "Fångarnas dilemma" är det alltså bättre för det stora landet att de
båda har tull än att de båda tillämpar frihandel. Spelet leder till att det stora lan
det inför tull och det lilla landet tillämpar frihandel. Detta är den tredje lös
ningen (näst sämsta) för det lilla landet (enligt preferensordningen i kombina
tionen ChickenIStag Hunt), men den bästa för det stora landet. Spelet upprepas
knappast. Som exempel på sådana parsituationer anger Conybeare fransk-ita
lienska tullkriget 1886-1898, fransk-schweiziska tullkriget 1892-1895 och
rysk-tyska tullkriget 1893-1894.

Conybeare prövar sina hypoteser mot de angivna historiska exemplen och
finner att hypoteserna stämmer.

En begränsning i denna teori är att spelen bara har två spelare. I verkligheten
kan det ju finnas många spelare. Enligt Conybeare får förekomsten av många
spelare inte någon betydelse för de två sista hypoteserna. Någon förändring av
spelet skulle inte ske. Men för spelet "Fångarnas dilemma" i den första hypote-

188 Conybeare s. 45.
189 Conybeare s. 45.
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sen skulle det innebära en förändring. Mest-gynnad-nations-principen leder till
ett snålskjutsproblem ("free-rider"-problem), innebärande att ett land tillgodo
gör sig andra länders tullsänkningar utan att självt behöva göra någon tullsänk
ning.l'" Möjligheten att åka snålskjuts skulle enligt Conybeare vara en faktor
som hindrar spelarna (länderna) att samarbeta och gör dem ovilliga att sänka
sina tullar. 191 Conybeare anser dock att det finns så många möjligheter att
kringgå mest-gynnad-nations-principen - villkorliga mest-gynnad-nations
bestämmelser, kvoter, regionala pakter, kortvariga avtal, förhandlingar med få
parter, undantagsklausuler - att spelet reduceras till ett antal bilaterala spel. 192

Conybeare tar i sin studie inte någon särskild hänsyn till institutionella
arrangemang som GATT, och diskuterar inte heller i särskilt stor utsträckning
vilken roll de spelat i olika konflikter. En förklaring till detta är att det, med
undantag av kycklingkriget mellan USA och EEG, inte fanns något relevant
institutionellt arrangemang i de konflikter han studerat. Den multilaterala prin
cipen om mest-gynnad-nation, som utgör en viktig princip i GATT, kan enligt
Conybeare bidra till minskade transaktionskostnader och därmed vara till nytta
för världen i stort."" Det finns dock enligt Conybeare en fara med denna prin
cip, en fara som enligt honom besannades under I920-talet då systemet bröt
samman. Lika väl som ett multilateralt system drar med sig många inaktiva par
ter uppåt, så kan det vid kris dra med sig många nedåt. Ett spel med många aktö
rer kan också skapa ett "public good"-problem, innebärande att ingen vill ta på
sig uppgiften att betala eftersom alla andra då kan åka gratis snålskjuts. Enligt
Conybeare har staterna i GATT-samarbetet använt olika tekniker för att förhin
dra en upprepning av det som skedde under I920-talet. En sådan teknik har
varit att på olika sätt höja belöningen för samarbete. En annan teknik har varit
att tillhandahålla en särskild arena inom vilken handelskonflikter kan lösas.
Med hjälp av den senare tekniken kan GATT (WTO) enligt Conybeare hindra
att "smittsamma" handelskonflikter sprids till andra områden och hindra dem
att fortgå en längre tid.!"

190 Mest-gynnad-nations-principen är en grundbult i GATT och innebär att de tullsatser och andra han
delshinder ett land tillämpar skall tillämpas lika gentemot alla andra länder. Ett land får alltså inte sär
skilt gynna ett annat land genom att för import från detta land tilllämpa en lägre tullsats än man
tillämpar i övrigt.

191 Detta är ett exempel på "public good"-problemet, även kallat "tragedy of the common", dvs. om
många gratis kan komma i åtnjutande aven förmån och de ej kan straffas för det så är det svårt att få
någon att betala för förmånen. Conybeare s. 58.

192 Conybeare s. 58f.
193 I en värld med 150 länder skulle det krävas 11.175 bilaterala avtal för att alla skulle komma överens

med alla. Conybeare s. 278. Pahre hävdar att det finns en anmärkningsvärd enighet bland statsvetare
att bilateralt samarbete är lätttare att åstadkomma än multilateralt samarbete. Pahre anser att detta är
fel och hävdar alltså att multilateralt samarbete är lätttare att åstadkomma. Pahre: Multilateral Coope
ration in an Iterated Prisoner's Dilemma (1994).

194 Conybeare s. 279.
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Conybeare tror att handelskrig kommer att utbryta också i framtiden, även
om ekonomer hävdar att de är onödiga. Också Krugman hävdar att handelskrig
är möjliga, om än av andra orsaker än Conybeare anger. Enligt Krugman har de
förhållanden som under mellankrigstiden ledde till protektionism - långsam
tillväxt och hög arbetslöshet - nu kommit tillbaka. Dessutom är ingen enskild
stat ledande på samma sätt som USA var dominerande under efterkrigstiden
fram till mitten av 1970-talet. Ett handelskrig skulle emellertid enligt Krugman
inte vara någon katastrof för USA, EU och Japan, eftersom dessa i huvudsak är
självförsörjande ekonomier. Däremot skulle mindre länder lida skada. 195

I ett tidigare avsnitt diskuterades nyttan av spelteorin.!" En slutsats var att
den inte gav så mycket konkret kunskap men hjälpte till att utveckla tanke
gångar och skapa användbara begrepp. Den ger oss verktyg för att analysera
problemställningar. Conybeares tillämpningar och resultat kan diskuteras och
är kontroversiella. Inte desto mindre är det av stort värde att diskutera vilka pre
ferensordningar olika länder har, jämföra tvistande länders preferensordningar
och utifrån detta analysera konflikten och utfallet.

Spelteori kan i Conybeares efterföljd användas för att skärpa analysen kring
WTO:s fortbestånd generellt men också för att analysera utgången aven
enskild handelskonflikt. En fråga som kan ställas är vad utfallet av konflikten
skulle bli om den inte löstes av WTO? En annan fråga är vilken preferensord
ning som gäller för ett förlorande land mellan att negligera ett utslag från
WTO:s tvistlösningsorgan (och därmed riskera hela WTO:s legitimitet) och att
följa utslaget (varvid regeringen kan riskera att förlora stöd från en stor del av
befolkningen)? Spelteori bidrar både till att formulera frågor och till att - om
än i mindre utsträckning - besvara dem.

2.5.3.3 Internationell regim'"

I teoribildningen om handelskrig är konflikter en utgångspunkt. I teorin om
internationella regimer är utgångspunkten i stället integration. Det är det sam
manhållande kittet som då är intressant.

195 Krugman (1995) s. 276. Det finns också många andra som varnar för kommande handelskrig. Sovat
hana Sokhom hävdar att en ny järnridå och en osynlig Berlin-mur har byggts upp mellan de tre blocken
NAFTA, EV och Ostasien samt mellan dessa och övriga världen. Varje block kommer enligt honom
att formulera egna regler för att skydda sin egen marknad. Blocken kommer att anklaga varandra för
diskriminering vilket leder till en ny form av "kallt krig". Enda möjligheten att förhindra detta är enligt
Sokhom ett starkt GATT (nu WTO) som etablerar ett regelsystem som gäller för hela världen. Sok
horn: The Trade War o/the Twenty-first Century (1995), s. 111f.

196 Avsnitt 3.2.2.2.
197 Det finns - vilket kommer att framgå av texten - flera definitioner, innebörder och användningar av

begreppet "internationell regim". Jag har försökt fånga det som är gemensamt och typiskt men också
använt begreppet som utgångspunkt för egna tolkningar.
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Internationell regim är ett begrepp som introducerades i början av 1980
talet. Begreppet konstruerades för att fylla en lucka mellan begreppen "interna
tionella relationer" och "organisationer". Det ansågs finnas ett behov att
begreppsbestämma något som inte var så allmängiltigt som internationella rela
tioner men samtidigt inte så snävt som organisationer.!" Man tyckte sig upp
fatta att staters beteenden var påverkade av normer som dock inte var rättsligt
bindande för dem. Med begreppet försökte man också knyta ihop ekonomi,
politik och juridik. 199

Den mest inflytelserika definitionen av begreppet har givits av Krasner. Han
definierar en internationell regim som "sets of implicit or explicit principles,
norms, rules, and decision-making procedures around which actors ' expecta
tions converge in a given area ojinternational relations. "200

Med "principles " avser Krasner "beliefs ofJaet, causation, and rectitude ".
Det handlar om grundläggande värderingar, till exempel att frihandel är posi
tivt. Med "norms" avses "standards ofbehavior dejined in terms ofrights and
obligations ". Dessa normer ligger på en något lägre abstraktionsnivå än den
"principles " befinner sig på. För handelns del kan här avses till exempel icke
diskriminering men också olika processuella normer. Med "rules "avses "spe
cific prescriptions or proscriptions for action" vilket innefattar den konkreta
utformningen av ''principles'' och "norms". För GATT/WTO utgör artikel I i
GATT (bestämmelsen om mest-gynnad-nations-behandling) exempel på en
sådan regel. Med "decision-making procedures" avses slutligen "prevailing
practices for making and implementing collective choice ", vilket till exempel
kan avse hur man fattar beslut i WTO.

Sammantaget anger definitionen alltså att staterna har någon gemensam
uppfattning om hur de bör agera samt att de förväntar sig att andra stater följer
det som ingår i denna uppfattning.i'"

Av principerna, normerna och reglerna är det normerna som utgör regimens
grundval.i'" Det är dessa som främst ger vägledning åt staterna. De anknyter
uppåt till principerna och nedåt till reglerna. Normernas konkretionsnivå inne-

198 Haggard/Simmons:Theories o/international regimes (1987), s. 491f.
199 I februari 1981 hölls en konferens i Palm Springs kring begreppet "international regimes". Konferen

sen samlade ledande företrädare för juridiken, nationalekonomin och statskunskapen. De olika rappor
ter som presenterades utgavs senare som ett specialnummer av tidskriften International Organization,
vol. 36, no 2, spring 1982.

200 Krasner: Structural eauses and regime consequences: regimes as intervening variables (1982), s. 186.
201 Begreppet har definierats på olika sätt. Definitionerna sträcker sig från mer obestämda, i vilka man

anger att det handlar om ett beteende som följer ett mönster, till mer legalistiskt inriktade, vilka defi
nierar det som ett multilateralt avtal mellan stater vilket syftar till att reglera nationella åtgärder inom
ett visst område. Se om olika definitioner av begreppet; Haggard/Simmons s. 493 ff.; Young: Interna
tional Regimes: Problems o/ Concept Formation (1980), s. 332 ff.; Ruggie: International regimes,
transactions, and change: embedded liberalism in the postwar economic order (1982), s. 380.

202 Finlayson/Zacher: The GATT and the regulation o/ trade barriers: regime dynamics and functions
(1981), s. 564.
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bär att de kan ligga till grund för samarbete mellan parterna liksom för skapan
det av nya regler.

En regim gäller för ett specifikt sakområde. Begreppet används inte för att
beskriva världsekonomin eller världspolitiken som helhet. Denna begränsning
har ansetts vara dess styrka, eftersom övergripande frågor ofta bäst analyseras
genom ett studium av särskilda sakområden.203

Regimer är inte detsamma som organisationer. Internationella organisatio
ner kan spela en roll som del aven internationell regim och internationella orga
nisationer kan skapas som resultat av hur en internationell regim fungerar.
Regimer påtvingar inte heller stater bindande regler. Regimer hämtar sina
beståndsdelar från flera håll; särskilt juridik och politik. Här finns alltså en
anknytning till det internationella handelssystemet och vad som i ett tidigare
avsnitt sagts om juridifiering. Med anknytning till den diskussionen kan juridi
fiering anges vara en process som förändrar internationella regimer till rättsligt
bindande avtal som administreras aven formell organisation.

Styrkan i begreppet "internationell regim" är att det ger en bättre förståelse
av det internationella skeendet genom att det varken utgår från att världen är ett
anarkiskt självhjälpsystem, eller från en idealnorm som antas gälla för hela
världen och som innebär att det finns en världsregering som har makt att
genomdriva och effektuera efterlevnad av lagstiftning.i" Begreppet kan använ
das för att förena de synsätt som finns inom statskunskapen med de synsätt som
finns inom juridiken.r'" Kritiken mot begreppet har tagit fasta på att det är
mycket sammansatt, innehåller till synes rättsliga moment utan att vara rättsligt
och ligger på en relativt hög abstraktionsnivå.i" Eftersom denna studie avser
en företeelse med olika beståndsdelar och för vilken man inte säkert kan rang
ordna dessas inbördes betydelse är begreppet lämpligt att använda här.

En anhängare av den realistiska teorin skulle anse att staterna alls inte tar
nämnvärd hänsyn till de principer, normer och regler som regimen represente
rar utan att de enbart handlar efter en egennytta som inte begränsas av regimen.
Krasners ståndpunkt är att principerna, normerna och reglerna har betydelse 
begreppet skulle väl inte användas om det ansågs sakna betydelse - och att
betydelsen kan uttryckas som att regimer är intervenerande variabler som finns
mellan en grundläggande orsak (i synnerhet makt och intresse) och ett bete
ende."?

En fråga som ingår i denna studie är om WTO och dess tvistlösning har
någon självständig betydelse eller om de bara utgör en avspegling av vad som

203 Brus: Third Party Dispute Settlement in an Interdependent World (1995), s. 51.
204 Detta är den åsikt som framförs av Brus. Brus s. 56.
205 Brus s. 57.
206 Se t.ex. Detter s. 29 ff. och Strange: Cave! Hic dragones: a critique ofregime analysis (1982).
207 Krasner s. 189.
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skulle gälla också dem förutan. Om man påstår att det finns en regim för den
internationella handeln så kan man anta att WTO och dess tvistlösning har
åtminstone någon självständig betydelse. En regim kan som intervenerande
variabel vara stark eller svag. För att analysera om den är det ena eller det andra
kan för WTO:s del undersökas om de normer som finns bara är uttryck för van
lig maktpolitik ("politics as usual"), där staternas suveränitet inte ifrågasätts,
eller om de är uttryck för att det finns ett beroendeförhållande mellan staterna
som innebär att man söker maximera välfården genom samarbete. Ju starkare
de senare normerna är, desto starkare är regimen och desto större betydelse får
WTO.208

För att särskilt analysera tvistlösningen kan en annan distinktion göras mel
lan olika normer. En distinktion kan nämligen göras mellan å ena sidan allmän
intressenormer, enligt vilka alla medlemmar skall få utöva inflytande över
tvistlösningen, och å andra sidan partsintressenormer, enligt vilka endast de
direkt berörda länderna skall få utöva inflytande.i'" För att en regim skall kunna
fungera måste det finnas en lämplig balans mellan dessa normer. Balansen mel
lan dessa två olika slags normer utgör en utgångspunkt för en analys av regi
mens funktionssätt och styrka.

Begreppet internationell regim anknyter, som ovan påpekades, till integra
tion och därmed till den liberala skolan. Det står i motsatsställning till den rea
listiska skolan eftersom det innebär ett avståndstagande från uppfattningen att
världen är anarkisk och att regler och överenskommelser inte betyder något.
Men teoribildningen kring internationella regimer har också en likhet med rea
lismen, eftersom den betraktar staten som en central aktör."?

Begreppet regim har ovan angivits ha funktionen intervenerande variabel.
Begreppet kan också utgöra en beroende variabel. Frågeställningen är då varför
en viss regim uppstår. Olika svar har givits på denna fråga, svar som i sin tur är
präglade av olika grundantaganden om det internationella samfundet."! Enligt
Keohane uppstår internationella regimer därför att det finns en efterfrågan på
dem. De är ett resultat av ett rationellt beteende hos de olika staterna. Staterna
skapar en regim därför att regimen gör det möjligt för dem att få information
och minska transaktionskostnaderna. Även om det kan ha varit en dominerande
stat (en hegemon) som en gång skapade regimen så skapar regimen med tiden
efterfrågan på sig själv. 212 Andra förklarar uppkomsten av regimer med spelte-

208 Se härom Finlayson/Zacher s. 564. Finlayson/Zacher benämner de första normerna "sovereignty
norms" och de senare "interdependence norms".

209 Finlayson/Zacher s. 585 ff. De använder terminologin "multilateralism norms" respektive "major inte
rest norms". Denna distinktion anknyter till distinktionen mellan handlingsdirigering och konfliktlös
ning som gjordes i avsnittet om det rättsliga systemet.

210 Strange s. 491.
211 Uppkomsten av regimer diskuteras i GroomITaylor: Frameworks for International Co-operation

(1996), s. 203 ff.; Haggard/Simmons s. 499 ff.; Krasner s. 195 ff.
212 Keohane: The demandfor international regimes (1982), s. 333.

93



Kapitel 2. Teori

ori. Regimer uppstår inte - behöver alltså inte skapas - om spelet leder till att
bådas dominerande strategi leder till att bådas förstahandspreferens uppnås.
Regimer uppstår däremot i andra fall, t.ex. vid spelet "Fångarnas dilemma'V"

Teorin om internationella regimer tillhandahåller i huvudsak en beskrivning
av ett fenomen. En analys aven faktisk regims olika beståndsdelar bidrar till en
förståelse av om regimen är stark eller svag. En stark regim utgör en tung mot

vikt till olika nationella protektionistiska intressen.

213 Om spelteori och internationella regimer, se Stein: Coordination and collaboration: regimes in an
anarchic world (1982).
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3.1 Tillkomsten av GATT I

Frihandeln fick som teori och praktik sitt genombrott i början av 1800-talet.
Perioden 1860-1914 brukar betecknas som frihandelns guldålder. Frihandels
teorin föll i särskilt god jord i Storbritannien, medan t.ex. USA och Tyskland
behöll en i huvudsak protektionistisk politik.

Mellankrigstiden präglades av ekonomisk kris och var som helhet en
mycket protektionistisk period. Staterna försökte på olika sätt skydda sig mot
negativa influenser från andra länder och i denna handelspolitik ingick ideer om
självförsörjning, skydd av valutor och begränsad utrikeshandel. I USA innebar
antagandet 1934 av Reciprocal Trade Agreements Act en principiell vändpunkt
i synen på utrikeshandeln. De amerikanska tullarna blev genom denna lagstift
ning lägre men de var fortfarande höga vid krigsutbrottet 1939.

Om mellankrigstiden hade inneburit en nedgång för den internationella han
deln så innebar naturligtvis krigsutbrottet ännu sämre förutsättningar för denna
handel. Förberedelser för en efterkrigsekonomi pågick dock under hela kriget,
särskilt i USA vars ekonomi alltmer framstod som den starkaste i världen. Fri
handelsideerna hade där fått allt större anslutning och den amerikanska reger
ingen utarbetade flera utkast till en organisation för världshandeln.

Vid ett möte mellan Churchill och Roosevelt i augusti 1941 träffades en
principöverenskommelse, "the Atlantic Charter ", i vilken man fastslog enighe
ten om att verka för frihandel inte bara mellan Storbritannien och USA utan
också med andra länder. I ett avtal mellan de två länderna 1942, "Mutual Aid
Agreement ", som primärt avsåg att lösa de finansiella problem Storbritannien
fått genom köp från USA, deklarerades i en särskild punkt att de skulle verka
för en frihandel som inkluderade alla länder och att de också skulle verka för
ett avskaffande av alla fonner av diskriminerande behandling. Denna deklara
tion var av principiell natur och innehöll inga konkreta förpliktelser. Från Stor
britanniens sida fanns trots detta vissa betänkligheter mot deklarationen efter
som landet hade ett intresse av att ge samväldesländerna en mer förmånlig

I Grundläggande källor till detta avsnitt är Curzon: Multilateral Commercial Diplomacy (1965); Dest
ler: American Trade Politics «(1995); von Horn: lTD - den planerade internationella handelsorgani
sationen (1948); Hudec: Developing Countries in the GATT Legal System (1987); Hudec: The GATT
Legal System and World Trade Diplomacy (1990); Jackson: World Trade and the Law of GATT
(1969); Kenwood/Lougheed: The Growth of the International Economy, 1820-1980 (1983); Kock:
International Trade Policy and the GATT 1947-1967 (1969) och Meyer: International Trade Policy
(1978).
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behandling (preferenser) än andra länder. För USA fanns tvärtom intresset att
kunna handla med samväldesländerna på samma villkor som Storbritannien.

De dystra erfarenheterna av mellankrigstidens ekonomi var temat för det
möte som hölls i juli 1944 med representanter för 44 länder i Bretton Woods,
New Hampshire, USA. Det angivna syftet med mötet var att skapa ett interna
tionellt monetärt system som skulle befrämja full sysselsättning och prisstabi
litet utan att länderna tillämpade några restriktioner i den internationella han
deln. Iden var att världsekonomin skulle organiseras kring tre hörnstenar: Inter
nationella valutafonden, Internationella återuppbyggnads- och utvecklingsban
ken ("Världsbanken") och Internationella handelsorganisationen. Mötet var
sett från sitt syfte lyckosamt och ledde senare i huvudsak till förverkligandet av
iden om de tre hörnstenarna.

Internationella valutafonden (International Monetary Fund, IMF) inledde
sin verksamhet i december 1945, då det grundläggande avtal, som är fondens
konstitution, fått erforderlig anslutning. Fonden, som är ett av FN:s fackorgan,
skapades för att på kortare sikt stabilisera de internationella växelkurserna och
på längre sikt göra det möjligt att reglera dessa efter vissa regler. Medlemslän
derna skall göra kapitalinsättningar till fonden och kan erhålla lån vid tillfälliga
betalningsbalansproblem.

Världsbanken (The International Bank ofReconstruction and Development,
IBRD) var den andra tänkta hörnstenen och är i likhet med valutafonden ett av
FN:s fackorgan. Som huvudregel kan endast länder som är medlemmar i Inter
nationella valutafonden vara medlemmar i banken. Världsbanken fick primärt
till uppgift att bidra till att finansiera återuppbyggnaden av krigsskadade länder.
På längre sikt skulle banken ge lån till utvecklingsländer för att främja deras
ekonomiska utveckling, en uppgift den också haft under senare år.

Den tredje stenen i det internationella bygget var Internationella handelsor
ganisationen (International Trade Organization, lTD), som skulle ansvara för
den reala sidan av handelsrelationerna. Den skulle tillhandahålla ett system
som befrämjade frihandeln. Organisationen kom aldrig till stånd men delar av
förslaget till dess stadgar kom att förverkligas genom GATT. Den närmare bak
grunden var den följande.'

I december 1945 publicerade den amerikanska regeringen ett dokument
benämnt "Proposals for Consideration by an International Conference on
Trade and Employment". Detta dokument, som var uttryck för den amerikan
ska synen på världshandelns framtida ordning, fick stor betydelse för det fort
satta arbetet. Förslaget innebar i korthet att det skulle bildas en internationell
handelsorganisation byggd på principen om mest-gynnad-nations-behandling,

2 Se härom särskilt Hudec (1990), s. 17 ff., Jackson (1969) s. 35-57, och Wilcox: A Charter for World
Trade (1949).
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förhandlingar om tullsänkningar och avskaffande av kvantitativa restriktioner.
I anslutning till publiceringen inbjöd USA 14 andra länder (däribland Sovjet
unionen som dock inte svarade på inbjudan) att delta i förhandlingar om tull

sänkningar. Vid det nybildade FN-organet ECOSOCs (United Nations Econo
mic and Social Council) första möte i böljan av 1946 föreslog USA att ECO
SOC skulle inbjuda till en världskonferens om handel och sysselsättning. En
förberedelsekommitte, i huvudsak bestående av de länder USA tidigare inbju
dit, tillsattes för att utarbeta en dagordning och ett förslag till stadga för en inter
nationell handelsorganisation. Vid kommittens första möte presenterades ett
amerikanskt förslag som byggde på fem principer: (1) Existerande hinder för
den internationella handeln skulle minskas betydligt, (2) internationell handel
skulle snarare vara multilateral än bilateral, (3) internationell handel skulle vara
icke-diskriminerande, (4) stabiliseringspolitiken för industrin liksom den för
jordbruket var så nära relaterade till den internationella handeln att de två måste
vara konsistenta och samordnade, (5) reglerna för den internationella handeln
skulle tillämpas lika för alla nationer oberoende av vilket system de nationella
ekonomierna byggde på.'

Det var alltså USA som var pådrivande i denna process. Detta hängde sam
man med att USA hade ett stort exportöverskott efter kriget och att de länder
man handlade med inte hade tillräckligt med dollar för att kunna betala sin
import från USA. Det som kan beskrivas som en dollarbrist var en brist på pro
duktion. De andra länderna såg sig tvingade att införa restriktioner för sin
import för att förhindra att deras ekonomier föröddes. USA hade intresse aven
fri handel men också av att köparländerna kunde betala. Detta intresse kläddes
i högtidlig dräkt, som t.ex. när president Truman i ett tal 1947 sade att en inter
nationell handelsorganisation "would apply to commercial relationships the
same principles offair dealing that the United Nations is applying to political
affairs. Instead of retaining unlimited freedom to commit acts of economic
aggression, its members would adopt a code of economic ethics and agree
to live according to its rules. Instead oftaking action that might be harmful to
others, without warning and without consultations, countries would sit down
around the table and talk things out. In any dispute, each party would present
its case. The interest of all would be considered, and a reasonable solution
would be found. In economics, as in politics, this is the way to peace ".4

I oktober och november 1946 hölls det första mötet i London. Det följdes av
möten i New York 1947, i Geneve samma år och i Havanna 1947-48.

Vid Londonmötet, till vilket USA hade ingivit ett förslag till en "Charterfor
the International Trade Organization", tillsattes kommitteer för olika delfrå-

3 Jackson (1969) s. 54.
4 Citerat efter Wilcox s. 21.
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gor. Den kommitte som ansvarade för avsnittet om handelspolitik utarbetade ett
förslag som sedan blev "the General Agreement on Tariffs and Trade". Detta
bröts ut till ett särskilt avtal som undertecknades vid Genevemötet 30 oktober
1947 av 23 stater och trädde i kraft l januari 1948.

Den amerikanske presidenten godkände GATT med stöd av ett tidsbegrän
sat mandat från kongressen. Detta mandat ansågs dock inte omfatta ett förslag
om att bilda en särskild internationell handelsorganisation, ett beslut som i
enlighet med den amerikanska konstitutionen måste godkännas av kongressen.

Vid Havanna-mötet enades de deltagande länderna om stadgan för den inter
nationella handelsorganisationen lTD.5 Den innehöll nio kapitel med rubrikerna
(1) Ändamål och syften, (2) Sysselsättning och ekonomisk verksamhet, (3) Eko
nomisk utveckling och återuppbyggnad, (4) Handelspolitik, (5) Restriktiva
affärsmetoder, (6) Mellanstatliga råvaruöverenskommelser, (7) Internationella
handelsorganisationen, (8) Lösning av tvister, (9) Allmänna bestämmelser.

Kapitel 4 om handelspolitik motsvarade i huvudsak GATT. Kapitel 80m
lösning av tvister gällde något som behandlades i GATT men formen för tvist
lösning var annorlunda. Där stadgades b1.a. att Internationella domstolen skulle
kunna anlitas för lösning av tvister mellan länderna. Övriga kapitel saknade
motsvarigheter i GATT.

Ambitionerna var långtgående. Här fanns t.ex. regler om sysselsättning i
vilka stadgades att åtgärder för att minska arbetslösheten var en nödvändig för
utsättning för att uppnå organisationens mål och att arbetares rättigheter enligt
internationella konventioner m.m. skulle fullt beaktas. Det stadgades också om
att utländska investeringar inte fick begagnas för inblandning i staternas inre
angelägenheter och det fanns också regler om privata konkurrensbegränsnings
åtgärder.

Flera av bestämmelserna var kontroversiella. Vissa regeringar ansåg att
avtalet innehöll för lite, andra ansåg att det innehöll för mycket. För ett land
med planekonomi som Sovjetunionen var det omöjligt att acceptera reglerna
om konkurrens. I USA blev debatten intensiv. Den stora och svåra frågan var
konflikten mellan frihandeln, som byggde på privat företagsamhet som nästan
enbart regleras av marknaden, och kraven på full sysselsättning, som enligt den
keynesianska ekonomiteorin kunde kräva att regeringen skulle ingripa med
olika åtgärder.

Många stater var tveksamma och gjorde sina godkännanden beroende av ett
amerikanskt godkännande. I den amerikanska kongressen fanns ett starkt mot
stånd särskilt till avsnitten om sysselsättning och utländska investeringar. Den
amerikanska administrationen drog tillbaka förslaget varför något amerikanskt
godkännande aldrig kom till stånd. Följden blev att andra stater ej heller god-

5 Texten finns i Prop. 1950:54.
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kände ITO och därmed förverkligades inte organisationen. GATT, som god
känts på provisorisk bas i avvaktan på bildandet av ITO, kom dock att fortleva
i många år trots - eller tack vare? - den uteblivna internationella handelsorga
nisationen.

3.2 GATT-regimen

GATT var ett i jämförelse med ITO-stadgan mycket begränsat avtal.6 Den cen
trala bestämmelsen i GATT var artikel I som stadfäste principen om mest-gyn
nad-nations-behandling. En annan regel med framskjuten plats innebar ett för
bud att höja tullar som en stat bundit vid förhandlingar med andra stater genom
ömsesidiga medgivanden. Nationell behandling, dvs. att utländska rättssubjekt
skall behandlas lika som inhemska, föreskrevs för främst intern beskattning
men gällde annars inte. Dumpning som förorsakade skada fick enligt reglerna
bemötas med antidumpningtullar och vissa subventioner fick bemötas med
utjämningstullar. En artikel stadgade om avskaffande av kvantitativa restriktio
ner, vilket var ett långtgående åtagande som i praktiken inte kom att följas i så
stor utsträckning. Detta berodde delvis på att avtalet innehöll en rad undantags
regler, som innebar att man kunde göra avsteg från huvudreglerna för att t.ex.
skydda betalningsbalansen och den inhemska industrin. Reglerna om tvistlös
ning var relativt vaga och innebar en möjlighet för tvistande staterna att låta
GATT-staterna tillsammans avgöra frågan.7

Som nämnts var det USA som hade varit den drivande kraften bakom till
komsten av GATT och förslaget om ITO. Det är därför ingen tillfällighet att det
sakliga och språkliga innehållet i nästan alla artiklar i GATT kan spåras till de
många bilaterala handelsavtal som USA träffade under perioden 1934 till
1945.8

En komplikation var att GATT skulle ingå som en central del i stadgan för
en organisation som aldrig kom till stånd. Ett försök 1955 att skapa en organi
sation kring GATT misslyckades." Det organisatoriska ramverket kring GATT
var provisoriskt och kom därför att bli relativt outvecklat, vilket trots allt inte
hindrade att avtalet kunde tillämpas och utvecklas under nästan femtio år.

Eftersom GATT inte utgjorde en formell organisation fick man välja sär
egna institutionella lösningar. 10 När man i avtalet med stora bokstäver angav

6 Texten till GATT fmns i Prop. 1950:52 och i GATT. Allmänna tull- och handelsavtalet (1984).
7 Innebörden av tvistlösningsreglerna i GATT behandlas i kapitlet om framväxten av de nuvarande tvist

lösningsreglerna.
8 Jackson (1969) s. 37.
9 Organisationen föreslogs heta "The Organization for Trade Cooperation" (OTC) och ingick i ett for

slag till revidering av GATT, vilket utarbetades vintern 1954-55 i Geneve. Se härom Prop. 1956:74.
10 Om organisationen i GATT, se Long: Law and its Limitations in the GATT Multilateral Trade System

(1987), kapitel III.
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THE CONTRACTING PARTIES - fortsättningsvis för enkelhetens skull
nedan kallade "GATT-parterna" - avsågs att alla stater som var parter i avtalet
vidtog gemensamma åtgärder. 11 I praktiken betydde detta att representanter för
staterna sammanträdde en gång om året och då kunde fatta ett beslut. Den for
mella huvudregeln för beslutsfattande var enkel majoritet. 12 För vissa typer av
beslut fanns andra regler, t.ex. att antagande av nya medlemmar krävde 2/3
majoritet. I praktiken röstade man nästan aldrig utan fattade besluten genom
konsensus. Ordföranden för mötet framlade efter konsultationer ett förslag och
om ingen motsatte sig förslaget - vilket sällan hände - ansågs det antaget.

Metoden att fatta beslut genom konsensus har varit starkt förankrad och har
ansetts ge stora fördelar. Den hade sin grund i diplomatins princip att inte for
mellt påtvinga en part en lösning. Den hade också praktiska fördelar. Man
behövde inte räkna röster, något som skulle kunna försvåra beslutsfattandet då
det krävdes ett visst antal röster av samtliga medlemmar och många ofta var
frånvarande. Till den negativa sidan av proceduren hörde att den var långsam
och medförde svårigheter att snabbt fatta nödvändiga beslut.

Vid sidan av GATT-parterna fanns ett råd ("The Council ofRepresentati
ves"), som tillkom 1960. Rådet, i vilket alla medlemsländer som så önskade
fick vara med, fungerade som ett beslutsorgan mellan de möten som GATT
parterna hade. Rådet fick också till uppgift att anta eller förkasta de s.k. pane
lernas förslag till lösningar av tvister.

Den främste tjänstemannen var generaldirektören, vars uppgifter bara i liten
utsträckning framgick av GATT. Han fungerade som chef för ett sekretariat och
hade i övrigt som uppgift att förlika parter och ta olika initiativ på det handels
politiska området. Den förste generalsekreteraren var Eric Wyndham- White
(1947-1968), den andre Olivier Long (1968-1980), den tredje Arthur Dunkel
(1980-1993). Den fjärde, Peter Sutherland, blev den siste på posten och också
den förste som generalsekreterare för WTO.

I många internationella organisationer finns det en särskild rättsavdelning.
För GATT skapades en sådan först 1981. Det var ingen tillfällighet att det
dröjde så länge. GATT betraktades främst som ett forum för diplomati och rätt
ten hade inte någon hög status i detta sammanhang bland ländernas represen
tanter. Skapandet aven rättsavdelning kan ses som en symbolisk handling som
bekräftade en omsvängning till en mer juridiskt inriktad verksamhet.

Organisationen bestod också aven styrgrupp med 22 medlemmar ("the
Consultative Group ofEighteen", vars namn förklaras av att gruppen då den
bildades 1965 hade 18 medlemmar), ett stort antal kommitteer av olika slag,
tillfälliga arbetsgrupper ("working parties", som hade till uppgift att utreda

II Artikel XXV.
12 Artikel XXV.
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olika uppkomna frågeställningar), och de tillfälliga paneler som tillsattes för att

lösa tvister mellan stater. Om man nådde konsensus i styrgruppen, som funge

rade som ett förberedande beslutsorgan, kunde man också räkna med konsensus

när GATT-parterna träffades.

Det kanske viktigaste inslaget i GATT-verksamheten var de olika s.k.

rundorna, varmed avses möten som sträckte sig över lång tid och vid vilka man

hade målsättningen att sänka tullarna. Denna något begränsade målsättning

gällde framförallt de sex första rundorna: 1947 i Geneve, 1949 i Annecy, 1951

i Torquay, 1956 åter i Geneve, "Dillonrundan" 1960-61 i Geneve och "Kenne

dyrundan" 1964-67 i Geneve. Tullsänkningsförhandlingarna var lyckosamma.

Den genomsnittliga tullen för industriprodukter från de rika länderna sänktes

från 40 % till 5 %.
Vid Kennedyrundan tillkom ett avtal som innebar en precisering och

utveckling av GATT-reglerna om antidumpningtullar (en "antidumpning

kod"). Innan dess hade man också enats om ett tillägg till GATT, del IV som
särskilt gällde u-länderna.

Den sjunde rundan, "Tokyorundan" 1973-1979, hade en mer långtgående

målsättning. Förutom tullsänkningar förhandlade man om fler koder på skilda

områden. Man ingick överenskommelser om särskilda koder rörande dels olika

icke-tariffära handelshinder, dels särskilda produktområden. Till de förra hör

koderna om tekniska handelshinder, statlig upphandling, subventioner,

antidumpning (en revidering av den tidigare antidumpningkoden), tullvärdebe

räkning och importlicensiering. Av det senare slaget är koderna om nötkött,

mejerivaror och civila flygplan. Man kom också överens om hur vissa artiklar

skulle tolkas. De vaga reglerna om tvistlösning i GATT fick t.ex. en formell

uttolkning som bekräftade den praxis som vuxit fram. Ett särskilt avtal bekräf

tade tillåtligheten av särbehandlingen av u-länderna ("enabling clause")."
De nya koderna var inte obligatoriska för de stater som var parter i GATT.

De kunde välj a vilka de ville vara parter i och vilka de inte ville vara parter i.

Uppslutningen var mycket varierande för de olika avtalen. I synnerhet var det

u-länder som underlät att tillträda dem. Den bristfälliga uppslutningen och det

faktum att koderna innehöll tvistlösningsregler som avvek från GA TT:s regler
medförde en rad juridiska oklarheter. 14

Den ekonomiska utvecklingen under efterkrigstiden fram till början av

1970-talet var makalös i den industrialiserade delen av världen. Till skillnad

från mellankrigstiden växte handeln snabbare än produktionen. Den genom

snittliga årliga tillväxttakten för världshandeln 1953-63 var 6, l % och för

1963-73 8,9 %. Motsvarande siffror för världsproduktionen var 4,3 % respek-

13 Överenskommelserna från Tokyo-rundan finns utgivna av Utrikesdepartementets handelsavdelning;
GATr. Kompletterande överenskommelser (1984). De fmns också i Prop. 1979/80:24.

14 Se härom Hudec (1987), s. 81 ff., och Long s. 16foch s. 78-80.
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tive 5,1 %.15 Produktionen ökade alltså mycket varje år men handeln ökade
ännu mer.

USA var det ekonomiskt ledande landet men började under första hälften av
1970-talet förlora sin hegemoni. Medan USA 1950 hade svarat för 40 % av den
totala världsproduktionen hade andelen 1980 minskat till 22 0A.. 16

Två händelser kring 1970 fick stor betydelse för den internationella handeln
och olika länders ekonomier. Den ena var att det internationella betalningssys
temet, som hade grundlagts i Bretton Woods, bröt samman under sommaren
1971. Den 15 augusti detta år förklarade den amerikanske presidenten Nixon
att dollarn inte längre var konvertibel i guld. Fasta växelkurser ersattes av fly
tande växelkurser. Den andra var de stora prishöjningarna på olja som OPEC
genomförde efter oktoberkriget 1973. På några dagar blev oljan fyra gånger så
dyr som den varit tidigare. Alla länders ekonomier påverkades på olika sätt.
Värst drabbade blev de oljeimporterande u-länderna.

USA:s ekonomiska hegemoni utmanades från början av 1970 från olika
håll. Japan hade fått en stark tillväxt och landets andel av världsproduktionen
steg mellan 1950 och 1980 från 1,6 0A. till 8,8 %.17 I Asien i övrigt kom de s.k.
fyra tigrarna - Hongkong, Singapore, Taiwan och Sydkorea - att utveckla en
exportinriktad politik som medförde ökat välstånd i dessa länder. I Europa
inleddes på 1950-talet den integrationsprocess som senare ledde fram till Euro
peiska unionen. Delvis som ett svar på utvecklingen utanför USA bildades
1994 "North American Free Trade Agreernent" (NAFTA) med USA, Canada
och Mexiko som parter. Världshandeln kom att domineras av tre stora handels
block: USA (NAFTA), Europeiska unionen och ett östasiatiskt block.

Den alldeles övervägande delen av världshandeln under efterkrigstiden har
skett inom och mellan dessa tre block. Såväl de forna öststaterna som u-länder
i Afrika, Latinamerika och Asien har mycket liten andel av världshandeln. I de
flesta u-länder har man sedan omkring 1980 förändrat sin ekonomiska utveck
lingsstrategi från planinriktad och protektionistisk till marknadsinriktad och fri
handelsvänlig. Samma omvandling sker i de forna öststaterna och denna för
ändring kan tänkas leda till ändrade handelsmönster i världen.

Ett annat drag i efterkrigstidens ekonomi är den teknologiska utvecklingen.
Nya material, nya produktionsprocesser och nya energikällor har bidragit till att
skapa produkter som för ett jämförelsevis billigt pris kunnat köpas av många
människor. Företag har specialiserat sig alltmer och handeln mellan länderna
har förändrats i riktning mot handel mellan företag inom samma bransch.

Alla stora handelsnationer var parter i GATT. Av de större länderna var det
Sovjetunionen (Ryssland) och Kina som inte tillträdde avtalet men dessa två

15 Bhagwati: Protektionismen (1989), s. 16.
16 Bhagwati (1989) s. 69.
17 Bhagwati (1989) s. 69.
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har stått för en jämförelsevis liten andel av världshandeln. Man kan därför säga
att den stora ökning av världshandeln som skett sedan andra världskriget har ägt
rum under GATT:s regim. I vilken mån GATT varit en förutsättning för denna
tillväxt är svårt att visa. Till saken hör att de regler som ingår i GATT ofta inte
efterlevts av parterna.

En av orsakerna till den bristande efterlevnaden är den amerikanska inställ
ningen till avtalet. Som nämnts godkändes avtalet för USA:s del av presidenten
med stöd av ett i förväg givet tidsbegränsat mandat från kongressen. Hade kon
gressen fått rösta om avtalet skulle resultatet kanske bli detsamma som för lTD,
ett nej. Kongressens attityd till avtalet avspeglas i den "GATT Disclaimer" som
ingick i 1951 års Trade Agreements Extension Act. Här stod: "The enactment
ofthis Act shall not be construed to determine or indicate the approval or dis
approval by the Congress of the Executive Agreement known as the General
Agreement on Tariffs and Trade". 18 1974 ändrades formuleringen som dock
ändå visade en fortsatt avvaktande hållning till GATT; "This authorization
does not apply approval or disapproval by the Congress ofall articles of the
General Agreement on Tariffs and Trade". 19

Det var förvisso inte bara USA som ofullkomligt följde sina åtaganden
enligt GATT. Då tullarna sänktes började länderna i stället i stor omfattning
införa andra handelshinder, icke-tariffåra handelshinder. Dessa var av olika
slag och en huvuduppgift för Tokyorundan under senare delen av 1970-talet var
att få bort dessa hinder. Särskilt USA och EEG använde i stor utsträckning
GATT-legala instrument som antidumpningtullar och utjämningstullar på ett
sätt som dessa tullar knappast var avsedda för och som ofta karakteriseras som
missbruk. 20

Flera länder har använt maktspråk för att tvinga andra länder eller företag att
minska sin export till landet. Eftersom kvantitativa importrestriktioner inte är
tillåtna enligt GATT har man påtvingat andra länder "frivilliga" exportbegräns
ningsavtal (Voluntary Export Restraint, VER, Voluntary Restraints Agree
ments, VRA). Framförallt USA och EEG har framtvingat sådana avtal, ofta
med Japan eller japanska företag." På teko-området träffades ett särskilt avtal
mellan i-länder och teko-exporterande u-länder för att skydda teko-industrin i
i-länderna, det s.k. multifiberavtalet. Avtalets förenlighet med GATT har ofta
ifrågasatts. 22

18 Citerat efter Meyer: International Trade Policy (1978), s. 80.
19 Meyer s. 80.
20 Se härom Bhagwati (1989) s. 54 ff
21 Se härom Grimwade: International Trade (1989) s. 353 ff.; Krugman/Obstfeld: International Econo

mics (1988) s. 191 ff.; Matsushita: Coordinating International Trade with Competition Policies (1991)
22 Se härom Blokker: International Regulation of World Trade in Textiles (1989); Dohlman: National

Welfare and Economic Interdependence (1989); Krenzler: The Multifibre Arrangement as a Special
Regime under GATT (1986); Long: Law and its Limitations in the GATT Multilateral Trade System
(1987), s. 31-36.
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GATT omfattar formellt inte bara handel med industrivaror utan också han
del med jordbruksvaror. I praktiken har avtalet inte alls följts på detta område.
USA gavs tidigt ett undantag för att få behålla restriktioner här och EEG:s
gemensamma jordbrukspolitik (Common Agriculturai Policy, CAP) innebar en
koppling mellan stödåtgärder och utrikeshandel som inte blev förenlig med
GATT. En av de största handelstvisterna mellan USA och EEG, det s.k. kyck
lingkriget i början av 1960-talet, hade sin upprinnelse i EEG:s jordbrukspolitik.
Den tvisten kunde GATT inte lösa."

Under efterkrigstiden har industriländerna successivt avvecklat sitt skydd
för industriproduktionen men behållit skyddet för jordbruket. Utvecklingslän
derna har samtidigt till stor del försökt skydda sin industri med en kombination
av handels- och valutarestriktioner. Den dåliga efterlevnaden av GATT:s reg
ler, nya former av handelshinder och den alltmer omfattande men icke-regle
rade tjänstehandeln var tre problemområden som kom att stå i centrum vid de
förhandlingar om ett nytt avtal vilka inleddes i Punta del Este, Uruguay, den 20
september 1986.

3.3 Uruguayrundarr"

Tokyorundan var beräknad att pågå i drygt två år men kom att pågå i sex år. Den
avslutades i november 1979 och hade då omfattat ett mycket större problem
komplex än de tidigare rundorna. Svårigheten att genomföra rundan blev för
många en lärdom att GATT inte skulle organisera så ambitiösa förhandlingar i
fortsättningen utan i stället begränsa förhandlingarna till mindre problemområ
den och behandla olika frågor för sig. Ändå dröjde det bara sex år innan GATT
länderna beslöt att inleda en ny runda som skulle omfatta än fler områden än
vad Tokyorundan hade gjort. Inte heller denna runda kom att följa den plane
rade tidtabellen. Mot beräknade fyra år kom den att pågå i över sju år. Men
resultatet blev å andra sidan imponerande. WTO-avtalet är historiens mest
långtgående avtal om man beaktar tillsammans faktorerna antal länder, textom
fattning och gjorda förpliktelser.

Redan då Tokyorundan avslutades var parterna eniga om att det fanns ett
antal problemområden på vilka man inte hade nått tillräckligt långt och som

23 Om GATT och handeln med jordbruksvaror, se t.ex. McGovern: International Trade Regulation
(1986), s. 447-460; Tangermann: Proposals for a "Rule-Oriented" Liberalization of International
AgriculturaI Trade (1991).

24 Källor till detta avsnitt är främst Croome: Reshaping the World Trading System. A history ofthe Uru
guay Round (1995); GATT: GATTActivities. An Annual Review ofthe Work ofthe GA TT (årgångarna
1982-94); Petersmann: The Uruguay Round Negotiations 1986-1991 (1991); Preeg: Traders in a
Brave New World. The Uruguay Round and the Future ofThe International Trading System (1995);
Stewart (ed.): The GATT Uruguay Round. A Negotiating History (1986-1992) (1993).
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krävde fortsatt arbete. Det gällde skyddsåtgärder, jordbruk och strukturanpass
ning av u-ländernas ekonomier. Dessa frågor ingick i ett särskilt arbetsprogram
för GATT:s fortsatta verksamhet som antogs i samband med Tokyorundans
avslutning." Den ekonomiska utvecklingen ställde också krav på agerande.
Början av 1980-talet kom att karakteriseras av förhållanden som visade att
världshandeln och ländernas ekonomier inte alls fungerade så bra som man
hade förväntat sig efter Tokyorundan. Inflation, arbetslöshet, monetär instabi
litet, betalningsbalansproblem och skuldproblem särskilt för oljeimporterande
länder ledde tillsammans till att världshandeln inte utvecklades. Det fanns en
utbredd enighet om att staterna inte heller följde sina åtaganden enligt GATT.
Man tillämpade skyddsåtgärder på ett felaktigt sätt och man ingick bilaterala
uppgörelser i stället för att lösa problem multilateralt. Det blev alltfler tvister
mellan länderna. GATT:s legitimitet var uppenbarligen i fara.

Det var framförallt USA som med den nya Reagan-administrationen verkade
för att återupprätta GATT och åstadkomma en ökad frihandel." I juni 1981 togs
det första steget då "Consultative Group ofEigh teen" föreslog att man skulle
sammankalla till ett ministermöte 1982 för att diskutera den besvärliga situatio
nen. Att ländernas handelsministrar möttes var inte alls vanligt i GATT. Det
skedde främst då de olika rundorna inleddes och hade senast skett vid inledning
en av Tokyorundan 1973. Inom GATT enades man om att sammankalla till ett
sådant möte. Det visade sig dock snart att det fanns olika förväntningar på vad
mötet skulle åstadkomma. Mötet, som ägde rum i Geneve i november 1982 och
samlade 70 ministrar, var nära att resultera i ett sammanbrott. Man lyckades dock
till slut nå enighet och presenterade denna i en ministerdeklaration den 29 no
vember 1982. I deklarationen framhölls vikten av att upprätthålla GATT-syste
met och motverka protektionism och man formulerade ett särskilt arbetsprogram
för GATT för de kommande åren. Särskilt framhölls att man måste nå enighet
om regler för utnyttjande av skyddsåtgärder.

Ett kontroversiellt område var handeln med jordbruksprodukter. Vid mötet
bestämde man att denna skulle diskuteras särskilt i framtiden. Man beslöt att
tills vidare endast göra studier av villkoren för denna handel. Ett antal nya
områden, nämligen tjänster, handel med förfalskade varor och investeringsåt
gärder, hade diskuterats på Genevemötet på initiativ av USA. Man enades om
att undersöka de problem som fanns inom dessa områden.

Ministermötet 1982 framstod i efterhand som relativt misslyckat. Det hade
inte resulterat i några bindande åtaganden och någon liberalisering av handeln
hade inte åstadkommits. Ett år senare framfördes för första gången officiellt
inom GATT tanken på en ny runda. Även om det var USA som en tid hade varit

25 GAn'Activities in 1979, s. 37-41.
26 Croome s. 11.
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främste förespråkare för en sådan var det nu Japan som framlade förslaget.
Samtidigt beslöt GATT:s generalsekreterare Arthur Dunkel att tillsätta en
grupp oberoende experter för att utarbeta en rapport om vad som enligt dem
borde göras för att befrämja världshandeln. Gruppen, under ordförandeskap av
chefen för schweiziska centralbanken Fritz Leutwiler, avgav i maj 1985 sin rap
port "Trade Policies for a Better Future ", vilken kom att få visst inflytande på
GATT:s fortsatta arbete."

Efter informella och formella möten mellan olika stater hade man i juni
1985 den första riktiga debatten i GATT om möjligheten att genomföra en ny
runda. Indien, som här talade som representant för 24 u-länder, ansåg att för
handlingar inte kunde äga rum innan man återupprättat GATT:s trovärdighet,
erkänt oförenligheten mellan GATT och multifiberavtalet om handel med teko
varor samt nått en överenskommelse om skyddsåtgärder. Vissa i-länder ville att
förhandlingarna skulle omfatta handel med tjänster vilket många u-länder mot
satte sig.

Ett beslut om en ny runda krävde enligt artikel XXV i GATT stöd av två
tredjedelar av de avgivna rösterna och att denna majoritet omfattade mer än
hälften av antalet avtalsslutande stater. Som nämnts brukade man undvika röst
ning och fatta beslut genom konsensus. När det nu visade sig omöjligt att nå
konsensus föreslog USA att man skulle inkalla ett särskilt möte med de avtals
slutande parterna för att där kunna fatta beslut om en ny runda. Ett beslut om
ett särskilt möte krävde samma antal röster som beslutet om en ny runda och då
det visade sig att man nått erforderligt antal röster för ett nytt möte var det också
i praktiken klart att det skulle bli en ny runda. När beslutet sedan skulle fattas
om den nya rundan förstod de stater som var emot att de inte skulle kunna hin
dra ett beslut och begärde aldrig omröstning. Beslutet om en ny runda kunde
därför fattas genom konsensus. Trots detta försökte Brasilien och Indien, vilka
var motståndare till en ny runda, fortsätta sitt motstånd i arbetet i den särskilda
tjäntemannagrupp som skulle utarbeta ett förslag till ordning för den nya run
dan.

Uruguayrundan inleddes formellt genom ministermötet i Punta del Este 14
september 1986. En inledande svårighet vid mötet var oenigheten om de nya
områdena tjänster, immateriella rättigheter och investeringar. Förhandlingar
om hur dessa områden skulle inkluderas ägde rum främst mellan USA å ena
sidan och Brasilien och Indien å andra sidan." Resultatet av dessa förhand
lingar blev ett förhandlingsordning enligt vilken man framförallt särbehandlade
tjänster. Detta framgick av den ministerdeklaration som antogs den 20 septem-

27 Rapporten finns intagen i Trade Policies for a Better Future. The 'Leutwiler Report " the GATT and
the Uruguay Round (1987).

28 Enligt Croome s. 31 klargjorde den amerikanske representanten att USA var berett att lämna förhand
lingarna om inte dessa områden behandlades.
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ber 1986 och som angav vilka frågor som skulle diskuteras under förhandlings
rundan. 29

Ministerdeklarationen var indelad i två delar. Den forsta gällde forhand
lingar om handel med varor, den andra om handel med tjänster. Dessa två delar
antogs formellt på olika sätt. Den forsta delen antogs av GATT-parterna. Det
var alltså ett beslut som antogs på ett sätt som var forutsett i GATT och som
brukade användas i GATT -sammanhang då företrädare for alla stater var sam
lade. Den andra delen antogs av representanter for regeringar som möttes vid
tillfålle for den speciella sessionen för GATT -parterna. Här markerades att
tjänster inte kunde infogas under GATT och att ministrarna alltså antog dessa
regler vid sidan om ordinarie GATT -verksamhet.

Som ett tredje beslut antogs deklarationen som helhet på samma sätt som del
110m tjänster hade antagits.

Denna uppdelning mellan varor och tjänster upprätthölls sedan under hela
Uruguayrundan. Det var en principiellt sett viktig uppdelning som möjliggjorde
att forhandlingar kunde äga rum om tjänster. Organisatoriskt visade den sig
genom att man tillsatte två förhandlingsgrupper, en om varor ("Group on Nego
tiations on Goods" , GNG) och en om tjänster ("Group on Negotiations on Ser
vices", GNS). Förhandlingarna som helhet behandlades i en överordnad grupp,
"Trade Negotiations Committee" , TNC. Ordforande for denna överordnade
grupp var Arthur Dunkel och, efter dennes avgång som generalsekreterare,
Peter Sutherland. Dunkel och Sutherland utsågs formellt endast i sin personliga
kapacitet, inte i egenskap av generalsekreterare for GATT.

Förhandlingsgruppen om varor tillsatte sedan fjorton olika forhandlings
grupper som skulle behandla de olika frågor som fanns angivna i ministerde
klarationen. Ämnesområdena for grupperna var följande:

(1) Tullar
(2) Icke-tariffåra åtgärder
(3) Råvarubaserade produkter
(4) Textil och konfektion
(5) Jordbruk
(6) Tropiska produkter
(7) GATT-artiklar
(8) Tokyo-koderna
(9) Skyddsåtgärder
(10) Subventioner och utjämningsåtgärder
(11) Handelsrelaterade aspekter på immateriella rättigheter inklusive handel

med förfalskade varor

29 BISD, 33rd Supplement, GATT 1987, s. 19 tf. Finns också intagen i Croome s. 382 ff., Petersmannl
Hilf(eds): The New GATT Round o/Multilateral Trade Negotiations. Legal and Economic Problems
(1991), s. 580 tf. och GATT Activities 1986.
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(12) Handelsrelaterade investeringsåtgärder
(13) Tvistlösning
(14) GATT-systemets funktion.

Som synes kom förhandlingar om immateriella rättigheter och investeringar att
organisatoriskt föras in under förhandlingarna om varor. Tillsammans med den
särskilda gruppen om tjänstehandeln blev det alltså sammanlagt femton olika
förhandlingsgrupper.

Den ministerdeklaration som antogs i Punta del Este var relativt kortfattad.
Den angav inledningsvis några allmänna mål för förhandlingarna: ytterligare
liberalisering av handeln, stärkande av GATT:s roll, anpassning av GATT till
förändringar i omvärlden och stärkande av samarbetet med andra ekonomiska
organ. Den angav vidare några principer som skulle vara vägledande för för
handlingarna, t.ex. att de skulle vara transparenta, att de skulle ses som ett
gemensamt åtagande ("single undertaking") och att u-länder skulle ges en sär
ställning på olika sätt.

Under rubriken "Standstill and Rollback" föreskrevs att inga ytterligare
handelshindrande åtgärder fick vidtas och att de åtgärder som ej var förenliga
med GATT skulle undanröjas. För detta ändamål tillsattes senare ett särskilt
organ som fick till uppgift att övervaka att dessa åtaganden följdes.

För varje förhandlingsområde angavs mycket kortfattat vad som var målet
för förhandlingarna. Jordbruk, skyddsåtgärder och immateriella rättigheter fick
något utförligare målbeskrivning än övriga områden.

Av intresse - särskilt för framtiden - var ett uttalande av ordföranden för
ministermötet. Han noterade att det fanns ett antal områden om vilka vissa län
der ville ha förhandlingar men där man ej kunnat nå konsensus om att inleda
förhandlingar. Det gällde export av farliga ämnen, överenskommelser om vissa
särskilda varugrupper, privata konkurrensbegränsningsåtgärder och arbetares
rättigheter."

I de kommande förhandlingarna deltog 105 länder. Grupperna hade både
formella och informella möten. Flera hundra formella och informella förslag
diskuterades. Vissa länder samarbetade särskilt med varandra. U-länder hade
egna möten där man diskuterade positioner och informerade varandra. Det
samma gällde för de latinamerikanska länderna, medlemmarna i den asiatiska
ASEAN och de nordiska länderna. De sistnämnda företräddes i förhandlings
grupperna aven gemensam representant. EG-Iänderna möttes i en särskild
kommitte, benämnd "Article 113 Committee'i." för att bestämma vilken linje
deras representanter i förhandlingsgrupperna skulle föra. Dessutom möttes sär-

30 Detta uttalande finns intaget i Petersmann/Hilf s. 589 ff.
31 Artikeln är uppkallad efter det dåvarande numret på den artikel i Romfördraget som behandlar han

delspolitik. Artikelnumret är numera 133.
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skilt ministrarna i den s.k. Quad (EG, USA, Canada och Japan) och i Cairns
gruppen, som representerade jordbruksexporterande länder. Många andra for
mella och informella grupper möttes med jämna mellanrum.32

Tokyorundan hade tagit betydligt längre tid än planerat. En utbredd uppfatt
ning om orsaken till detta var att förhandlingarna i alltför liten utsträckning
hade förts upp och bevakats på tillräckligt hög politisk nivå." För att inte upp
repa samma misstag beslöts att sammankalla till ett "halvtidsmöte" ("Mid-term
review") på ministernivå i Montreal i december 1988. Inför detta möte rappor
terade förhandlingsgrupperna till den överordnade förhandlingsgruppen TNC
om hur långt de nått, vilka de särskilda problemen var och om man hade nått
enighet om någon text. På tre områden fanns möjlighet att få en tidig skörd, dvs.
enighet hade nåtts om åtminstone vissa delar som kunde träda i kraft genast.
Det gällde tropiska produkter, tvistlösning och handelspolitisk granskning. På
fyra områden, nämligen jordbruk, teko, skyddsåtgärder och immateriella rättig
heter, fanns stora motsättningar och där kunde man inte heller vid minister
mötet nå någon enighet om hur förhandlingarna skulle föras. Det beslöts vid
Montrealmötet att alla frågor skulle tas i ett sammanhang och att Dunkel under
tiden fram till TNC:s möte i Geneve i april 1989 skulle försöka bryta dödläget
inom de fyra områdena. Detta lyckades också och man antog där "Mid-Term
Review Agreements Adopted by the Trade Negotiations Committee on 8 April
1989".34

Genom överenskommelsen införde man provisoriskt nya bestämmelser om
tropiska produkter, tvistlösning och handelspolitisk granskning. Särskilt över
enskommelsen om tvistlösning var omfattande." För övriga områden bestäm
des hur de fortsatta förhandlingarna skulle föras.

Det fortsatta arbetet var beräknat att pågå i tre faser. Under den första fasen,
till slutet av 1989, skulle staterna bestämma sina positioner och i förhandlings
grupperna konstruera olika kompromissförslag. Under den andra fasen, fram
till sommaren 1990, skulle förhandlarna försöka sammanjämka de olika försla
gen och nå enighet inom gruppen. Under den tredje fasen, fram till december
1990, skulle man finjustera avtalen och förbereda de nödvändiga rättsliga
instrumenten för att kunna anta förslagen. Det sålunda avslutande mötet under
Uruguayrundan skulle hållas i Bryssel i december 1990.

Det gick inte som planerat. Till ministennötet i Bryssel hade TNC antagit en
"Draft Final Act". Det var ett ofullständigt dokument. Här saknades överens
komna texter om jordbruk, dumpning, investeringsåtgärder och finansiella
tjänster. Många andra delavtal innehöll parenteser kring frågor om vilka oenig-

32 Croome s. 165.
33 Croome s. 167.
34 Finns i Petersmann/Hilfs. 593 och i GATT Activities 1988.
35 Förhandlingarna om tvistlösning behandlas särskilt i ett senare kapitel.
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het fortfarande förelåg, Särskilt oenigheten om jordbruket ledde till att något
forslag inte kunde antas och att man i stället fick återuppta förhandlingarna. Ett
särskilt problem var att USA:s president hade rott ett tidsbegränsat mandat av
kongressen att anta en överenskommelse och att detta mandat löpte ut i mars
1991.

Ett år efter det misslyckade Bryssel-mötet enades TNC om en ny text,
"Draft Final Act Embodying the Results ofthe Uruguay Round ofMultilateral
Trade Nego tiations", den 20 december 1991. I denna fanns for forsta gången
ett forslag att skapa en organisation for hela överenskommelsen, "Multilateral
Trade Organization" (MTO). USA, vars forhandlare hade i minnet att det var
den amerikanska kongressen som 1950 fållt forslaget till ITO, var liksom Japan

i det längsta kritiskt till bildandet aven organisation.
Inte heller 1991 års text var fårdig. Enighet saknades fortfarande for b1.a.

jordbruk och tjänster. Man ersatte nu de ursprungliga forhandlings-grupperna
med fyra grupper: den forsta for varor, den andra for tjänster, den tredje for att
redigera texten i forslaget och den fjärde - som utgjordes av TNC - med ett
övergripande ansvar att åstadkomma nödvändiga forändringar som var starkt
politiskt betingade.

Vid denna tid hände mycket annat som också berörde handelspolitiken;
Tysklands enande, EG:s utveckling och utvidgning, förändrade ekonomiska
system i f d socialistiska stater, ny president i USA och forhandlingar om
NAFTA. Under 1992 stod förhandlingarna i GATT tämligen stilla.

Vid halvårsskiftet 1993 lämnade Dunkel sin post som generalsekreterare
och ersattes av irländaren Peter Sutherland. Efter ett intensivt arbete bestämde
han en ny sista tid for en överenskommelse, den 15 december 1993. Detta
datum hängde samman med den amerikanske presidentens förnyade mandat
som i praktiken löpte ut då. I det längsta kvarstod motsättningarna i jordbruks
frågan mellan USA och EG. Till slut var också dessa eniga och klockan 19.30
den 15 december 1993 kunde Sutherland med sin ordförandeklubba markera att
en överenskommelse hade nåtts. Denna överenskommelse undertecknades
sedan av ministrarna vid ett möte i Marrakech den 15 april 1994.

3.4 Världshandelsorganisationen

3.4.1 Avtalets konstruktion

Det dokument ministrarna från 124 länder och EG kom överens om och under
tecknade i Marrakech hade titeln "Final Act Embodying the Results ofthe Uru-
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guay Round o/Multilateral Trade Negotiations"," Häri sägs att "the Agreement
Establishing the World Trade Organization" (som därefter kallas "WTO Agree
ment", i den svenska översättningen "WTO-avtalet") utgör en integrerad del av
slutakten. Genom att underteckna slutakten åtar sig representanterna bl.a. att
framlägga WTO-avtalet för ställningstagande och godkännande av sina behö
riga organ i enlighet med respektive lands nationella procedurer. Sådana god
kännanden kom också till stånd och avtalet trädde som planerat i kraft 1januari
1995.

WTO-avtalet är alltså en integrerad del av slutakten. Med WTO-avtalet
avses då det jämförelsevis korta avtal med 16 artiklar som främst handlar om
själva organisationen. I artikel II p. 2 sägs att de andra överenskommelserna
man gjorde utgör integrerade delar av WTO-avtalet. Termen "WTO-avtalet"
kan då avse antingen enbart avtalet om organisationen eller det kompletta vida
mer omfattande avtalet. I denna studie används termen "WTO-avtalet" som
beteckning för hela avtalskomplexet. Om särskilt avses avtalet om organisatio
nen används termen "Organisationsavtalet".

Den övervägande delen av avtalen är alla medlemmar skyldiga att vara par
ter i. Dessa kallas "multilaterala avtal" till skillnad från de fyra avtal som inte
behöver tillträdas och benämns "plurilaterala" .

De multilaterala avtalen är följande:

1. Allmänna tull- och handelsavtalet 1994 (GATT 1994), som motsvarar det
tidigare GATT. Här ingår dock ett antal förändringar i form av tolknings
överenskommelser av artiklarna II:1(b), XII, XVII, XVIII, XXIV, XXV
och XXVIII. Dessutom ingår här Marrakechprotokollet till GATT 1994
med därtill fogade nationella listor över tullmedgivanden,

2. Avtalet om jordbruk,
3. Avtalet om tillämpning av sanitära och fytosanitära åtgärder,
4. Avtalet om textil och konfektion,
5. Avtalet om tekniska handelshinder,
6. Avtalet om handelsrelaterade investeringsåtgärder (TRIMS),
7. Avtalet om tillämpning av artikel VI i GATT 1994 (antidumpning),
8. Avtalet om tillämpning av artikel VII i GATT 1994 (tullvärdeberäkning),
9. Avtalet om kontroll före skeppning,

10. Avtalet om ursprungsregler,
11. Avtalet om importlicens förfaranden,
12. Avtalet om subventioner och utjämningsåtgärder,
13. Avtalet om skyddsåtgärder,

36 Slutakten inklusive WTO-avtalet finns i Prop 1994/95:35. Här fmns såväl en engelsk officiell text och
en svensk icke officiell översättning. Att den svenska översättningen inte är helt pålitlig - och att över
sättaren har visst sinne för humor - framkommer med uppenbar tydlighet i bilaga 7, Del B, s. 332.
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14. Allmänna tjänstehandelsavtalet (GATS),
15. Avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter (TRIPs),
16. Överenskommelsen om regler och förfaranden för tvistlösning,
17. Överenskommelsen om handelspolitisk granskning (TPRM).

De plurilaterala avtalen är följande:

1. Avtalet om offentlig upphandling,
2. Internationella mejerivaruavtalet,
3. Internationella nötköttsavtalet,
4. Avtalet om handeln med civila flygplan.

I avtalet ingår också ett tjugotal ministerbeslut och deklarationer som i flertalet
fall anknyter till de nämnda avtalen.

Tokyokodema var bara bindande för de stater som särskilt godkände dem.
Som nämnts i föregående kapitel var det relativt bristfällig uppslutning kring
koderna, särskilt från u-länder. I WTO-avtalet återstår endast fyra avtal som
icke-obligatoriska. Alla dessa tillkom ursprungligen i Tokyorundan. Några
avtal som inte var obligatoriska i Tokyorundan har nu gjorts obligatoriska för
alla. Det gäller avtalet om tekniska handelshinder, avtalet om subventioner,
avtalet om tullvärdeberäkning, avtalet om importlicensförfaranden och avtalet
om antidumpningtullar. Samtidigt har alla överenskommelser från Tokyo
genomgått förändringar i olika utsträckning.

Principen om "one single undertaking", som var ett mycket betydelsefullt
inslag i förhandlingsproceduren, följdes sålunda inte fullt ut. "A la carte" -prin
cipen gäller för de fyra plurilaterala avtalen.

3.4.2 Organisationen

När förslaget om en organisation för att administrera avtalet först presenterades
kallades denna "Multilateral Trade Organization", MTO. På förslag från USA,
som tyckte att det föreslagna namnet var klumpigt och byråkratiskt, ändrades
namnet till "World Trade Organization", WTO.37

WTO har enligt Organisationsavtalet fem olika uppgifter." För det första
skall WTO utgöra den institutionella ramen för genomförandet, tillämpningen
och funktionen av WTO-avtalet. För det andra skall WTO utgöra forum för för
handlingar. För det tredje skall WTO administrera tvistlösningen. För det fjärde
skall WTO administrera den handelspolitiska granskningen. För det femte skall
WTO samarbeta med Internationella valutafonden och med Världsbanken.

37 Croome s. 377f.
38 Artikel III.
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WTO:s högsta organ är Ministerkonferensen (Ministerial Conference), som
skall sammanträda minst en gång vartannat år och då fullgöra WTO:s uppgif
ter." Någon motsvarighet till detta fanns ej i GATT. Genom att föra upp han
delsfrågorna på ministernivå får dessa en politisk tyngd som antas ge avtalet
större genomslagskraft.

Mellan ministerkonferenserna fullgörs WTO:s uppgifter av ett Allmänt råd

(General Council). Detta, som består av representanter för alla medlemmar,
skall sammanträda vid behov. Allmänna rådet skall också fullgöra de skyldig
heter som åvilar Tvistlösningsorganet (Dispute Settlement Body, DSB). På
samma sätt fullgör rådet de skyldigheter som åvilar det handelspolitiska
granskningsorganet (Trade Policy Review Body, TPRB).

Särskilda råd har inrättats för att övervaka tillämpningen av de olika avtalen.
Ett Varuhandelsråd skall övervaka de multilaterala handelsavtalen rörande
varor, ett Tjänstehandelsråd skall övervaka tjänstehandelsavtalet och ett Råd
fOr handelsrelaterade aspekter av immateriella rättigheter ("TRIPs-rådet'')
skall övervaka TRIPs-avtalet. Medlemskap i dessa råd är öppet för representan
ter för alla medlemsstater. Råden skall inrätta erforderliga underorgan.

Det finns också flera andra råd. Ministerkonferensen har inrättat en Kom
mitte för handel och utveckling, en Kommitte fOr betalningsbalansrestriktioner
och en Budgetkommitte. Dessa fanns också i den gamla GATT-organisationen.

WTO har ett sekretariat under ledning aven generaldirektör (Director
General). WTO skall vara en juridisk person och skall av var och en av sina
medlemmar beviljas de privilegier och den immunitet som är nödvändiga för
utförandet av dess uppgifter. Antalet anställda personer i sekretariatet är
omkring 500, vilket innebär att WTO i jämförelse med många andra internatio
nella organisationer har få anställda." Den låga siffran indikerar att WTO är
vad medlemmarna själva gör den till och att det största ansvaret ligger hos -de
enskilda medlemmarna. Organisationen som sådan utgör inte någon stark själv
ständig kraft.

Av tradition skedde beslutsfattandet i GATT nästan alltid genom konsensus,
vilket innebar både fördelar och nackdelar. WTO anknyter till detta då det stad
gas att WTO skall upprätthålla den praxis som tillämpats inom GATT 1947 att
fatta beslut genom konsensus." Med konsensus avses att ingen av medlem
marna som deltar i det möte där beslutet fattas gör några formella invändningar
mot det föreslagna beslutet.

I likhet med vad som gällde för GATT finns det i WTO möjlighet att fatta

39 Artikel IV.
40 OECD har cirka 2.100 anställda, Internationella Valutafonden har cirka 2.500 anställda och Världs

banken har cirka 7.100 anställda. Preeg: Traders in a Brave New World (1995), s. 209. Uppgiften att
WTO har omkring 500 anställda är hämtad från WTO:s hemsida, www.wto.org, den 6 januari 2000.

41 Artikel IX:1.
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majoritetsbeslut. Huvudregeln är dock att man först skall försöka nå beslut
genom konsensus." Det är bara när detta inte lyckas som frågan skall avgöras
genom omröstning. Varje medlem har en röst, vilket för EG innebär lika många
röster som medlemsländer.

Om omröstning sker är den formella huvudregeln att beslut fattas med en
majoritet av de avgivna rösterna. Det finns dock avvikande röstningsregler. Tre
fjärdedelar av medlemmarna måste rösta för ett antagande aven tolkning av
WTO-avtalet. 43 För ändring av vissa bestämmelser krävs att alla medlemmar är
ense. Detta gäller artikel I i GATT 1994, artikel II.I i GATS och artikel 4 i
TRIPs-avtalet, vilka alla handlar om principen om mest-gynnad-nations
behandling. Det gäller också artikel II i GATT 1994 som avser tullbindningar
och artikel IX i Organisationsavtalet, i vilken man finner just bl.a. denna
beslutsregel. Härigenom framstår principen om mest-gynnad-nation som den
mest centrala i hela överenskommelsen.

Ändring av andra regler följer ett relativt komplicerat mönster med olika
röstningsregler för olika moment i proceduren."

3.5 Reglernas typologi

WTO-avtalets regler följer inte något enhetligt mönster. De olikartade objekten
för reglering och de särskilda motsättningar som funnits mellan länderna i olika
frågor har avgjort vilken specifik utformning reglerna fått. I detta avsnitt skall
diskuteras något om olika regeltyper i WTO-avtalet. Den kategorisering som
här görs skall ses mot bakgrund av att kategoriseringen skall bidra till förståelse
av tvistlösningen.

Ett stort utrymme ges de olika undantagsreglerna. Skälet härtill är att dessa
är av särskilt intresse då man skall diskutera juridikens gränser i förhållande till
politiken och ekonomin i WTO-avtalet. Flera av undantagen motiveras med
skäl som att avtalet inte får hindra en stat att vidta säkerhetsåtgärder eller vidta
särskilda åtgärder för att förhindra allvarliga ekonomiska störningar.

En indelning görs här efter den nivå för vilken reglerna gäller. Här särskiljs
WTO-nivån, den mellanstatliga nivån och den nationella nivån."

På WTO-nivån finner vi regler om organisationen, regler om WTO:s skyl
digheter mot medlemsstaterna och regler om medlemsstaternas skyldigheter
motWTO.

Organisationsavtalet innehåller en rad regler som anger hur organisationen

42 Artikel XI: 1.
43 Artikel IX:2.
44 Artikel X.
45 Qureshi använder denna nivåindelning för att visa hur implementering av WTO-avtalet sker. Qureshi:

The World Trade Organization (1996), s. 65.
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skall vara uppbyggd. Här fastslås att organisationen upprättas och att den är en
juridisk person." Här stadgas om en beslutsprocess som bygger på principen ett
land en röst och olika majoritetsregler för olika typer av beslut. En viktig del i
avtalet är reglerna om de olika organ organisationen är uppbyggd av och hur
dessa förhåller sig till varandra. Bestämmelser om olika råd och kommitteer
finns inte bara i organisationsavtalet utan också i de olika delavtalen. I flera del
avtal finns bestämmelser om kommitteer som skall övervaka avtalets tillämp
ning. Bestämmelserna om de olika organisatoriska delarna innebär att organen
till viss del är hierarkiskt ordnade och till viss del självständiga.

Ett kännetecknande drag för organisationen är att de flesta av de personer
som ingår i de olika organen är representanter för de olika medlemsländerna.
Andelen tjänstemän som är anställda av WTO är låg." Organisationen är
sålunda främst ett forum för medlemmarna och inte en självständig tjänsteman
naorganisation.

WTO:s skyldigheter gentemot medlemmarna är av olika slag. Som en all
män skyldighet anges att organisationen skall underlätta genomförandet, till
lämpningen och funktionen av WTO-avtalet och utgöra den institutionella
ramen för genomförandet, tillämpningen och funktionen av de plurilaterala
handelsavtalen." På detta allmänna plan ligger också skyldigheten att övervaka
de olika avtalen inklusive övervaka handelspolitiken i stort. En mer specifik
skyldighet är att WTO skall administrera överenskommelsen om tvistlösning
vilket b1.a. innebär en skyldighet att tillsätta en panel. WTO har också i vissa
fall skyldighet att hjälpa en medlem att få information från en annan medlem."

Andra regler i avtalet gäller medlemmarnas skyldigheter gentemot organi
sationen. En sådan skyldighet är att betala ett bidrag till WTO, något som dock
inte är så betungande eftersom tjänstemannainslaget i organisationen inte är så
stort.50 En annan skyldighet på det mer administrativa planet är att medlem
marna skall bevilja WTO och dess tjänstemän de privilegier och den immunitet
som är nödvändiga för att de skall kunna utföra sina uppgifter." För att WTO
skall kunna genomföra sin handelspolitiska granskning krävs att den granskade
staten själv utarbetar en rapport, något som är en skyldighet för staten. 52

Den alldeles övervägande delen av medlemmarnas skyldigheter gentemot
WTO består i att underrätta WTO om olika ting. Om en medlem vill åberopa
ett undantag från reglerna skall WTO underrättas." Om en medlem förbereder

46 Organisationsavtalet, artikel I och artikel VIIlp. 1.
47 Se föregående avsnitt 3.4.2.
48 Organisationsavtalet, artikel III.
49 Allmänna tjänstehandelsavtalet, artikel VIII p. 3.
so Organisationsavtalet, artikel VII p. 4.
SI Organisationsavtalet, artikel VIII p. 2-4.
52 Avtalet om handelspolitisk granskning C (v) (a).
53 Se t.ex. Avtalet om skyddsåtgärder, artikel 12.
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en antidumpningsåtgärd skall WTO informeras. 54 Om en medlem inför bestäm
melser om auktorisation, licensiering eller certifiering av tillhandahållare av
tjänster skall detta anmälas till WTO.55 Det finns en lång rad liknande regler.

De nu angivna reglerna har karaktäriserats som skyldigheter men noterbart
är att det sällan stadgas om vad som skall gälla i det fall en stat inte uppfyller
dessa skyldigheter.

Till den mellanstatliga nivån hänförs regler som innebär skyldigheter för en
stat gentemot en annan stat. Hit hör de tvistlösningsregler som går ut på att en
stat på begäran av annan stat skall delta i samråd kring en eventuell överträdelse
av WTO-förpliktelsema.56 Regler för den mellanstatliga nivån finns också i
flera av de multilaterala handelsavtalen och innebär ofta att ett land måste infor
mera eller samråda med ett annat land när det ämnar vidta någon speciell
åtgärd. Om en stat påbörjar undersökning för införande aven antidumpningtull
eller utjämningstull skall den berörda exportstaten informeras och ges möjlig
het att framföra argument. 57 Ibland kan skyldigheten utgöra en förpliktelse att
lämna förklaring till viss åtgärd. 58 Vill en stat införa en skyddsåtgärd skall det
först samråda med de medlemmar som har ett väsentligt intresse som exportö
rer av den berörda varan." Det finns flera exempel på regler av denna typ. I lik
het med vad som gäller för regler på WTO-nivån saknas här oftast någon regel
om vad som gäller i det fall skyldigheten inte fullgörs.

WTO-avtalets flesta regler avser skyldigheter på den nationella nivån.
Dessa regler indelas i tre huvudkategorier: förbud, påbud och villkorsregler."

EttfOrbud betyder att vissa åtgärder eller lagar inte tar förekomma. Att det
finns undantag från förbudet ändrar inte på kategoriseringen, snarare tvärtom.
Ett angivet undantag är en bekräftelse på att förbudet finns som huvudregel.
Som centrala förbud i WTO-avtalet framstår förbudet mot diskriminering
inkluderande särskilt principen om mest-gynnad-nations-behandling men
också den mer begränsade principen om nationell behandling." Andra centrala
förbud är regeln att bundna tullar inte får höjas, principförbudet mot kvantita-

54 Avtal om tillämpning av artikel VI i det allmänna tull- och handelsavtalet 1994, artikel 16.
55 Allmänna tjänstehandelsavtalet, artikel VII.
56 GATT, artikel XXII och XXIII, och Överenskommelse om regler och förfaranden för tvistlösning,

artikel 4.
57 Avtal om tillämpning av artikel VI i det allmänna tull- och handelsavtalet 1994, artikel 5 och 6; Avtal

om subventioner och utjämningsåtgärder, artikel 12 och 13.
58 Avtal om tillämpning av sanitära och fytosanitära åtgärder, artikel 5 p. 8.
59 Avtal om skyddsåtgärder, artikel 12 p. 3.
60 Om begreppen påbud och förbud, se Strömberg: Rättsordningens byggstenar. Om normtyperna i lag

och sedvanerätt (1988), s. 141f. En allmän erfarenhet av olika försök till kategorisering är att katego
rierna flyter in i varandra och är svåra att konsekvent upprätthålla. De utgör dock ett hjälpmedel för att
förstå hur ett rättsligt system är uppbyggt och därmed indirekt för att förstå innebörden aven enskild
bestämmelse.

61 GATT 1994, artikel I och III.
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tiva restriktioner och förbudet mot vissa subventioner i avtalet om subventioner
och utjämningsåtgärder.62

Det grundläggande syftet med WTO-avtalet är att det skall bidra till ökad
frihandel. Protektionism yttrar sig genom att ett land vidtar en rad konkreta
åtgärder som hindrar import. Det förefaller då naturligt att de grundläggande
reglerna i WTO-avtalet är utformade som förbud, alltså förbud mot de handels
hindrande åtgärderna. Att frihandel är något sammansatt och komplicerat visas
av det faktum att så många av reglerna inte är utformade som förbud utan är
konstruerade på annat sätt.

Ett påbud innebär att det åvilar en medlem en positiv förpliktelse att göra
något, t.ex. införa en lag, förhandla med ett annat land, anmäla något till
WTO.63 Påbuden på den nationella nivån kan indelas i tre olika typer av regler:
harmoniseringsregler, avvecklingsregler och procedurregler.

Till kategorin harmoniseringsregler hänförs de regler i WTO-avtalet som
ålägger medlemmarna att införa viss gemensam materiell lagstiftning. Det vik
tigaste exemplet härpå är avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterial
rätter (TRIPs-avtalet). Avtalet ålägger medlemsstaterna att införa och tillämpa
vissa principer och regler som främst återfinns i de olika immaterialrättsliga
konventionerna. Ett annat exempel är avtalet om tullvärdeberäkning som inne
håller detaljerade regler för hur tullvärdet skall beräknas." I andra fall finns en
ambition och en plan för att åstadkomma harmonisering. Avtalet om ursprungs
regler innehåller ett arbetsprogram för harmonisering av ursprungsregler. 65

Avtalet om tekniska handelshinder föreskriver att medlemmarna som huvudre
gel skall använda internationella standarder där sådana finns och att medlem
marna skall delta i det internationella harmoniseringsarbetet. 66 Liknande
bestämmelser finns i avtalet om tillämpning av sanitära och fytosanitära åtgär
der."

Eftersom ett av de viktigaste syftena med WTO-avtalet är att handelshinder
skall avvecklas har avvecklingsregler en viktig funktion i avtalet. Hit räknas
sådana regler som ger en bestämd plan för hur avvecklingen skall genomföras.
För det klassiska handelshindret tullar finns inga generella sådana eftersom
avvecklingstakten skall bestämmas genom förhandlingar. Däremot finns en

62 GATT 1994, artikel II och XI, Avtalet om subventioner och utjämningsåtgärder artikel 3.
63 I flera fall kan en och samma regel kategoriseras både som förbud och påbud. Artikel XI i GATT har

rubriken "General Elimination ofQuantitative Restrictions", vilken antyder att regeln utgör ett påbud.
Studerar man innehållet i artikeln finner man att den snarare borde kategoriseras som ett förbud. Om
det vid tiden for avtalets ikraftträdande de facto finns ett antal kvantitativa restriktioner så skall dessa
avskaffas enligt artikeln. Från denna utgångspunkt utgör den ett påbud. Eftersom det inte finns någon
bestämmelse i artikeln om i vilken takt och på vilket sätt avvecklingen skall ske kategoriseras artikeln
här som ett förbud.

64 Avtal om tillämpning av artikel VII i det allmänna tull- och handelsavtalet.
65 Avtal om ursprungsregler, artikel 9.
66 Avtal om tekniska handelshinder, artikel 2.
67 Artikel 3.
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regel för i vilken takt de tullsänkningar som överenskommits under Urugu
ayrundan skall genomföras." De viktigaste avvecklingsreglerna finns i avtalet
om textil och konfektion och i avtalet om jordbruk. Ett annat exempel är avtalet
om handelsrelaterade investeringsåtgärder (TRIMS-avtalet), enligt vilket vissa
nationella krav för utländska investeringar skall avskaffas under en övergångs
period."

Den tredje formen av påbudsregler utgörs av procedurregler. Härmed avses
sådana procedurregler som medlemsstaterna är skyldiga att införa. Hit hänförs
inte sådana procedurregler som de måste införa och tillämpa om, och bara om,
de vill genomföra viss åtgärd. Dessa senare procedurregler hänförs här till vill
korsreglerna. Procedurregler som är påbudsregler föreskriver alltså en skyldig
het för en medlemsstat att i sin nationella rättsordning införa ett visst rättsligt
eller administrativt förfarande. Eftersom medlemsstaternas nationella rättsliga
och administrativa organisationer, och de principer dessa bygger på, skiljer sig
åt på många sätt, kan man förvänta sig att procedurregler som är påbudsregler
är fåtaliga. Så är också fallet. De enda mer avancerade reglerna av detta slag
som finns bland de multilaterala avtalen är reglerna i TRIPs-avtalet som ålägger
medlemsstaterna att införa förfaranden som skall skydda innehavare av olika
immateriella rättigheter." Det plurilaterala avtalet om offentlig upphandling
handlar till största delen om utformningen av den nationella proceduren. Min
dre långtgående är bestämmelsen i tjänsteavtalet enligt vilken varje medlem
skall vidmakthålla eller så snart som möjligt inrätta rättsliga, skilje- och admi
nistrativa domstolar eller förfaranden som på begäran aven drabbad tillhanda
hållare av tjänster möjliggör en skyndsam prövning av administrativa beslut
som har inverkan på tjänstehandel.71

Med villkorsregler avses här regler som anger att vissa krav skall vara upp
fyllda om, men bara om, en stat vill genomföra något som den inte har någon
skyldighet att genomföra. Oftast handlar det om att genomföra något som från
WTO-perspektiv inte ens är önskvärt att det genomförs. Här finns såväl proce
durregler som materiella regler." Exempel på sådana procedurregler är reg
lerna om den nationella proceduren för antidumpningåtgärder och utjäm
ningstullar, likaså reglerna för den nationella proceduren vid införande av
skyddsåtgärder enligt avtalet om skyddsåtgärder." Villkorade procedurregler
finns också i importlicensavtalet - om man vill behålla eller införa ett licens-

68 Marrakechprotokollet till det allmänna tull- och handelsavtalet 1994, p. 2.
69 Artikel 5.
70 Avtal om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter, artikel 41-61.
71 Allmänna tjänstehandelsavtalet, artikel VI 2 (a).
72 Hur nationella procedurer bör vara utformade diskuteras särskilt av Schweiz i olika förslag;

MTN.GNGINGI4/W/38 (Schweiz, 31 januari 1990), s. 3 och MTN.GNGINGI4/W/43 (Schweiz, 9
juli 1990). Jämför också GATT artikel X p. 3.

73 Avtal om tillämpning av artikel VI i det allmänna tull- och handelsavtalet 1994, artikel 5-8; Avtal om
subventioner och utjämningsåtgärder, artikel 11-13; Avtal om skyddsåtgärder artikel 3.
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system skall forfarandet for erhållande av licens vara utformat på visst sätt 
och i avtalet om kontroll före skeppning." Kännetecknande for dessa nu
angivna fall är att det i de berörda avtalen inte bara finns procedurregler utan
också materiella regler som skall uppfyllas. För att t.ex. en antidumpningtull
skall få införas måste dumpning fastställas och det finns regler som bestämmer
vad dumpning är och hur skada på inhemsk industri fastställs. För att en

skyddsåtgärd skall få införas måste allvarlig skada konstateras och vad allvarlig
skada är definieras, om än vagt, i avtalet.

Metoden med föreskrifter for ett nationellt forfarande utgör en kompromiss
mellan kravet på efterlevnad av regler och kravet på nationell suveränitet. Reg
lerna anger att också parter i andra länder skall höras och att ett sakligt och
opartiskt forfarande skall äga rum. För att detta skall fungera på det sätt som
eftersträvats krävs en förvaltningsideologi som är präglad av iden om rättssta
ten och inte av ideer om myndigheternas absoluta underordning gentemot den
politiska makten.

Medlemsstaternas godkännande av WTO-avtalet medfor att de är skyldiga
att avskaffa regler i sin nationella lagstiftning som strider mot avtalet och skyl
diga att eventuellt införa nya regler. Huruvida medlemsstaterna måste avskaffa
regler och/eller införa nya regler beror ju på om de regler som de redan har är
forenliga med WTO-avtalet eller ej. Man kan alltså inte säga vilka regler som
måste implementeras nationellt. Det varierar från stat till stat. För EG:s del
medförde avtalet att rådet antog nio nya forordningar och ett beslut. 75 Vissa av
WTO-avtalets skyldigheter förekorn inom områden som inom EG delegerats
till kommissionen, som fann att den var skyldig att göra vissa forändringar av
ett antal förordningar, 76

Undantagsregler är viktiga i WTO-avtalet.77 De finns på alla nivåer. Genom
dem inskränks den rättsliga förpliktelsen och hänsyn kan tas till krav från bl.a.
det politiska och ekonomiska systemet. I WTO-avtalet används olika metoder
då forutsättningarna for utnyttjande av undantag anges. Från rättsliga - men
inte nödvändigtvis från politiska - utgångspunkter finns det ett intresse att for
hindra ett diskretionärt och osakligt utnyttjande av undantagsreglerna.

De mest långtgående undantagen innebär att en stat i princip själv avgör om
kraven är uppfyllda. Detta gäller for det allmänna undantaget i artikel XX i
GATT (och dess motsvarighet artikel XIV i GATS) och undantaget i säkerhets-

74 Avtal om importlicensförfaranden, artikel l och 2; Avtal om kontroll före skeppning artikel 2 och 3.
75 Förordningama gällde handelspolitiska instrument, jordbruk, kontroll före skeppning, varumärken och

textilprodukter. Beslutet gällde rättsligt skydd för topografier för halvledare. Se härom Van den
Bossche: The European Community and the Uruguay Round Agreements (1997), s. 91.

76 Se Van den Bossche s. 92.
77 En diskussion om och kategorisering av olika undantag finns i Benedek: Die Rechtsordnung des GATT

aus völkerrechtlicher Sicht (1990), s. 160 ff.
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syfte i artikel XXI (med sina motsvarigheter artikel XIVa i GATS och artikel
73 i TRIPs-avtalet).

Artikel XX i GATT och artikel XIV i GATS är båda konstruerade så att de
medger undantag från vilken förpliktelse som helst i GATT respektive GATS.
Det anges att ingenting i avtalen skall hindra staterna från att anta eller genom
föra åtgärder som är nödvändiga av vissa angivna skäl. De skäl som anges i de
två artiklarna är delvis gemensamma, delvis olika. Gemensamma skäl är skydd
för den allmänna moralen och människors, djurs och växters liv och hälsa.
Gemensamt för avtalen är också att staterna får genomföra åtgärder som är nöd
vändiga för att säkerställa iakttagandet eller åtlydnaden av lagar och andra före
skrifter om dessa lagar och föreskrifter inte strider mot GATT respektive
GATS.

Det finns en viktig ingress till de olika grunderna för avvikelse. Både GATT
och GATS anger att åtgärderna inte tar tillämpas på ett sätt som innebär ett
medel för godtycklig eller oberättigad diskriminering eller en förtäckt
inskränkning av den internationella handeln.

De undantag som här medges kan en stat åberopa och tillämpa utan att kon
takta WTO eller någon annan medlemsstat. Staten får göra sin en egen bedöm
ning. Tvistlösningsorganet kan i efterhand få avgöra om staten gjorde en riktig
bedömning. Bevisbördefrågor kan här bli avgörande. I praxis har fastlagts prin
cipen att den som åberopar ett undantag är skyldig att visa att förutsättningarna
för en tillämpning av bestämmelsen föreligger."

Regler om undantag i säkerhetssyfte finns i GATT artikel XXI, GATS arti
kel XIVa och TRIPs-avtalet artikel 73. Bestämmelserna är så gott som iden
tiska. Eftersom nationens säkerhet är en grundläggande komponent i det poli
tiska systemet visar dessa artiklar att det politiska systemet här får företräde
framför det rättsliga systemet.

Reglerna ger möjlighet till undantag från samtliga förpliktelser enligt avta
len. I artiklarna anges tre olika grunder för att göra avvikelse från avtalen.

Den första grunden är att en stat inte kan åläggas att ge information vars
röjande den bedömer vara till skada för sina väsentliga säkerhetsintressen.79

Formuleringen innehåller ett visst subjektivt moment i det att bedömningen helt
tycks vara förbehållen landet självt.

Den andra grunden gäller åtgärder som staten bedömer vara nödvändiga för
att skydda sina väsentliga säkerhetsintressen. Dessa intressen kan avse tre
olika frågor; klyvbara ämnen (hänför sig alltså till atomenergi), handel med
krigsmateriel och åtgärder som vidtas under krigstillstånd eller annan nödsitu-

78 USA/Canada, glass och yoghurt, 1989 (BISD 36S/68) och Canada/USA, alkoholdrycker, 1992 (BISD
39S/206).

79 " •• to require any contracting party to fumish any information the disclosure of whicb if considers
contrary to its essential security interests; "
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ation i internationella relationer. Också här finns ett motsvarande subjektivt
moment. 80

Den tredje grunden är att en medlem aldrig kan hindras från att vidta åtgär

der i syfte att fullgöra sina skyldigheter i enlighet med Förenta nationernas
stadga om upprätthållande av internationell fred och säkerhet. Vad som aktua
liseras här är FN-beslut om internationella sanktioner.

I olika sammanhang har frågan om prövning aven åtgärd på denna grund
varit föremål för diskussion. I samband med Falklandskriget införde flera stater
- inte bara Storbritannien - restriktioner mot importen från Argentina. Vid dis
kussionen i GATT:s råd framfördes från dessa stater att det gällde en politisk
fråga som GATT inte hade kompetens att granska. Något avgörande kom aldrig

till stånd." Ett annat fall gällde USA:s handelsembargo mot Nicaragua 1985,
vilket blev föremål för panelprövning.82 I mandatet för panelen angavs att pane

len inte kunde undersöka eller bedöma giltigheten av eller motivet för USA:s
åberopande av säkerhetsintresset enligt den punkt som stadgar om krigstill
stånd eller annan nödsituation i internationella relationer.

Här finns en kontroversiell punkt. USA var inte i någon rimlig mening hotat
av Nicaragua. USA var negativt inställt till regimen i Nicaragua och stödde
oppositionen. GATT:s avtalsslutande parter var oförmögna att fatta ett beslut
som innebar att USA:s agerande var i strid med GATT. USA kunde blockera
ett sådant beslut, redan f ö genom det mandat som givits till panelen. Nu gäller
andra beslutsregler och frågan kan därmed på ett annat sätt ställas på sin spets.
A ena sidan finns det ett för staterna gemensamt intresse av att låta bedöm
ningen i mycket stor utsträckning vara förbehållen de enskilda staterna. A andra
sidan är det från rättsliga utgångspunkter klart att en stat åtminstone i någon
utsträckning på ett seriöst sätt måste kunna motivera sitt ställningstagande.
Huruvida en stat rättmätigt åberopat artikel XXI bör därför i princip kunna prö
vas i efterhand av tvistlösningsorganet.

En annan metod för utnyttjande av undantagsreglerna är att en stat kan vara
skyldigt att samråda med en drabbad stat innan den beslutar att utnyttj a ett
undantag." Detta gäller t.ex. enligt avtalet om skyddsåtgärder.84 Staten kan

också vara skyldig att anmäla åtgärden till WTO innan den införs." Denna
skyldighet föreligger också enligt avtalet om skyddsåtgärder. Anmälan skall
ske till Skyddsåtgärdskommitten, som skall övervaka tillämpningen av avta-

80 " •• to prevent any contracting party from taking any action which it considers necessary for the pro
tection ofils ess ential security interests.. ".

81 Long: Law and ils Limitations in the GATT Multilateral Trade System (1987), s. 81f.
82 NicaragualUSA, handelsembargo, 1986 (L/6053). Panelrapporten, som avgavs 13 oktober 1986,

antogs aldrig.
83 Skyldigheten ligger alltså på den mellanstatliga nivån.
84 Avtalet om skyddsåtgärder, artikel 12.
85 Skyldigheten ligger alltså här på WTO-nivån.
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Iet." Anmälan skall ske redan då man påbörjar en undersökning avseende före
komsten av allvarlig skada. Vid anmälan skall staten tillställa kommitten alla
relevanta uppgifter, inkluderande bevis om allvarlig skada och noggrann
beskrivning av den berörda varan och den föreslagna åtgärden. Något krav på
förhandsgodkännande från WTO finns dock inte.

I överenskommelsen om betalningsbalansåtgärder finns också kravet på
anmälan till WTO. 87 Anmälan skall ske till WTO:s Allmänna råd. Staten skall
också inleda konsultationer med WTO:s betalningsbalanskommitte.88 Kommit
ten, som skall samråda med Internationella valutafonden, skall rapportera till
WTO:s Allmänna råd. Det rör sig inte heller här om något förhandsgodkän
nande utan åtgärden kan vidtas innan anmälan skett eller samråd inletts. I
sakens natur ligger här att det kan krävas skyndsamma åtgärder.

Allmänna rådet kan besluta att det anser att restriktionerna är oförenliga med
statens förpliktelser och skall då föreslå en lämplig åtgärd för att uppnå över
ensstämmelse. Om staten inte efterkommer detta förslag kan Allmänna rådet
bevilja en annan stat rätt att vidta retaliationsåtgärder. Den nya överenskom
melsen om betalningsbalansåtgärder hindrar dock inte tillämpandet av överens
kommelsen om tvistlösning."

Syftet med samråd och anmälan till WTO vid utnyttjande av undantagsreg
lerna är att berörda parter skall taen möjlighet att påverka beslutet. Någon rätts
lig prövning är det inte fråga om. En sådan kan dock ske nationellt. De villkors
regler som omnämndes ovan innebär i flera fall att en stat kan vara skyldig att
nationellt följa en av WTO bestämd procedur innan en undantagsåtgärd vidtas.
Regler härom finns i avtalen om skyddsåtgärder, dumpning och subventioner. 90

I avtalen finns vissa - om än kortfattade - regler för hur en nationell undersök
ning skall vara utformad. Det väsentliga i reglerna är att alla intressenter, också
exportörer från andra länder, skall ges möjlighet att framlägga synpunkter
innan beslut fattas. Huvudregeln är att denna undersökning skall föregå ett
beslut. Under kritiska omständigheter, då dröjsmål skulle kunna orsaka skada
som skulle vara svår att avhjälpa, kan en stat dock vidta en provisorisk skydds
åtgärd utan en föregående nationell undersökning. 91

En ytterligare metod för undantag från avtalens förpliktelser är att en stat får
bryta mot vissa regler efter tillåtelse från WTO. Detta gäller enligt reglerna om
undantag p.g.a. exceptionella omständigheter ("waiver") i GATT artikel XXV,

86 Avtalet om skyddsåtgärder, artikel 12.
87 Överenskommelse om bestämmelserna avseende betalningsbalansåtgärder i det allmänna tull- och

handelsavtalet, p. 9.
88 Punkt 6.
89 Detta framgår aven fotnot till överenskommelsens inledning.
90 Avtalet om skyddsåtgärder, artikel 3; Avtalet om tillämpning av artikel VI i det allmänna tull- och han

delsavtalet 1994, artikel 5, 6 och 13; Avtalet om subventioner och utjämningsåtgärder, artikel 11 och
12. Antidumpningtullar och utjämningstullar utgör undantag från förbudet att höja bundna tullar.

91 Artikel 6.
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numera preciserad i Överenskommelse om undantag från förpliktelser enligt
det allmänna tull- och handelsavtalet 1994. Beslutsregler finns i Organisations
avtalet artikel IX.

Förutsättningen för beviljande av undantag är inte preciserad. Det sägs
endast att sådana kan ges "in exceptional circumstances". 92 En begäran om
undantag skall beskriva de åtgärder som medlemmen ämnar vidta, det speciella
syftet som medlemmen vill uppnå och de skäl som hindrar medlemmen att
uppnå sina syften genom åtgärder som är förenliga med landets förpliktelser. 93

Beslut om undantag skall fattas av Ministerkonferensen, varvid konsensus först
skall eftersträvas. Om det inte är möjligt att uppnå konsensus kan undantag·
beviljas genom beslut som fattas av tre fjärdedelar av alla medlemmar. 94 Beslu
tet skall ange de exceptionella omständigheter som föranlett beslutet, villkor
och bestämmelser för tillämpning av undantaget samt dag då undantaget skall
upphöra att gälla." Ministerkonferensen kan fastställa villkor för undantaget
och skall också årligen granska att villkoren följs.96 Det är Ministerkonferensen
som skapar praxis här, dels genom att bevilja undantag på vissa grunder, dels
genom att ge villkor för dessa undantag.

Överenskommelsen ger en öppning för viss prövning genom WTO:s tvist
lösningsmekanism. En medlem som anser att en stat som beviljats undantag
inte följer villkoren för undantaget kan få detta prövat genom tvistlösning om
medlemmen anser att en förmån som den har enligt GATT 1994 upphävs eller
minskas. Tvistlösning kan också äga rum om staten följer villkoren, nämligen
om en tillämpningen aven tillåten åtgärd får till följd att en förmån som en
annan medlem har enligt GATT 1994 upphävs eller minskas."

Det gemensamma för dessa två fall är att medlemsstaten anser att en förmån
upphävts eller minskats. Den praxis som kan följa härav kan i det första fallet
avse huruvida ett villkor följts eller ej men inte ange något om huruvida ett
undantag är berättigat eller ej.98 I det andra fallet är det avgörande att det finns
ett orsakssamband mellan en i och för sig tillåten åtgärd och en minskning eller
upphävande av förmåner."

Undantagsregeln i GATT artikel XXV har använts i mycket stor utsträck
ning och har präglat hela avtalets rättsliga karaktär. Den kanske mest omfat-

92 Organisationsavtalet artikel IX p. 3.
93 Överenskommelsen om undantag från förpliktelser enligt det allmänna tull- och handelsavtalet 1994,

p. 1.
94 Organisationsavtalet, artikel IX p. 3.
95 Organisationsavtalet, artikel IX p. 4.
96 Organisationsavtalet, artikel IX p. 4.
97 Överenskommelsen om undantag från förpliktelser enligt det allmänna tull- och handelsavtalet 1994,

p.3.
98 Fallet EEG/USA, socker, 1990 (BISD 37S/228) gällde bl.a. huruvida åtgärder som USA vidtagit föll

inom det undantag som givits USA 1955.
99 Se härom mer i kapitel 7, avsnitt 7.3 "Grunden för klagomålet".
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tande och kontroversiella tillåtelsen till undantag gavs 1955 till USA som
genom beslutet kunde undanta en stor del av sinjordbrukssektor från artiklarna
XI (förbud mot kvantitativa restriktioner) och II (förbud att höja bundna tul
lar).lOo Undantaget gällde utan någon särskild tidsgräns och utgjorde en grund
för att GATT överhuvudtaget sällan tillämpades på jordbruksvaror.

De allra flesta undantag har givits enskilda stater men det har också före
kommit undantag för flera stater.'?' Kol- och stålunionen innebar en avvikelse
från regeln om mest-gynnad-nations-behandling och denna avvikelse legalise
rades genom ett undantagsbeslut 1952. 102 Undantagsregeln användes också
under en inledande tioårsperiod för att legalisera i-ländernas preferenssystem
för u-länderna (Generalized System ofPreferences, GSP) 1971, som också det
innebar ett avsteg från artikel I om mest-gynnad-nations-behandling.l'"

De nämnda exemplen visar att regeln b1.a. har använts för att göra nationella
beslut och internationella överenskommelser, vilka haft en stark politisk inne
börd, förenliga med GATT. Regeln har använts och kan i framtiden användas
som en "politisk utgång" från det rättsliga systemet. Valet kan stå mellan å ena
sidan att inte bevilj a undantag och finna att den undantagssökande staten ändå
bryter mot reglerna och å andra sidan att bevilja undantag och därmed minska
förpliktelserna och göra en avvikelse från reglerna. I det första fallet sker ett
brott mot reglerna vilket kan hota det rättsliga WTO-systemets existens om
detta får fortgå utan att andra kan förhindra det. I det andra fallet är statens
åtgärder lagliga men man har inte lyckats upprätthålla de regler man enats om.

Det finns alltså olika metoder för hur medlemsstaterna kan utnyttja undan
tag från WTO-avtalets regler. I samtliga fall kan tvistlösning komma ifråga
kring medlemmarnas användning av undantagsregler. Detta gäller också - om
än i begränsad omfattning - i det sista fallet (undantag p.g.a. exceptionella
omständigheter).

Om man närmare studerar de olika reglerna på de skilda nivåerna finner man
att graden av precision i reglerna varierar mycket. Vissa regler präglas av ett
stort mått av precision medan andra är mycket vaga. Motsatsparet precision och
vaghet kan appliceras dels på frågan om de materiella föreskrifterna i en regel
utgör en absolut skyldighet (förpliktelse) eller ej, dels på själva innehållet i den
eventuella förpliktelsen.l'"

100 BISD 3S/32.
101 En förteckning över alla beviljade undantag fram t o m 30 mars 1994 finns i Guide to GATT Law and

Practice (1994), s. 828-840.
102 BISD IS/17.
103 BISD 18S/24.
104 Regler med vag förpliktelsenivå och vagt innehåll karakteriseras ofta som "soft law". Användning av

sådan "soft law" i internationella ekonomiska relationer diskuteras i Reisman!Wiedman: Contextual
Imperatives ofDispute Resolution Mechanisms (1995), s. 7 ff., och Seidl-Hohenveldem: International
Economic Law (1992), s. 42f. Frågan om en förpliktelses karaktär återkommer i kapitel 8 nedan, avsnitt
8.1.4, i vilket diskuteras parternas eventuella förpliktelse att följa ett avgörande från tvistlösningen.
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Ingresserna till de olika delavtalen stadgar i allmänhet om målsättningar
vilka i sig inte framstår som rättsligt förpliktande för de enskilda medlemssta
terna. Målsättningar kan återkomma i de följande bestämmelserna. Så innehål
ler t.ex. avtalet om tjänstehandel (GATS) en rad regler enligt vilka förhand
lingar skall inledas för att nå vissa mål. Det gäller t.ex. målet att integrera u
länderna i världshandeln. IOS Genom att man hänvisar till en kommande för
handling framstår inte målet som något förpliktande. Det är svårt att hävda att
det är någon enskild stats fel att förhandlingen inte nådde det avsedda resultatet.

De bestämmelser som inte stadgar om målsättningar är nästan alltid utfor
made som rättsliga förpliktelser. I GATT 1947 fanns ett antal bestämmelser
vars förpliktande verkan var oklar men som vid Uruguayrundan omstöptes till
klara förpliktelser. 106

Om själva skyldigheten att följa regeln är preciserad så är innehållet i regeln
ofta istället desto mer vagt. Här finns omständigheter som av naturliga skäl är
svårbedömda varför också regeln blir något obestämd. Det gäller t.ex. riskbe
dömningar om människors, djurs eller växters liv eller hälsa. 107 Det gäller t.ex.
tekniska föreskrifter, om vilka sägs att de inte får skapa onödiga hinder för den
internationella handeln och inte får vara mer handelsbegränsande än vad som
är nödvändigt för att uppfylla legitima syften.l'" Subventioner har definierats i
avtalet om subventioner men det är allmänt omvittnat hur svårt det är att göra
definitioner av subventioner tydliga.

Särskilt preciserade med avseende på förpliktelsens innehåll är vissa regler
som fanns i GATT 1947 men senare kompletterats med ett avtal som karakte
riseras som en tolkning eller tillämpning av artikeln i GATT. Detta gäller
främst reglerna om antidumpningtullar och reglerna om subventioner och
utjämningstullar (trots svårigheten att definiera en subvention).

Vissa delavtal och regler är vaga därför att man inte kunnat enats om hur en
precisering skulle kunna vara utformad. Detta gäller särskilt avtalet om tjänste
handel. Andra är vaga därför att de berör politiskt känsliga frågor, något som

105 GATS, artikel IV.
106 GATT 1947, art XVI, anger t.ex. att länderna "bör söka" ( "should seek to ") undvika att använda sub

ventioner vid export av råvaror. I det nya subventionsavtalet anges att sådana är förbjudna. Artikel VII
i GATT 1947 om bestämmande av tullvärde anger att tullvärdet på importerade varor "bör"
("should") grundas på det verkliga värdet av de importerade varorna. I Uruguayrundans avtal om till
lämpning av denna artikel används inte "bör" ("should") utan "skall" C'shall "), Fawcett har gjort en
indelning av olika regler i GATT 1947 med avseende på graden av "obligation". Han särskiljer fem
grader från "specific and unqualified obligations" (t ex artikel IV om kinematografiska filmer och arti
kel V:2 om transitering) till "bare recommendationsfor governmentalpolicy or action" (t.ex. anmärk
ningen till artikel XII:3 om betalningsbalansåtgärder). Fawcett: International Economic Conflicts.
Prevention and Resolution (1977), s. 18. Canal-Forgues och Ostrihansky framhäver också att det fmns
en förvirrande kombination av rättsliga förpliktelser och önskvärda beteenden i GATT och att detta
medför oklarheter på olika vis. Canal-Forgues/Ostrihansky: New Developments in the GATT Dispute
Settlement Procedures (1990), s. 82 f.

107 Avtal om tillämpning av sanitära och fytosanitära åtgärder, artikel 5.
108 Avtal om tekniska handelshinder, artikel 2.2.
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gäller reglerna om allmänna undantag och undantag i säkerhetssyfte. GATT
regeln om tullunioner och frihandelsområden ansågs särskilt tidigare vara allt
för oprecis men har nu fått något större precision.!"

TRIPs-avtalet utgör ett regelsystem som är uppbyggt efter EG:s direktivmo
dell och tillåter olika nationella särlösningar. Vissa minimiåtgärder skall infö
ras och visst skydd måste finnas men avtalet stadgar att medlemmarna äger fri
het att själva besluta om lämplig metod att genomföra avtalsbestämmelserna i
sin egen rättsordning och praxis. 110

Den vaghet som präglar många regler utgör ett problem vid tvistlösningen.
Tvistlösningsorganen kan ibland tvingas avgöra tvister om regler som är vaga
därför att länderna inte kunde komma överens i Uruguayrundan eller tidigare.
Det är inte självklart att tvistlösningsorganen har den auktoritet och legitimitet
som krävs för att en lösning som man vet att en viss stat motsatt sig skall kunna
accepteras. Särskilt problematiskt kan det bli om denna stat är en mäktig stat.

109 GATT, artikel XXIV.
110 Artikel! p. l i avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter (TRIPs-avtalet). Jfr EG-för

draget artikel 249 i vilket stadgas att ett direktiv med avseende på det resultat som skall uppnås skall
vara bindande för varje medlemsstat men överlåta åt de nationella myndigheterna att bestämma form
och tillvägagångssätt.
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Kapitel 4. Olika metoder för övervakning
och tvistlösning

4.1 Inledning

I detta kapitel ges en kortfattad och översiktlig beskrivning av de kontrollme
toder som används i Internationella domstolen, Internationella havsrättskon
ventionen, NAFTA och EG. Beskrivningen syftar till att ge en bättre förståelse

av WTO:s tvistlösning och övervakning. Beskrivningen av de olika metoderna
är tjänande till den analys som görs av WTO:s tvistlösning.'

Kapitlet inleds med en redogörelse för och diskussion om olika metoder och

deras fördelar och nackdelar. Därefter anges vissa frågeställningar som skall
besvaras vid redogörelsen för de fyra olika institutionella arrangemangen. De

svar som därvid fås används senare vid tolkningen av WTO:s tvistlösning och
övervakning. Detta tillvägagångssätt leder läsaren (och författaren) in i en inter
nationell rättslig miljö inom vilken de personer som formulerat WTO-avtalets
övervaknings- och tvistlösningsregler befinner sig och som de har hämtat inspi
ration från. I all konstruerande juridik - lagstiftning, avtalsskrivande - är det en

beprövad metod att studera hur andra har gjort och vad som gäller på ett nära
liggande område. Så görs också i arbetet med internationella avtal.

Beskrivningen utgör en exempelsamling på faktiskt fungerande kontrollme

toder. Varje analys aven rättsregel tjänar på att regeln konfronteras med en
regel om samma sak men med en annan innebörd. Ett försök till svar på frågan

varför inte en annan metod, som använts i ett annat avtal, kommit att brukas,
bidrar till att ge en större förståelse för det fenomen som studeras.

Man kan skilja mellan två former av kontroll av att regler följs; övervakning
och tvistlösning.i Gränsen mellan dem är inte knivskarp men begreppen är goda
verktyg för att analysera hur parternas efterlevnad av sina förpliktelser enligt ett

I Strömholm skiljer mellan två slags användning av utländskt material, dels sådan i vilken jämförelsen
är det centrala (direkt komparativ inriktning där material i olika rättsordningar får tjäna jämförelsen),
dels sådan i vilken utländskt material används för att belysa den egna rättsordningen (det utländska är
tjänande). Strömholm: Användning av utländskt material ijuridiska monografier. Några anteckningar
ochfOrslag(1971). Resonemanget kan tillämpas också på denna studie även om vi här inte har att göra
med inhemskt contra utländskt material. Det forsta slaget av användning ligger närmast den övergri
pande frågan omjuridifieringen av de internationella relationerna. För den mer begränsade frågeställ
ning som denna studie avser är det dock främst det andra slaget av användning som gäller.

2 Samma indelning gör läger i Streitbeilegung und Uberwachung als Mittel zur Durchfiihrung des
GATT (1992). Qureshi skiljer mellan tre olika grupper av tekniker for att skapa efterlevnad av interna
tionella regler: (l) förebyggande åtgärder, (2) åtgärder som ger kunskap om ländernas efterlevnad och
(3) åtgärder för att korrigera ett icke rättsenligt beteende. Inom var och en av dessa tre grupper urskiljer
han ett antal existerande och tänkbara tekniker. Qureshi: The World Trade Organization. Implemen
ting International Trade Norms (1996), s. 62 ff.

127



Kapitel 4. Olika metoder fOr övervakning och tvistlösning

internationellt avtal kontrolleras med rättsliga medel. Vid övervakning är det
ett från staterna fristående organ som undersöker hur en stat följer sina åtagan
den. Vid tvistlösning är det en stat som anför klagomål mot en annan stat och
den tvist som uppstått löses med hjälp aven viss procedur. Vid övervakning lig
ger initiativet hos ett oberoende övervakningsorgan medan det vid tvistlösning
ligger hos en förfördelad stat.

Övervakning förutsätter att det finns materiella regler som skall följas av
staten. Tvistlösning kan förekomma utan att det finns några materiella regler.

Övervakning kan ske på olika vis med varierande grad av kontroll. Ett
grundläggande moment är att information samlas in om statens agerande i frå
gor som omfattas av förpliktelserna. Denna information kan staten ge själv eller
så ansvarar det oberoende övervakningsorganet för insamlandet. Också en
kombination av dessa metoder är möjlig. I vissa frågor är infonnationsinsam
lingen svår att utföra, t.ex. då det gäller militära frågor. I andra fall är det ofta
jämförelsevis enkelt, t.ex. i handelsfrågor.

Principen om transparens (offentlighet, genomskinlighet) är ett viktigt
inslag i all effektiv övervakning. Om denna princip följs är undersökningen lätt
att genomföra.

Informationen kan spridas till andra länder. Dessa andra länder kan på
grundval av informationen vidta olika åtgärder. Spridningen som sådan kan
alltså få effekter och utgör därför ett viktigt moment i övervakningen.

Informationen kan också sammanfattas och värderas av övervakningsorga
net. En rapport som sammanfattar informationen kan upprättas av tjänstemän
vid övervakningsorganet. Om dessa tjänstemän i sin rapport uttalar en värde
ring kan denna värdering antas av något högre organ inom organisationen. Om
kritiken antas av ett organ med representanter för medlemmarna kan det hävdas
att den är allvarligare än om den kommer från ett tjänstemannaorgan. .Detta är
dock inte självklart. Om den antas av ett politiskt sammansatt organ kan kriti
ken avfärdas som politisk och därför ej betraktas som en seriös granskning av
hur förpliktelserna följts. A andra sidan kan en tjänstemannakritik uppfattas
som just ett uttryck för vad endast några enskilda tjänstemän anser och därmed
förlora den tyngd som kan vara nödvändig för att åstadkomma efterlevnad.

Övervakningen kan stanna vid att kritik lämnas och att det förväntas att staten
vidtar åtgärder för att efterkomma kritiken. Kontrollen kan också drivas längre
genom att det övervakande organet har möjlighet att anföra klagomål mot landet
vid en domstol eller något annat liknande organ.

Vid tvistlösning ligger initiativet hos en stat som anser att en annan stat bru
tit mot sina förpliktelser. Som påpekats är gränsdragningen mot övervakning ej
helt given. En stat som anser att en annan stat brutit mot regler kan anmäla detta
till ett övervakningsorgan. Detta organ kan i sin tur på olika sätt få den andra
staten att vidta just den åtgärd som den förstnämnda staten begärt. Övervak-
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ningsorganet kan t.ex. anföra klagomål mot staten vid domstol. Men ett sådant
klagomål vid domstol kan också anföras aven annan stat. Parterna vid dom
stolsförhandlingen kan alltså vara två stater eller ett övervakningsorgan mot en
stat. Domstolsprövning kan förekomma både vid tvistlösning och vid övervak
ning.

Tvistlösning kan ske med olika metoder.' En indelning av dessa kan göras
efter huruvida metoden innebär att staterna är skyldiga att följa en viss lösning
eller inte. Till den förra kategorin hör skiljeförfarande och domstolsprocess, till
den senare kategorin hör förhandling, bona officia, undersökning, medling och
förlikning. I den senare kategorin finns större utrymme för diplomati och poli
tiska överväganden än i den förra.

Den enklaste metoden är enförhandling mellan parterna. Detta torde också
vara den mest använda metoden och många gånger också den enda metoden."

En förhandling äger ofta rum efter det att en tvist har uppstått. Parterna kan
vid förhandlingen uppnå en överenskommelse som innebär att tvisten löses.
Om en part vet att ett visst agerande kan leda till tvist kan det vara lämpligt att
förhandla innan en åtgärd vidtas. En sådan förhandling kan kallas samråd. En
enklare form av detta är notifikation, som innebär att en part i förtid "varnar"
en annan part för att en viss åtgärd kommer att vidtas. En mer avancerad form
av samråd innebär att motparten skall ge sitt godkännande i förväg.'

En särskild fråga är på vilken nivå i ett lands hierarki en förhandling skall
föras. De kan t.ex. föras av diplomater men också av tjänstemän från ett ansva
rigt departement. Ibland sker förhandlingar vid toppmöten mellan stats- och
regeringschefer eller mellan ansvariga ministrar. Under Uruguayrundan
bedömdes det som viktigt att de ansvariga ministrarna vid några tillfällen träf
fades för förhandlingar.

Om förhandlingar sker på ministernivå blir det i allmänhet känt att förhand
lingen skall äga rum. Härigenom ges en viss offentlighet åt förhandlingen.
Detta kan sätta press på förhandlarna att åstadkomma ett resultat, vilket kan
vara såväl till fördel som till nackdel för resultatet. Förr var det en självklarhet
att förhandlingar mellan stater ägde rum utan offentlighet men numera är det
inte så. Icke-offentligheten kan vara bra därför att den kan underlätta för för-

3 I FN-stadgans artikel 33 finns en uppräkning av vanliga och accepterade metoder får fredlig lösning
av tvister mellan stater. Där nämns "negotiation, inquiry, mediation, conciliation, arbitration.judicial
settlement, resort to regional agencies or arrangements, or other peaceful means oftheir own choice".
De olika metoderna beskrivs och diskuteras utförligt i bl.a. EeklBring/Hjerner: Folkrätten (1987), kap.
XIII; Hilf: Settlement ofDisputes in International Economic Organizations: Comparative Analysis and
Proposals for Strengthening the GATT Dispute Settlement Procedures (1991); Malanczuk: Modern
Introduction to International Law (1997), kap.18; Merrills: International Dispute Settlement (1991)
och Waldock (ed): International Disputes. The Legal Aspects (1972). Den följande framställningen
bygger till stor del på dessa skrifter.

4 Merrills s. 2.
5 Merrills s. 3f.
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handlarna att nå kompromisser utan att varje steg bevakas av någon nationell
intressegrupp.

En förhandling är ett neutralt och ofta effektivt medel för tvistlösning. En
rätt till förhandling i en viss fråga kan dock i vissa sammanhang innebära den
mäktiga partens medel för att påtvinga den svage en viss lösning. Just genom
att slippa tala med den starke kan den svage bevara sin självständighet. 6

Tvister kan också lösas med hjälp aven utomstående utan att denne medde
lar någon rättsligt bindande beslut. Det kan för det första röra sig om att en
betrodd person (eller en stat eller en organisation) erbjuder sina bona officia,
vilket innebär att den hjälper parterna att diskutera frågan. I sin enklaste form
sker detta genom att personen praktiskt ordnar så att parterna träffas och agerar
som budbärare mellan parterna. Om denna utomstående person är mer aktiv,
närvarar vid förhandlingen och kanske också lägger fram egna förslag kan detta
betraktas som en medling. Ett liknande förfarande - gränsdragningen är fly
tande vid användningen av dessa begrepp - är förlikningen. Denna term anses
innebära att parterna kommer överens om att en utomstående tredje part, efter
en mer utvecklad process som innefattar en undersökning av fakta, skall lägga
fram ett förslag till lösning.

Även om förslag som framkommit vid medling eller förlikning inte är bin
dande för parterna kan en sådan tvistlösning ändå framstå som icke önskvärd
för en stat. Orsakerna härtill är att staten då anses ha erkänt att frågan är sådan
att det är legitimt att lösa den med hjälp av tredje part, att den inte är en enbart
inrikespolitisk fråga och att motpartens ståndpunkt förtjänar beaktande.

Medling är en utvidgad form av förhandling mellan två parter. Förlikning
ger en mer institutionaliserad roll åt den tredje parten. Den tredje parten vid för
likning är ofta en kommission som har till uppgift att både undersöka fakta i
tvisten och föreslå en lämplig lösning. Förlikningsinstitutet utvecklades särskilt
under mellankrigstiden men har under senare år minskat i betydelse i bilaterala
avtal. Däremot finns det ofta inskrivet i multilaterala avtal.7

I flera tvistlösningsförfaranden krävs att en tredje part utreder fakta i tvisten.
Denna utredning ingår då som en del i en mer omfattande process med flera
andra moment. Undersökning förekommer också som en särskild form av tvist
lösning. Parterna kan vilja ha en sådan i en avgränsad fråga som gäller fakta.
Denna form av tvistlösning har använts för att lösa tvister som uppkommit i
samband med olika incidenter med parter från olika länder. Metoden kan bidra
till att de politiska motsättningarna kyls ner under undersökningsperioden och
därmed senare blir lättare att lösa."

6 Merrills s. 24. De ungerska och tjeckiska ledarna kallades till förhandlingar i Moskva 1956 respektive
1968. Dessa förhandlingar var inte neutrala medel för diskussion mellan likvärdiga parter.

7 Merrills s. 72.
8 Eek/Bring/Hjerner s. 342.
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En ytterligare metod för tvistlösning är skiljeförfarande. Vid ett sådant har
parterna på förhand accepterat att följa den lösning som den utomstående tredje
parten föreslår. Skiljeförfarande skall särskiljas från domstolsprocess som kän
netecknas av att tvisten avgörs av ett mer permanent organ.

När skiljeförfarande först användes vid tvister mellan stater innebar det att
två stater kom överens om att låta statsöverhuvudet för en tredje stat avgöra frå
gan. Denna form är numera sällsynt. Förfarandet innebär nu i allmänhet att par
terna utser ett ojämnt antal personer, som ofta är jurister, för att avgöra frågan
med tillämpning av internationell rätt och med en rättslig motivering. En inle
dande fråga är här hur skiljemännen skall utses. En vanlig lösning - både för
tvister mellan stater och privata rättssubjekt - är att varje part utser en person
och att dessa tillsammans enas om den tredje. Om de två av parterna utsedda
personerna inte kan enas gäller ofta att en domstol eller en ordförande för en
organisation utser den tredje.

Skiljeförfarandet är flexibelt och parterna kan i de flesta fall själva tillsam
mans bestämma proceduren. Till fördelarna hör att parterna kan utse skiljemän
som är särskilt insatta i tvistefrågan. Skiljedomstolens avgörande är i allmänhet
slutligt och syftet är just att tvisten skall vara avgjord genom beslutet. Ett avgö
rande kan dock vara ogiltigt - en nullitet - om skiljemännen t.ex. överskridit
sin befogenhet. Det är därför av stor vikt för processen att parterna mycket nog
grant anger vilken fråga som skall avgöras. Om tvistefrågan inte avgränsas på
ett relevant vis finns risken att avgörandet skapar nya problem mellan parterna.
Vanligast är att frågan definieras ganska snävt.9

Även om det i allmänhet inte är möjligt att överpröva ett avgörande från en
skiljedomstol så kan det vara möjligt att genom ett nytt förfarande få en mer
precis tolkning av skiljedomstolens avgörande. Det kan vara så att parterna blir
oense om huruvida en förpliktad part verkligen genom en viss åtgärd har följt
den ålagda förpliktelsen. 10

De ovan nämnda begreppen för olika tvistlösningsförfaranden används inte
entydigt och deras betydelser glider in i varandra. 11 Särskilt gäller detta med
ling-förlikning men också skiljeförfarande-domstolsprocess. Det finns många
exempel på förfaranden som kan karakteriseras som mellanformer i relation till
de angivna begreppen. Några internationella avtal stadgar att parterna kan
använda sig av flera av de angivna metoderna. Förfarandet kan inledas med en
förhandlingsskyldighet och om parterna vid förhandlingen inte lyckas lösa tvis
ten kan den föreskrivna proceduren därefter innefatta t.ex. förlikning och dom
stolsprocess. I alla de tvistlösningsmekanismer som beskrivs i detta kapitel
finns det någon form av bindande avgöranden.

9 Merrills s. 87.
10 Merrills s. 96.
II Se härom t.ex. Eek/Bring/Hjemer s. 341-354 och Waldock s. 95.
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Enligt den allmänna folkrätten är en stat inte skyldig att underkasta sina tvis
ter med andra stater vare sig medling, skiljedom eller någon annan metod för
fredlig lösning utan sitt samtycke." Har samtycke däremot lämnats är staten
bunden av detta och det därefter eventuellt följande beslutet i tvistefrågan. Sta
terna har dock varit mycket återhållsamma med att ge sådant samtycke. Det
innebär att staten överlåter en del av sin nationella självbestämmanderätt.
Ibland kan lämnat samtycke begränsas till "rättstvister" vilket då innebär att det
inte gäller "intressetvister" och "politiska tvister". En rättstvist kan definieras
som en tvist om innebörden i en av parterna accepterad rättslig norm. Vid
övriga tvister saknas en sådan norm för avgörandet. Gränsdragningen mellan
dessa olika typer av tvister är dock inte enkel att göra. 13

Att en tvist avgörs genom ett bindande beslut (dom) aven oberoende
instans har verkan på flera plan. I nationella tvister är möjligheten till dom
stolsavgörande en viktig bakgrund till förhandlingar mellan parterna. De flesta
tvister förs aldrig till domstol (inkl skiljedomstol) utan avgörs genom förhand
lingar. Detta torde särskilt gälla de fall där parterna skall fortsätta att göra affä
rer med varandra. Av de tvister som förs till domstol löses många under ett för
beredelsestadium. Möjligheten att frågan kan komma att avgöras genom dom
stolsprövning fungerar som ett incitament för att nå en förhandlingslösning. 14

Denna möjlighet påverkar också parternas argumentering under förhand
lingen. Det är där relevant att argumentera juridiskt eftersom saken slutligt kan
avgöras aven instans som använder sådana argument för att avgöra vem som
har rätt i tvisten.

På det internationella planet saknas i många fall den överordnade domstolen
och för de fall en sådan finns saknas nästan alltid verkställighetsorgan. Avsak
naden aven domstol kan medföra att den argumentering som används vid en
förhandling inte främst är juridisk. En närliggande slutsats är nämligen att det
inte är någon ide att argumentera juridiskt om det inte finns någon oberoende
instans som "godkänner" denna argumentation." Huruvida denna slutsats är
riktig kan ifrågasättas. Kanske har den juridiska argumentationen en överta
lande effekt mellan två stater också i de fall det saknas en domstol.

För en stat innebär det både fördelar och nackdelar att förbinda sig att låta
tvister med andra stater avgöras aven domstol (inklusive skiljedomstol). 16 Den

12 Ett uttalande med den innebörden gjordes i ett rådgivande yttrande av Haag-domstolen 1923 i den s.k.
östkarelska frågan. Återgivet i Eek/Bring/Hjerner s. 335 och i Bilder: International Dispute Settlement
and the Role ofAdjudication (1987), s. 156.

13 Eek/Bring/Hjerner s. 335.
14 Bilder s. 159.
15 Bilder s. 160.
16 Bilder anger 10 tänkbara fördelar och 13 tänkbara nackdelar. Några av dem tas upp här. Bilder s. 162

172. Diskussion om fördelar och nackdelar finns också i Dillon: The World Trade Organization: A
New Legal Order for World Trade (1994), s. 396 ff., och i McGovern: Dispute Settlement in the GATT
- Adjudication or Negotiation (1989), s. 81.
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valda tvistlösningen måste framstå som acceptabel för staten." Det val staten
kan göra måste alltid sättas i relation till befintliga alternativ. Värdet av dessa
alternativ är ofta olika för stormakter och små länder. Med en erinran om att det
som för en part kan vara en fördel kan vara en nackdel för en annan part, anges
nedan ett antal fördelar och nackdelar med ett judiciellt avgörande (dvs. ett
beslut som uppfattas som bindande för parterna) av tvisten.

Till fördelarna med ett judiciellt avgörande hör bl.a. följande. Avgörandet
innebär i allmänheten att tvisten är avgjord och kan föras bort från staternas
lista över störande inslag i de internationella relationerna. Avgörandet får legi
timitet därför att domarna är opartiska, att förfarandet tillåter alla synpunkter
och intressen att komma fram och att man tillämpar en i förväg överenskom
men norm. Ingen av de två regeringarna kan hållas ansvarig för beslutet om
detta uppfattas negativt av stora delar av befolkningen. Tvisten blir avpolitise
rad både nationellt och internationellt. Tvistlösningen bidrar till upprätthål
lande och utveckling av den internationella rätten.

Till nackdelarna hör bl.a. följande. Utgången är oförutsebar och kan inte
kontrolleras av de politiskt ansvariga. Beslutet är inte tillkommet efter en
demokratisk beslutsprocedur med offentlig diskussion utan bestämt av några få
personer som inte är valda av folket. Förfarandet är oflexibelt och tar inte alla
de hänsyn som behövs för att beslutet skall kunna accepteras. Det är inte kom
promissinriktat och ett nederlag för ena parten kan skapa revanschkänslor som
leder till flera konflikter.

Dessa argument har olika tyngd för olika delar av de internationella relatio
nerna. Inom den internationella handeln har den diplomatiska förhandlingen
varit förhärskande men ett rättsligt synsätt har alltmer börjat tillämpas. En för
skjutning har skett från maktorienterad tvistlösning, vid vilken tvisten löses
genom förhandlingar och avtal med explicit eller implicit referens till parternas
relativa maktstatus, till regelorienterad tvistlösning, vid vilken tvisten löses
genom förhandlingar eller beslut med referens till normer eller regler till vilka
båda parter tidigare samtyckt. 18 Huvudregeln för de internationella relationerna
är fortfarande att tvister inte avgörs genom ett rättsligt förfarande. Den följande
exemplifieringen med Internationella domstolen, Internationella havsrättskon
ventionen, EG och NAFTA kommer att visa något av möjligheten med och
begränsningar i det rättsliga avgörandet.

Vid redogörelsen för kontrollmetoderna i Internationella domstolen, Inter
nationella havsrättskonventionen, EG och NAFTA ligger tyngdpunkten på föl
jande frågor:

(1) Finns det något övervakningssystem? Hur är det i så fall uppbyggt?

17 Galtung har diskuterat förutsättningarna för att en tvistlösningsmekanism skall framstå som acceptabel
för en stat, se ovan kapitel 2, avsnitt 2.4.2.1.

18 Jackson: The World Trading System (1989), s. 85.
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(2) Hur kan de tillämpliga materiella reglerna karakteriseras?
(3) I vilken utsträckning måste domstolsavgörande föregås av annan form

av tvistlösning, exempelvis förhandlingar?
(4) Kan privata rättssubjekt föra talan vid domstolen?
(5) Kan privata rättssubjekt åberopa de materiella reglerna vid nationell

domstol?
(6) Kan parterna välja mellan olika procedurer? I vilken utsträckning styr

parterna förfarandet?
(7) Hur utses domarna? Vilka krav ställs på dem?
(8) Hur detaljerade är procedurreglerna? Finns det t.ex. detaljerade regler

om tidsfrister?
(9) Kan andra parter intervenera i tvisten? Vilken verkan har en interven

tion?
(10) Motiverar domstolen sitt avgörande? Fungerar avgörandet som preju

dikat?
(11) Är avgörandet bindande för parterna? Finns det något stadgat om vad

som gäller för det fall en part inte följer avgörandet?

För att få ett med WTO-avtalet riktigt bra jämförelseobjekt borde man välja ett
världsomspännande tvistlösningssystem som tillämpas på internationella eko
nomiska relationer. Något sådant finns inte vid sidan av WTO-avtalet. Detta är
unikt.

Valet av de jämförelseobjekt som här presenteras har skett på följande grun
der. Internationella domstolen har valts därför att den har en unik särställning i
det internationella samfundet, har högt anseende och har kompetens att avgöra
i stort sett alla typer av tvister mellan stater. Internationella havsrättskonventio
nen har valts därför att den är modem, har stor uppslutning, behandlar för sta
terna viktiga frågor men framförallt för att den har ett avancerat tvistlösnings
system. EG-fördraget och NAFTA har i likhet med WTO-avtalet frihandel som
en central beståndsdel. I EG har den rättsliga integrationen drivits mycket långt.
NAFTA är inte lika avancerat i den meningen och ligger därför närmare WTO
avtalet. NAFTA har som part det land, USA, som haft det största inflytandet
över WTO-avtalets tillkomst och innehåll.
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4.2 Internationella domstolen"

Internationella domstolen ("The International Court of Justice", ibland kallad
"the World Court") tillkom efter andra världskriget som en direkt efterträdare
till den 1920 av Nationernas Förbund skapade Fasta mellanfolkliga domstolen
("The Permanent Court of International Justice"). Även om den är formellt fri
stående från den avskaffade Fasta mellanfolkliga domstolen följer den nya
domstolen i stor utsträckning den tidigare domstolens verksamhetssätt, arbets
former och procedurer och den tillmäter den tidigare domstolens avgöranden
stor vikt.

Domstolen är ett av Förenta Nationernas huvudorgan. Detta innebär att alla
Förenta Nationernas medlemmar är anslutna till den särskilda stadga som finns
för domstolen. Också stater som inte är medlemmar i Förenta Nationerna kan
ansluta sig, vilket b1.a. Schweiz har utnyttjat. Sålunda är nästan alla världens
länder anslutna till stadgan.

Förutom stadgan finns särskilda av domstolen själv fastställda procedurreg
ler. Dessa, vilkas senaste version antogs 1978, består av 109 artiklar och är till
omfånget mer omfattande än stadgan. 20

Domstolens sakliga behörighet är mycket omfattande. Den kan pröva alla
slags tvister." En begränsning föreligger genom att endast stater kan vara parter
inför domstolen."

Den största begränsningen av domstolens behörighet följer av att staterna
inte kan tvingas svara inför domstolen. Denna skyldighet är beroende av om
staten givit en särskild förklaring att den erkänner domstolens kompetens avse
ende internationella rättstvister. 23 Förklaringen gäller bara i förhållande till
annan stat som åtagit sig samma förpliktelse och endast i den mån förpliktel
serna är identiska. Många stater har gjort flera reservationer till dessa förkla
ringar. Tvistlösningsförfarandet är sålunda i grunden frivilligt.

De rättsregler som domstolen kan komma att tillämpa utgörs av internatio
nell rätt i vid mening. I stadgan finns en uppräkning som är central i doktrinen
kring internationell rätt överhuvudtaget.24

I vissa internationella avtal finns det bestämmelser om övervakning. För de
omfattande rättsliga regler som Internationella domstolen kan tillämpa finns
det inte någon särskild övervakningsmekanism.

19 Förutom på texten till stadgan för Internationella domstolen bygger framställningen också på Dam
rosch (ed): The International Court o/Justice at a Crossroads (1987); EeklBring/Hjerner: Folkrätten
(1987), Malanczuk: Modern Introduction to International Law (1997); Merrills: International Dispute
Settlement (1991) och Rosenne: The World Court (1995).

20 Procedurreglerna finns intagna som bilaga till Rosenne: The World Court (1995).
21 Enligt artikel 36 omfattar domstolens jurisdiction "all cases which the parties re/er to if".
22 Artikel 34.
23 Artikel 36.
24 Artikel 38. Se ovan kapitel 2, avsnitt 2.4.2.3.
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De stater som är parter vid Internationella domstolen har i allmänhet försökt
lösa tvisten med hjälp av förhandlingar eller med hjälp av medlare innan de fört
frågan till domstolen. Något krav på detta finns emellertid inte i domstolens
stadga.

Det finns två fonner för avgörande från domstolens sida. Parterna kan
antingen begära att domstolen dömer, dvs. avger ett bindande beslut, eller att
den avger ett rådgivande yttrande." Ett rådgivande yttrande har i praktiken
också stor tyngd och i realiteten är det inte så stor skillnad mellan bindande
avgöranden och rådgivande yttranden. 26

Här finns alltså en viss valmöjlighet för parterna. Bortsett härifrån kan de
inte välja förfarande och de har heller inte någon möjlighet att påverka den pro
cedur som domstolen följer.

Stadgans regler om hur domarna skall utses är jämförelsevis utförliga, De
skall vara 15 till antalet och utses av Förenta Nationernas generalforsamling
och säkerhetsrådet från en lista av personer som nominerats av de olika län
dema." De väljs for nio år. Ingen ledamot av domstolen får ha samma nationa
litet som någon annan ledamot.

Kravet på domstolens ledamöter är att de skall
(1) vara oberoende,
(2) ej vara valda utifrån sin nationalitet,
(3) ha hög moralisk karaktär,
(4) ha kvalifikationer som krävs for de högsta juridiska ämbetena i deras

hemland eller vara rättslärda med erkänd sakkunskap i internationell rätt."
Kravet på oberoende preciseras senare i stadgan. En domare tar inte utöva

någon politisk eller administrativ funktion eller utöva någon annan professio
nell sysselsättning." Domaren tar heller inte agera som agent, rådgivare eller
advokat i någon tvist och får ej heller delta i beslut i tvister han/hon tidigare
varit engagerad i.30

De krav som finns gäller inte bara de individuella domarna. Det sägs också
att domstolen som helhet måste vara representativ for världens folk. Detta
uttrycks med att de skall representera "the main forms ofcivilization" och "the
principal legal systems of the world"," Innebörden av dessa uttryck är oklar.
Det finns ett par oskrivna regler om hur fordelningen skall ske. En sådan oskri
ven regel är att en kandidat från en av säkerhetsrådets permanenta medlemmar
skall väljas. En annan oskriven regel är att den regionala fordelningen skall

25 Artikel 59 resp artiklarna 65-68. Om innebörden av ''bindande'', se Eek/Bring/Hjerner s. 368.
26 Eek/Bring/Hjemer s. 371.
27 Artikel 3-14.
28 Artikel 2.
29 Artikel 16.
30 Artikel 17.
31 Artikel 9.
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motsvara den regionala fördelning som tillämpas för säkerhetsrådet, som också
har 15 medlemmar."

En domares förordnande för nio år kan förnyas och det finns ingen gräns för
hur många gånger detta kan ske. En domare kan också avsättas i förtid. För
detta krävs att beslut fattas enhälligt av de andra domarna och på grunden att
domaren har upphört att uppfylla de krav som ställs."

En kontroversiell fråga är om en domare kan delta i ett avgörande aven tvist
i vilken hans eget land är part. Huvudregeln är att en domare inte är utesluten
från att delta i ett mål som rör hans eget land." I det fall en av domarna i den
kammare, som skall avgöra målet, har samma nationalitet som en av parterna,
så har den andra parten rätt att välja en domare (en s.k. ad hoc-domare). Denne
domare behöver inte vara av samma nationalitet som den andra parten och be
höver inte ens vara en av de femton domare som utsetts att vara ledamöter av
Internationella domstolen. Den av den andra parten utsedda domaren skall fö
reträdesvis väljas bland personerna på den lista från vilken de ordinarie leda
möterna i domstolen utses.

Att den av den andra parten valda domaren inte behöver vara en utsedd leda
mot av Internationella domstolen motiveras med att de flesta länder inte är
representerade i domstolen.

Om ingen av de domare, som skall delta i avgörandet av målet, har samma
nationalitet som någon av parterna, har vardera parten rätt att välja varsin ad
hoc-domare.

Stadgans regler om förfarandet är jämförelsevis kortfattade. Utförligare
bestämmelser finns i procedurreglerna. Domstolen har rätt att själv bestämma
olika tidsfrister. Ett skriftligt förfarande skall inleda processen och detta följs
av ett muntligt förfarande. Förhandlingarna skall vara offentliga om inte par
terna begär annat. Domstolen kan på eget bevåg begära expertutlåtande från
vilket organ eller vilken person som helst. 35

Om intervention finns särskilda regler." Här skiljs mellan rätt att interve
nera och möjlighet att intervenera. Den sistnämnda möjligheten gäller i det fall
en stat finner att den har ett intresse av rättslig natur som kan påverkas av dom
stolens beslut. Staten kan då begära att få intervenera och domstolen kan - men
behöver inte - tillåta detta. I praktiken har domstolen mycket sällan tillåtit inter
vention på denna grund."

Rätt att intervenera föreligger då tvisten rör en konvention till vilken fler sta
ter än de tvistande anslutit sig. Om en tvist uppkommer angående tillämpningen

32 Rosenne s. 55 f.
33 Artikel 18.
34 Reglerna härom fmns i artikel 31.
35 Artiklarna 39-64.
36 Artiklarna 62 och 63.
37 Merrills s. 118, Rosenne s. 127.
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aven sådan konvention skall övriga konventionsstater underrättas om tvisten
och varje övrig konventionsstat har rätt att intervenera. Följden av detta är att
domen blir bindande också för intervenerande stat.

I stadgan regleras inte vilka rättigheter den intervenerande staten har under
processen. Procedurreglerna anger att den intervenerande staten har rätt att inge
en skriftlig inlaga och under den muntliga förhandlingen framföra sina syn
punkter. 38

Alla frågor avgörs genom majoritetsbeslut. Domen skall vara motiverad. En
domare med avvikande mening har rätt att avge ett eget yttrande."

Domen är slutlig och kan ej överklagas." Två modifieringar till detta påstå
ende kan göras. För det första är det möjligt för parterna att i efterhand begära
att domstolen avger en särskild tolkning av sin dorn." För det andra kan parterna
begära revision av domen om nya för domstolen okända fakta har tillkommit."

En dom har inte någon bindande verkan för andra än parterna och sådana
intervenienter som har rätt att intervenera. Domens bindande verkan gäller
också endast för den fråga som avgjorts."

Innebörden av att en dom är bindande har varit föremål för olika meningar
såväl inom den folkrättsliga doktrinen som inom Internationella domstolen."
Frågan gäller huruvida endast domslutet är bindande eller om också domskälen
är bindande. Om ---det senare skulle vara fallet följer frågan huruvida bara de
avgörande delarna - ratio decidendi - är bindande eller om detta också gäller
sådant domstolen uttalat vid sidan av den avgörande motiveringen - obiter
dicta. Av de, som anser att domskälen är bindande, torde de flesta anse att detta
endast gäller ratio decidendi. Ett problem härvid är att det är svårt att dra grän
sen mellan domskäl av det ena och det andra slaget.

En innebörd av "bindande" är att part i enlighet med artikel 94 i Förenta
Nationernas stadga är förpliktad att följa beslutet. I det fall en part inte följer
domslutet kan motparten enligt samma artikel föra saken till säkerhetsrådet,
som får överväga och bestämma vilka åtgärder som kan vidtas för att få parten
att följa domslutet. Genom att inte följa domslutet skapar alltså den förpliktade
ett politiskt problem och säkerhetsrådet har här vidsträckta befogenheter. Hit
tills har denna möjlighet dock inte utnyttjats." Detta hänger b1.a. samman med
att de permanenta medlemmarna i säkerhetsrådet har vetorätt.

38 Artikel 86 i procedurreglerna.
39 Artiklarna 55-57 i stadgan.
40 Artikel 60.
41 Artikel 60.
42 Artikel 61.
43 Artiklarna 59 och 63.
44 Eek/Bring/Hjerner s. 368f.
45 Rosenne s. 43f.
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Principen att domstolens domar inte är bindande för andra än parterna ute
sluter inte att en dom kan få verkan som prejudikat. Domstolen åberopar ofta
sina egna tidigare domar och eftersträvar domslut och domskäl som är konsi
stenta med tidigare avgöranden. I domstolens stadga anges att b1.a. rättsliga
avgöranden utgör en rättskälla för domstolen." En dom får sålunda verkan som
prejudikat även om det inte finns någon skyldighet för domstolen att följa sina
egna tidigare domar. Eftersom parterna har stor frihet att välja tillämpliga rätts
regler kan dock ett tidigare avgörande ibland uteslutas som prejudikat.

4.3 Internationella havsrättskonventionen"

Den internationella havsrättskonventionen signerades 1982 men trädde i kraft
först 16 november 1994, ett år efter att 60 stater hade ratificerat den." Den reg
lerar ett ämnesområde som är av utomordentligt stor betydelse för utnyttjandet
av jordens resurser och för staternas fredliga samlevnad. De regler som finns i
konventionen, som innehållsmässigt är mycket omfattande, gäller b1.a. olika
former av zoner utanför kuststaterna, fartygs rätt till transiteringstrafik, havs
bottnens utnyttjande, skyddande av havsmiljön och forskning i havet.

Motsättningar mellan länderna i dessa frågor går efter olika skiljelinjer. En
geografisk sådan går mellan kuststater och stater utan kust. En annan finns mel
lan rika stater som kan exploatera havet och fattigare stater som inte har ekono
miska och andra resurser att göra detta.

De materiella reglerna är utförliga. En del är mycket allmänt hållna och kan
snarast betecknas som målsättningar. Många av reglerna är dock jämförelsevis
detaljerade. Vissa av reglerna får preciseringar genom hänvisning till andra
konventioner. Många regler gäller tämligen tekniska frågor och kräver för sin
förståelse särskild sakkunskap, vilket får viss betydelse för tvistlösningen.

Något gemensamt övervakningsorgan för hela avtalet finns inte. För reg
lerna om havsbottens utnyttjande finns ett särskilt skapat institutionellt kom
plex. Man har skapat en särskild "International Sea-Bed Authority", som består
aven församling, ett råd, ett sekretariat och ett företag ("the Enterprise"). Rådet
har en övervakande funktion som innebär dels att det skall försöka kontrollera
staternas agerande rörande havsbotten, dels att det kan föra talan inför en sär
skild domstol- "Sea-Bed Disputes Chamber" - mot en stat som inte följer reg
lerna."

46 Artikel 38.
47 Framställningen i detta avsnitt har som huvudsakliga källor, förutom konventionstexten, Adede: The

System for Settlement ofDisputes under the United Nations Convention on the Law ofthe Sea (1987)
och Dupuy/Vignes (eds): A Handbook on the New Law ofthe Sea (1991).

48 Artikel 308 stadgar att konventionen skall träda i kraft 12 månader efter det att 60 stater ratificerat den.
49 Artiklarna 162 2.(u), 1652. (i) och 187 (b).
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Under förhandlingsarbetet med havsrättskonventionen framkom starka
motsättningar i frågan hur tvistlösning skulle ske. En informell arbetsgrupp,
som träffades i Montreux 1975, lade fram ett förslag - kallat "Montreux-for
meln" - som sedan blev antaget." Innebörden av reglerna är att staterna kan
välja vilken form av tvistlösning de föredrar. Fyra alternativ ges:"

(l) Internationella domstolen,
(2) en nyskapad Internationell havsrättstribunal ("International Tribunal for

the Law of the Sea"),
(3) Skiljedomstol ("Arbitral Tribunal"),
(4) Särskild skiljedomstol ("Special Arbitral Tribunal").
I det fall de tvistande parterna har valt samma alternativ kommer detta alter

nativ att tillämpas. Har de valt olika eller underlåtit att välja skall tvisten avgö
ras med hjälp av skiljedomstol.

Parterna är inte bundna till dessa alternativ. De får välja någon annan form
av fredlig lösning på tvisten om de gemensamt kan komma överens om en
sådan.52

Parterna får inte omedelbart begära tvistlösning enligt något av de fyra alter
nativen. Först måste de söka nå en överenskommelse genom förhandlingar eller
andra fredliga medel. 53

En tvistlösning enligt något av de fyra givna alternativen kan föregås av för
likning. Det finns två former av förlikning i konventionen: frivillig förlikning
och obligatorisk förlikning. Huvudregeln är att förlikning är frivillig och härom
ges regeln att endera parten kan bjuda in den andra till förlikning i enlighet med
vissa givna regler. 54 Om motparten accepterar detta följer man dessa regler,
som innebär att en förlikningskommission tillsätts för att avge ett förslag till
parterna. Förfarandet har likheter med domstolsförfarande.

För förlikningskommissionens medlemmar stadgas som kvalifikationskrav
att de skall ha det bästa anseende som rättvisa och kompetenta och ha integritet.
Det kan noteras att det inte ställs något krav på att de skall ha några juridiska
kvalifikationer." Detta är kanske särskilt anmärkningsvärt mot bakgrund av att
det stadgas att kommissionen, ifall parterna ej blir ense, skall avge en rapport
med slutsatser angående såväl fakta som rättstillämpning.56 Rapporten är inte
bindande för parterna.

Obligatorisk förlikning ansågs av flera stater vara ett fullgott alternativ till
bindande judiciellt förfarande. En obligatorisk förlikning sågs inte som ett hot

50 Dupuy/Vignes s. 1335.
51 Artikel 287.
52 Artikel 280.
53 Artikel 283.
54 Artikel 284.
55 Annex V artikel 2.
56 Annex V artikel 7.
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mot staternas suveränitet. 57 Obligatorisk förlikning stadgas nu för fall där kust
staterna anklagas för att utöva sina suveräna rättigheter gällande marin forsk
ning och fiske på ett sätt som är oförenligt med konventionen. 58 Staterna kan
också för vissa särskilt angivna fall- bl.a. militära aktiviteter - avge en skriftlig
deklaration att man inte godtar bindande tvistlösning i frågorna. För sådana frå
gor gäller dock obligatorisk förlikning. 59

Staternas suveräna rättigheter i de ovan nämnda fallen kan utövas på ett sätt
som av andra kan uppfattas som ett missbruk. Genom proceduren obligatorisk
förlikning, ett förfarande som är obligatoriskt att delta i men som inte utmynnar
i något för staten bindande beslut, har man här gjort en kompromiss mellan
suveränitet och stävjande av missbruk. I det fall det föreligger obligatorisk för
likning finns ingen skyldighet för en stat att underkasta sig bindande tvistlös
ning.

Av de fyra valmöjligheterna för bindande tvistlösning utgörs en av Interna
tionella domstolen. Tidigare tvister rörande havsrätten har ofta avgjorts av
denna domstol. Från denna domstol finns sålunda en viss praxis på detta
område.

Internationella havsrättstribunalen är en nyskapelse som tillkommit genom
konventionen. Den har sitt säte i Hamburg. Reglerna för denna domstol - 41
artiklar - finns intagna i ett särskilt annex till konventionen. Domstolen har en
särskild kammare för tvister rörande havsbotten, den ovan nämnda "Sea-Bed
Disputes Chamber".

När Internationella havsrättstribunalen skapades användes Internationella
domstolen som modell för att reglera en rad klassiska problem rörande interna
tionell tvistlösning. Detta gällde b1.a. domarnas ämbetsperiod, domarnas
bisysslor, jävsfrågor, privilegier, immunitet, val av president och vice-presi
dent.

Tribunalen har ett i jämförelse med Internationella domstolen tydligare krav
på geografisk spridning vid val av domare. De 21 ledamöterna skall represen
tera de stora rättssystemen i världen och en jämn geografisk spridning skall
föreligga."

En domare är inte förhindrad att delta i ett mål i vilket hans egen hemstat är
part. Detsamma gäller som nämnts för Internationella domstolen. För Tribuna
len har man valt samma lösning som finns för Internationella domstolen inne
bärande att den andre parten i ett sådant fall har rätt att utse en domare."

57 Dupuy/Vignes s. 1346.
58 Artikel 297 och 298.
59 Artikel 298.
60 Annex VI artikel 2.
61 Annex VI artikel 17.
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Procedurreglerna är kortfattade. Likheterna med Internationella domstolens
regler är påfallande. En särskild tidsfristsregel finns för det fall att det krävs ett
snabbt frisläppande av fartyg och besättningar."

Reglerna om intervention är nästan likalydande med Internationella domsto
lens regler." Detsamma gäller omröstningsreglerna och reglerna om att beslu
ten är bindande för parterna. 64

Som tredje och fjärde alternativ finns Skiljedomstol och Särskild skiljedom

stol '"
Skiljedomstolen kan avgöra alla typer av mål medan Särskilda skiljedom

stolen bara kan avgöra vissa mål, nämligen rörande (1) fiske, (2) skydd av den
marina miljön, (3) bedrivande av marin vetenskaplig forskning och (4) sjöfart
inklusive utsläpp av föroreningar från fartyg."

Skillnaden mellan dessa två former av skiljeförfarande är inte så stor. En
skillnad gäller utseendet av skiljemän. I Skiljedomstolen utser parterna en skil
jeman var under det att de utser två var i Särskilda skiljedomstolen. I båda fallen
skall det vara fem skiljemän.67

En annan skillnad gäller "fact-finding" . Om detta finns utförliga regler i
bestämmelserna för Särskilda skiljedomstolen medan sådana saknas för Skilje
domstolen. Särskilda skiljedomstolen har möjlighet att på basis av "fact
finding" avge en icke-bindande rekommendation."

För Särskilda skiljedomstolen gäller att varje land får utse två experter inom
vart och ett av de fyra områden som hör till domstolens kompetensområde. De
skall alltså vara experter just inom detta område. Denna sakkunskap inom
området kan gälla rättsliga frågor, tekniska frågor eller vetenskapliga frågor.
Juridisk skolning är här en av flera möjliga kvalifikationer, inte en nödvändig
kvalifikation.

För Skiljedomstolen gäller inga särskilda krav på specialistkunskaper. Här
räcker det att de har erfarenhet av "maritime affairs".69 Något krav på att de
skall vara juridiskt skolade finns inte.

Reglerna för skiljeförfarandet är sparsamma. Om parterna inte bestämmer
annat skall domstolen bestämma proceduren med iakttagande av att man ger
varje part full möjlighet att bli hörd och att presentera sin sak. Parterna kan
alltså, om de är ense, själva bestämma vilka procedurregler skiljedomstolen
skall följa.

62 Artikel 292.
63 Artikel 31.
64 Artiklarna 29, 30 och 33.
65 Skiljedomstolen regleras i Annex VII och Särskilda skiljedomstolen i Annex VIII.
66 Annex VIII artikel 1.
67 Annex VII artikel 3 och Annex VIII artikel 3.
68 Annex VIII artikel 5.
69 Annex VII artikel 2 och Annex VIII artikel 2.
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Domslutet är bindande för parterna och slutligt om parterna inte har kommit
överens om att det kan överklagas. Domslutet skall motiveras och en skiljeman
har rätt att avge ett särvotum."

För båda formerna av skiljedomstol finns det särskilda regler om implemen
tering. Om det uppstår oenighet huruvida en part har implementerat ett beslut,
så kan denna oenighet avgöras av samma skiljedomstol. Parterna kan också enas
om att låta ett annat av de tre övriga tvistlösningsorganen avgöra denna fråga.71

Privata rättssubjekt kan inte vara parter i rättegång i Internationella domsto
len. Havsrättskonventionen ger en begränsad rätt för privata rättssubjekt att
vara parter. Under förhandlingarna fanns stora motsättningar om detta och sär
skilt u-länderna och de socialistiska länderna fruktade att privata parter skulle
kunna missbruka denna möjlighet. Enligt deras mening borde privata rättssub
jekt företrädas av sin regering. 72

Diskussionen om privata parter gällde särskilt två fall. Det första gällde
rättigheter för innehavare av forsknings- och exploateringstillstånd på havsbot
ten. Det andra gällde ägaren av och kaptenen på fartyg som kvarhållits eller
stoppats av annat land och som krävde snabb frigivning.

Resultatet av förhandlingarna blev en kompromiss som starkt begränsar
rätten för privata rättssubjekt att vara parter i en tvist. Två förutsättningar skall
vara uppfyllda; tvisten skall gälla havsbotten och motparten skall godkänna att
det privata rättssubjektet inte representeras av sin stat.73

Förhandlingarna om tvistlösning i havsrättskonventionen speglade en mot
sättning mellan generalister och funktionalister. De förra önskade ett enhetligt
tvistlösningssystem baserat på etablerade rättsliga principer och med lagfarna
domare. De senare pläderade för bindande ad hoc-mekanismer för varje pro
blemområde och med domare som var mer tekniska experter än juridiska exper
ter.74

En principiellt intressant fråga i konventionen är förhållandet mellan den
icke-obligatoriska förlikningen och det bindande tvistlösningsförfarandet. För
likningskommissionen skall utarbeta en rapport med skäl och rekommendation.
Denna rapport skall baseras på traktattillämpning och innebär alltså en rättslig
utredning av tvistefrågan. Den är inte bindande och kan alltså förkastas av par
terna. Om den förkastas av parterna kan frågan prövas av Internationella havs
rättstribunalen - eller någon av de andra tre tvistlösningsorganen - som därvid
skall tillämpa samma materiella regler. Här finns alltså en form av överpröv
ning inbyggd i systemet.

70 Annex VII artikel f--l l och Annex VIII artikel 4.
71 Annex VII artikel 12 och Annex VIII artikel 4.
72 Dupuy/Vignes s. 1363 ff.
73 Artikel 190.
74 Dupuy/Vignes s. 1334.
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Om en tvistlösning har en handlingsdirigerande funktion beror bl.a. på om
den skapar prejudikat. Här finns oklarheter i konventionen. Parterna kan välja
mellan fyra olika tvistlösningsmetoder och ingen av dem kan anses stå över de
andra. Tribunalens avgöranden kan knappast vara bindande för Internationella
domstolen eller för skiljedomstolar som tillsätts. Skiljeförfarande är den proce
dur som tillämpas om parterna inte kommit överens om annat och sådana ad
hoc-avgöranden är inte lämpliga som prejudikat. Prejudikatverkan kräver att
domen avkunnats av ett mer permanent organ. Internationella havsrättstribuna
len är ett sådant permanent organ. Eftersom tribunalen är likställd med de
övriga är det inte säkert att dess domar får sådan verkan.

Att ett avgörande har prejudikatverkan får betydelse för rättsordningens
uppbyggnad. Finns det inga prejudikat sker det ej heller någon precisering och
vidareutveckling av rättsordningen.

Förlikningskommissionen är ett ad hoc-organ vars rekommendationer inte
kan få någon prejudicerande verkan. Den instans som "överprövar" kommissi
onens yttrande kan ändå få hjälp av kommissionens utredning och kan dra slut
satser av parternas framförda inställning till kommissionens rekommendation.

Det finns frågor som är undantagna från bindande tvistlösning och som bara
kan hänskjutas till förlikning. Detta gäller tillämpning av vissa mycket vaga
regler som gäller för kuststater. Om ett juridiskt organ med bindande verkan
skulle få avgöra sådana frågor kan det likställas med att detta organ tillerkänns
lagstiftningsmakt.

Tvistlösningsproceduren i havsrättskonventionen utgör en kompromiss som
innebär långtgående förpliktelser för staterna. De kan välja förfarande men kan
inte undandra sig ett bindande rättsligt avgörande.

4.4 NAFTA75

NAFTA är en förkortning av North American Free Trade Agreement between
the Government of the United States ofAmerica, the Government of Canada
and the Government ofthe United Mexican States. Avtalet ingicks i december
1992 och är en vidareutveckling av ett tidigare avtal mellan USA och Canada.
Vid sidan av NAFTA finns det ytterligare två avtal mellan samma parter; the

75 Framställningen har som huvudsakliga källor förutom avtalstexten Abbott: Law and Policy ofRegio
nal Integration: The NAFTA and Western Hemispheric Integration in the World Trade Organization
System (1995); Fatemi/Salvatore (eds.): The North American Free Trade Agreement (1994); Horlick/
DeBusk: Dispute Resolution under NAFTA (1993); Marceau: The Dispute Settlement Rules of the
North American Free Trade Agreement: A Thematic Comparison with the Dispute Settlement Rules of
the World Trade Organization (1997); Reisman/Wiedman: Contextual Imperatives ofDispute Reso
lution Mechanisms. Some Hypothesis and their Applications in the Uruguay Round and NAFTA
(1995); TrebilcockIHowse: The Regulation ofInternational Trade (1995). Avtalstexten finns i Inter
national Legal Materials (1993).
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North American Agreement on Environmental Cooperation (NAAEC), som
gäller miljöfrågor, och North American Agreement on Labor Cooperation
(NAALC), som gäller arbetsmarknadsfrågor.

De tvistlösningssystem som behandlats ovan, Internationella domstolen och
havsrättskonventionen, är inte tillkomna för att lösa den typ av materiella frågor
som finns i WTO-avtalet. Den internationella domstolen kan i och för sig
avgöra tvister om handelsfrågor mellan stater men den är inte särskilt avsedd
för sådana frågor. NAFTA är däremot ett avtal som särskilt avser handel och
det finns många likheter mellan WTO-avtalets materiella regler och NAFTA:s
materiella regler. Tvistlösningsmekanismen i NAFTA är därmed av särskilt
intresse för en jämförelse med WTO-avtalets motsvarande mekanism."

Genom NAFTA skapas ett frihandelsområde. Eftersom man inte har någon
gemensam yttre tullmur är det ingen tullunion. I fråga om graden av ekonomisk
integration befinner sig NAFTA mellan WTO och EG. Det finns fler likheter
mellan WTO och NAFTA än mellan WTO och EG. Att NAFTA endast har tre
stater som avtalsparter är en viktig skillnad i jämförelse med såväl WTO som
EG. Det begränsade antalet parter får betydelse för utformningen av tvistlös
ningsmekanismen. Av särskilt intresse för WTO är att en av parterna i NAFTA
- USA - är världens dominerande ekonomiska makt som också varit pådri
vande i skapandet av WTO.

NAFT A innehåller olika typer av regler som skall säkerställa en fri handel
mellan parterna. Här finns regler om nationell behandling och marknadstill
träde (avskaffande av tullar och kvantitativa restriktioner), regler om varors
ursprung, regler om tekniska handelshinder, regler om offentlig upphandling,
regler om investeringar, regler om tjänster och regler om immateriella rättighe
ter. I ett särskilt avsnitt ges regler om administrativa och institutionella frågor.
Reglerna om tvistlösning finns i det avsnittet.

De ämnesområden som NAFTA omfattar är till stor del desamma som de
som finns i WTO-avtalet. En fråga är då om parterna i första hand måste lösa
sina tvister med hjälp av NAFTA:s mekanism eller om de lika gärna kan anlita
WTO:s tvistlösningsmekanism. De materiella reglerna är sällan helt likaly
dande vilket utgör ett särskilt problem. Huvudregeln för den kompetenskonkur
rensen är att den klagande parten kan välja mellan att föra talan i WTO-syste
met eller i NAFTA-systemet. 77

Genom NAFTA har parterna skapat The Free Trade Commission, som till
delats ansvar för att avtalet skall fungera. Kommissionen består av företrädare

76 Att NAFTAs regler om tvistlösning liknar WTO:s regler är ingen tillfällighet. Förhandlingarna om de
båda avtalen pågick samtidigt. Enighet fanns om WTO:s nya tvistlösningsregler innan man var färdig
med förhandlingarna om NAFTA. Författarna till NAFTA:s tvistlösningsregler hämtade många lös
ningar från WTO-reglerna. Marceau s. 489f.

77 Artikel 2005. Se härom Abbott (1995) s. 100.
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för regeringarna och har till uppgift att övervaka implementeringen av avtalet. 78

Någon egentlig egen makt har kommissionen inte. Kommissionens beslut skall
fattas genom konsensus och beslut som innebär särskilda åtgärder måste god
kännas av alla parter. Kommissionen skall inte avge några granskningsrappor
ter och har heller inte möjlighet att föra talan mot någon av parterna för avtals
brott.

NAFT A anvisar olika tvistlösningsförfaranden för olika typer av tvister. För
det första finns det särskilda regler för avgörande av investeringstvister mellan
en stat och en investerare från en annan stat. Ett särskilt avsnitt i NAFTA om
investeringar innebär b1.a. inskränkningar i rätten för staterna att föreskriva
krav på lokalt innehåll och att föreskriva miniminivå för export. Här finns ett
principförbud mot expropriationer och regler om rätt att överföra valuta." Reg
lerna har likheter med dem som finns i WTO-avtalets särskilda delavtal om
handelsrelaterade investeringsåtgärder (TRIMS).

Parterna i dessa tvister är en privat investerare och en stat. Det rör sig om
samma partsställning och samma ämnesområde som regleras i den världsom
fattande K'Slfr-konventionen.f NAFTA skapar inte en ny procedur för dessa
tvister utan anger istället att tvister skall lösas med tillämpning av antingen
ICSID-reglerna eller UNCITRAL:s skiljedomsregler."

För det andra finns det en särskild tvistlösningsmekanism för antidumpning
tullar och utjämningstullar." Ett lands beslut om antidumpningtull eller utjäm
ningstull kan på begäran av annan stat prövas aven panel vars beslut är bin
dande. Här finns också en möjlighet att överpröva panelens beslut på vissa
grunder, b1.a. att panelen överskridit sina befogenheter, att den ej följt den
angivna proceduren eller att jäv föreligger. 83

NAFTA innehåller inte några regler om antidumpningtullar och utjäm
ningstullar. De regler som panelen skall tillämpa är istället de nationella reg
lerna, vilket alltså innebär att den skall tillämpa de regler som en nationell dom
stol tillämpar om den överprövar ett beslut.

Den tredje modellen för tvistlösning skall användas för övriga fall och det
är den modellen som här kommer att beskrivas något närmare.

Reglerna innebär att parterna först skall försöka komma överens själva. De
har rätt att begära samråd med varandra angående någon åtgärd som gäller till
lämpning av avtalets bestämmelser." Om de inte lyckas komma överens inom
viss tid kan endera parten begära att kommissionen bistår parterna med att lösa

78 Artikel 200 l.
79 Kapitel Il.
80 ICSID = International Centre for Settlement of Investment Disputes. Konventionen tillkom 1965.
81 UNCITRAL = United Nations' Commission on International Trade Law.
82 Kapitel 19. Se härom särskilt HorlicklDeBusk s. 27 ff.
83 Artikel 1904.
84 Artikel 2006.

146



4.4 NAFTA

konflikten. Kommissionens åtgärder här karakteriseras som bona officia, för
likning och medling. Kommissionen kan inte fatta något för parterna bindande
beslut men har rätt att avge en rekommendation. 85

Om parterna inte kan enas efter bistånd från kommissionen kan endera par
ten begära att en skiljepanel ("Arbitral panel") tillsätts för att avgöra tvisten."

Tvistlösning kan begäras inte bara om part anser att en annan part har brutit
mot avtalet. Tvistlösning kan också - i likhet med vad som gäller för WTO
avtalet - begäras i det fall part anser att en förmån som den skäligen kunde för
vänta sig enligt avtalet har upphävts eller minskats." Detta innebär att tvistlös
ningsmekanismen inte bara är avsedd för enkel regeltillämpning utan också för
att göra en bedömning av balansen mellan parterna.

Skiljepanelen skall bestå av fem ledamöter som väljs från en lista på upp till
30 personer. Kravet på dessa är att de skall "have expertise or experience in
law, international trade, other matters covered by this Agreement or the reso
lution ofdisputes arising under international trade agreements ".88 Vidare sägs
att de skall väljas enbart på basis av "objectivity, reliability and sound judg

ment ".89 De skall dessutom inte vara beroende av någon part och får inte ta
emot instruktioner från någon part.90 Även om juridisk skolning inte är ett abso
lut krav visar det inledande omnämnandet av sakkunskap eller erfarenhet av
juridik att sådan skolning är central.

Reglerna om val av panelledamöter skall förstås mot bakgrunden att bara tre
stater är parter i NAFTA och att vid en tvist mellan två parter den tredje staten
kan intervenera. Konstruktionen är tämligen fyndig. 91 Först väljs en ordfö
rande. Om parterna inte kan enas om vem som skall vara ordförande avgörs
genom lottdragning vilken av parterna som får välja ordförande. Denna part tar
dock inte välja någon från sitt eget land utan måste välja någon från motpartens
land. När parterna sedan skall välja två ledamöter var gäller likaledes att de inte
tar utse någon från sitt eget land utan måste välja någon från motpartens land.

Panelledamöterna är företrädesvis jurister men förfarandet öppnar möjlighet
för deltagande av personer med annan kompetens. För det första kan panelen
på begäran av part eller på eget initiativ skaffa information och tekniska råd
från experter." För det andra finns möjlighet att låta ett särskilt vetenskapligt
råd avge en rapport om fakta rörande miljö, hälsa, säkerhet eller andra veten
skapliga frågor som förts in i processen."

85 Artikel 2007.
86 Artikel 2008.
87 Artikel 2004 och Annex 2004.
88 Artikel 2009.
89 Artikel 2009.
90 Artikel 2009.
91 Reglerna finns i artikel 2011.
92 Artikel 2014.
93 Artikel 2015.
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Proceduren i övrigt är inte så utförligt angiven i NAFTA men är mer preci
serad i särskilda procedurregler som kommissionen antagit. 94 Dessa särskilda
procedurregler gäller om parterna inte har enats om annat.

Panelen skall avge en preliminär rapport." Denna skall inte bara innehålla
en redogörelse för vilka fakta panelen funnit utan också innehålla en bedöm
ning av huruvida den åtgärd som tvisten gäller är förenlig med avtalet och en
rekommendation om hur tvisten bör lösas. Parterna får avge skriftliga kommen
tarer till denna preliminära rapport. Då parterna fått ta del av denna preliminära
bedömning av utgången i tvisten finns det ofta goda möjligheter för dem att på
detta stadium nå en överenskommelse.

Efter eventuella kommentarer skall panelen avge en slutlig rapport. Rappor
ten betecknas inte som bindande för parterna. Det anges istället att parterna
"shall agree on the resolution o/ the dispute, which normally shall con/orm
with the determinations and recommendations o/the panel"."

Den lösning som föreslås är att en part antingen avlägsnar den aktuella
åtgärden eller ger kompensation. Om inte någon lösning nås, har den berätti
gade parten rätt att retaliera, dvs. t.ex. införa ett motsvarande handelshinder
gentemot den felande parten." Huruvida retaliationsåtgärden är på en rimlig
nivå kan avgöras genom en ny panelprövning. Denna prövning sker alltså i
efterhand.

Panelbeslutet anges alltså inte - till skillnad från avgörandena kring
antidumpningtullar och utjämningstullar - som bindande. Ändå ges motparten
rätt att genom retaliationsåtgärder "straffa" den som inte följer beslutet. Skill
naden mellan "bindande" och "icke-bindande" är, som påpekades vid redogö
relsen för Internationella domstolen, inte alltid så stor i internationella samman
hang."

I NAFTA:s tvistlösningsregler finns det ett flertal bestämmelser om tidsfris
ter. Samråd skall äga rum inom viss tid, kommissionen skall sammanträda inom
viss tid, skiljepanelen skall tillsättas inom viss tid, preliminärrapporten och
slutrapporten skall avges inom viss tid. Eftersom parter kan ha intresse av att
förhala processen är dessa tidsfrister viktiga.

NAFTA innehåller regler som är utformade så att de skulle kunna åberopas
av enskilda rättssubjekt inför inhemsk domstol. Den amerikanska kongressen
har uttryckligen bestämt att avtalet inte skall tillerkännas direkt effekt i USA.99

Det stadgas dessutom i avtalet att inget land får tillåta privata parter att inför

94 Artikel 2012 i vilken stadgas att kommissionen skall upprätta "Model Rules ofProcedure".
95 Artikel 2016.
96 Artikel 2018.
97 Artikel 2019.
98 Se ovan i avsnitt 4.2 om skillnaden mellan rådgivande yttranden och bindande beslut från Internatio

nella domstolen.
99 NAFTA Implementation Act, § 102, som diskuteras av Abbott s. 116.
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nationell domstol fora talan mot ett annat land under åberopande av att det
andra landet vidtagit en åtgärd som är oförenlig med avtalet. 100

4.5 Europeiska gemenskapema (EG)lOl

När det europeiska samarbetet tillkom på 1950-talet hade det i jämförelse med
dagens samarbete relativt begränsade målsättningar. Som en kärna i samarbetet
fanns frihandel mellan de deltagande staterna kombinerad med en gemensam
yttre tullmur, en gemensam jordbrukspolitik och en gemensam konkurrensrätt.
Efterhand utvecklades samarbetet både genom utvidgning och fördjupning och
den nuvarande europeiska unionen har en uppbyggnad som innebär vissa lik
heter med en stat. Eftersom dess uppbyggnad är unik låter den sig inte enkelt
beskrivas med traditionella begrepp for olika former av integration mellan sta
ter.

EG har, i likhet med NAFTA och WTO, som ett av sina viktigaste mål att
skapa frihandel mellan de deltagande staterna. Samarbetet kring frihandeln har
utvecklats till ett politiskt samarbete. Samtidigt kan hävdas att det var en poli
tisk målsättning - fred i Europa - som ledde till ett ekonomiskt samarbete.

Den materiella regelmassan i EG är oerhört omfattande. Den textmässigt
totalt dominerande delen handlar om jordbruk.

En avgörande skillnad mellan EG och de i föregående avsnitt behandlade
institutionerna är att EG har kompetens att utfärda lagar, att detta i många fall
kan göras genom majoritetsbeslut och att många av lagarna blir direkt gällande
rätt for medborgarna i medlemsstaterna.

Den till EG givna rätten att utfärda lagar - främst i form av forordningar och
direktiv - ställer också särskilda krav på organisationen. Det sker en kontroll av
att forordningar och direktiv inte utgör brott mot de grundläggande fördragen.
EG-domstolen har rätt att forklara en sådan rättsakt for ogiltig om den strider
mot fordra get. 102

Det finns också en kontroll av att den givna lagstiftningen tillämpas i med
lemsstaterna. Förordningar blir direkt tillämpliga i medlemsstaterna medan
direktiv blir det i princip forst då medlemsstaten genom en egen åtgärd trans
formerat direktivet till nationell rätt. 103 Den främsta och effektivaste kontrollen
är att enskilda rättssubjekt i stor utsträckning kan åberopa EG-rätten inför natio
nell domstol. Bestämmelser i fordraget och i forordningar kan, om de är ovill-

100 Artikel 2021.
101 Grundläggande källa till detta avsnitt är EG-fördraget. Jag underlåter att här nämna några kommente

rande källor eftersom det nu finns så många sådana som behandlar grunddragen och eftersom grund
dragen i EU:s och EG:s uppbyggnad nu torde vara tämligen välkända för de flesta.

102 Artikel 230 och 231 i EG-fördraget.
103 Artikel 249.
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korliga och tillräckligt preciserade, också åberopas av enskilda inför nationell
domstol. Motsvarande bestämmelser i direktiv kan också åberopas om med
lemsstaten inte implementerat direktivet i rätt tid och saken gäller en tvist mel
lan enskilda och det offentliga. 104 En kontroll av de nationella domstolarnas till
lämpning av EG-rätten sker genom institutet prejudiciella beslut (förhandsbe
sked), vilket innebär att de nationella domstolarna kan och i vissa fall skall
inhämta besked från EG-domstolen hur en viss regel skall tillämpas och tol
kas.'?'

Kontrollen sker också genom att kommissionen kan föra talan mot en stat
som ej implementerat ett direktiv eller på annat sätt brutit mot fördraget.':" En
sådan talan föregås av ett åsiktsutbyte mellan medlemsstaten och kommissio
nen och de flesta tvister brukar lösas på detta stadium.

Kommissionen är ett övervakningsorgan och den övervakning som sker av
medlemsstaterna är mycket effektiv. Ett stort antal mål vid EG-domstolen har
gällt fall där kommissionen ansett att en medlemsstat brutit mot fördraget. Om
en medlemsstat inte efterkommer EG-domstolens beslut kan EG-domstolen
ålägga staten att betala ett engångsbelopp eller ett vite. 107

Det är däremot sällsynt att EG-domstolen avgör tvister mellan olika med
lemsstater.l'" Grunden för ett sådant avgörande skulle kunna vara att en med
lemsstat anser att en annan medlemsstat bryter mot fördraget. 109 I ett sådant fall
måste medlemsstaten först lägga fram saken för kommissionen som själv kan
ta ställning till om den anser att det föreligger ett brott mot fördraget.

Tvister mellan stater uppkommer desto mer i rådet då staterna skall fatta
beslut och utfärda förordningar och direktiv. Dessa tvister utgör i allmänhet
intressetvister och inte rättstvister. l 10

Samarbetet bygger huvudsakligen inte på att medlemsstater bilateralt kan
komma överens om olika saker utan på att de faktiskt följer de regler som gäl
ler. Även om två stater är överens i en fråga kan kommissionen gripa in och föra
talan mot en stat. Kommissionens agerande är härmed ett skydd för medbor
garna som inte kan fråntas sina rättigheter genom bilaterala överenskommelser

104 Se härom t.ex. KapteynNerlooren van Themaat: Introduction to the Law ofthe European Communi-
ties (1990), s. 36 ff. och Steiner: Textbookon EC Law (1994), s. 26 ff.

IOS Artikel 234.
106 Artikel 226.
107 Artikel 228.
108 Hittills har endast ett sådant mål avgjorts. Det var målet 141/78, Frankrike mot Storbritannien (1979)

ECR 29023, i vilket Storbritannien befanns ha brutit mot sina förpliktelser enligt Romfordraget genom
att utfärda nationella regler rörande minimistorleken for maskorna i vissa fisknät som användes i brit
tiska vatten.

109 Artikel 227.
110 Se ovan avsnitt 4.1 om dessa begrepp.
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mellan regeringar. Det stadgas också att medlemsstaterna inte får lösa tvister
angående tolkning eller tillämpning av fördraget på annat sätt än som bestämts
genom fördraget. 111

Vid en jämförelse med de tidigare beskrivna förfarandena framstår det för
EG som säreget att tvister vid EG-domstolen sällan gäller medlemsstat mot
medlemsstat. En sådan prövning har en underordnad roll som medel för att upp
rätthålla regelsystemet. Istället är det övervakningssystemet med kommissio
nen som är det dominerande draget. Vid denna övervakning sker en viss poli
tisk sovring av de fall som tas upp i domstolen. Kommissionen kan välja att inte
framtvinga ett rättsligt avgörande i en fråga som för tillfållet är politiskt känslig.

EG-domstolen har en central roll i gemenskapernas rättsordning. Dess for
mella befogenheter är vidsträckta och i sin praxis har den utvecklat och preci
serat flera viktiga principer vilka ingalunda förefallit självklara då gemenska
perna bildades.l" Regler om EG-domstolens verksamhet finns dels i EG-för
draget, dels i stadgan för domstolen och dels i de regler som den själv har anta
git och som skall godkännas av rådet. 113

EG-domstolen består av femton domare som utses för sex år av medlems
staternas regeringar i samförstånd.l" Den grundläggande principen är att det
finns en domare från varje medlemsstat.

Kraven på domarna är att deras oavhängighet inte kan ifrågasättas och att de
i hemlandet uppfyller nödvändiga villkor för utövande av de högsta domaräm
betena eller är jurister med allmänt erkända kvalifikationer.l" Det finns ingen
bestämmelse som hindrar en domare från att döma i ett mål där hans eget hem
land är part. Tvärtom anges det uttryckligen i stadgan att en part inte får begära
ändrad sammansättning av domstolen p g a nationalitet. 116 Enligt EG-fördraget
skall domstolen sammanträda i plenum när medlemsstat eller gemenskapsinsti
tution som är part i ärendet begär det och då ingår med automatik en domare
från någon nation som är part.'!'

Det finns mycket få procedurregler i EG-fördraget. De återfinns i stället i
stadgan och framförallt i de särskilda procedurreglerna. Det finns några få tids
frister för parternas agerande i domstolen men i huvudsak inte för domstolens

III Artikel 292.
112 Som exempel kan nämnas Cassis-principen om rätten att importera varor som är förbjudna i import

landet men godkända i exportlandet (EGD 120/78, 1979 ECR 649), direktivs direkta effekt i vissa fall
(EGD 41/74, 1974 ECR 1337) och att en stat kan åläggas betala skadestånd till en enskild då staten
underlåtit att implementera ett direktiv (EGD C 6 & 9/90, 1991 ECR 1-5357).

113 Artiklarna 220-245 i EG-fördraget; Stadga för Europeiska gemenskapens domstol (motsvarande finns
för de två andra gemenskaperna); Rules of Procedure of the Court of Justice (OJ 1991 L 176).

114 Artikel 221 och 223 i EG-fördraget.
115 Artikel 223 i EG-fÖrdraget.
116 Artikel 16 i stadgan.
117 Artikel 221 i EG-fÖrdraget.
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eget agerande. Domstolens sammanträden är offentliga om inte synnerliga skäl
föreligger. 118 Förfarandet är både skriftligt och muntligt. 119

En tvist som skall avgöras av EG-domstolen berör ofta fler än parterna. Då
nationell domstol begär förhandsbesked enligt artikel 234 får alla medlemssta
ter och kommisionen inkomma med inlagor eller skriftliga förklaringar.P" I
andra mål, t.ex. mellan kommissionen och en medlemsstat, har medlemssta
terna och gemenskapens institutioner rätt att intervenera. 121

Dessa ganska flitigt utnyttjade möjligheter för alla medlemsstater och för
kommissionen att framföra sin ståndpunkt är av utomordentligt stor betydelse
mot bakgrund av att ett avgörande från EG-domstolen i många fall får stor pre
judicerande betydelse. Avgörandena har dels betydelse för domstolen själv 
den citerar ofta sina egna tidigare avgöranden - dels för medlemsstaterna och
kommissionen i dessas arbete utanför domstolen.

Domstolens beslut fattas med majoritetsbeslut men den uttalar sig alltid
enhälligt. 122 Avvikande meningar redovisas inte. Besluten är utförligt motive
rade. Det är i motiveringarna man finner uttalanden som får verkan som preju
dikat.

4.6 Några sammanfattande synpunkter

Genomgången av de fyra tvistlösningsmekanismerna har visat att det finns
stora skillnader mellan dem. Skillnaderna är bl.a. uttryck för en varierande grad
av integration.

I vilken utsträckning internationella avtal kan åberopas av enskilda rättssub
jekt inför nationell domstol avgörs inte i första hand av det internationella avta
let utan av den nationella rätten. För EG:s medlemsstater gäller dock att EG
rätten i mycket stor utsträckning har direkt effekt och alltså kan åberopas av
enskilda inför nationell domstol. Denna princip om direkt effekt är oerhört
betydelsefull och är kanske mer betydelsefull än den prövning som sker då
kommissionen för talan mot en medlemsstat inför EG-domstolen. Den direkta
effekten och kommissionens talan mot medlemsstaterna kompletterar varandra.
Någon motsvarighet till detta finns inte i de övriga tvistlösningsmekanismerna.

Den direkta effekten innebär att privata parter kan åberopa reglerna. Inom
EG sker ett sådant åberopande framförallt vid nationell domstol. EG-domsto
lens roll är här att bistå den nationella domstolen med principiella ståndpunkter

118 Artikel 28 i stadgan.
119 Artikel 18 i stadgan.
120 Artikel 20 i stadgan.
121 Artikel 37 i stadgan.
122 Regeln om majoritetsbeslut finns i artikel 27 i procedurreglerna. Att avvikande mening ej anges är

praxis.
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om tolkningen av EG-rätten. Att privata parter kan väcka talan mot en stat vid
en internationell domstol tillhör undantagen. Vid Internationella domstolen är
detta inte möjligt. Enligt havsrättskonventionen är det möjligt bara i mycket
begränsad utsträckning. NAFTA stadgar om denna möjlighet vid investerings
tvister men hänvisar här till andra tvistlösningsorgan.

EG har också den starkaste övervakningsmekanismen. Denna ersätter i prin
cip systemet med tvistlösning mellan medlemsstaterna. Det är det gemen
samma organet kommissionen som skall se till att staterna följer vad som beslu
tats. Någon direkt motsvarighet till EG-kommissionen finns inte i de övriga
systemen. I Internationella havsrättskonventionen stadgas om ett särskilt råd
som kan föra talan mot en stat som rådet anser bryter mot reglerna om havsbott
nens utnyttjande. Detta gäller en begränsad fråga och torde också i den begrän
sade frågan ha underordnad betydelse. Övervakningen i NAFTA handhas aven
kommission som inte har någon makt och inte kan föra talan mot någon med
lemsstat.

I de ovan nu diskuterade frågorna är det EG som särskiljer sig från de övriga
genom att tillhandahålla ett rättsligt avancerat system. De privata parternas roll
och den stränga övervakningen bidrar båda på ett mycket påtagligt sätt till att
de materiella reglerna följs.

Varje tvistlösning föregås av olika överväganden från parternas sida angå
ende det lämpliga i att anföra klagomål. I samtliga fall som här diskuteras finns
möjligheter att inte bara göra rättsliga överväganden angående sannolikheten
för att vinna en process utan också göra olika politiska överväganden. I alla fyra
systemen gäller att parterna först förhandlar med varandra innan de låter dom
stolen avgöra frågan. För Internationella domstolen stadgas inte att detta är
obligatoriskt men det sker i praktiken ändå. Internationella havsrättskonventio
nen tillhandahåller flest valmöjligheter. Förlikningsinstitutet har en stark ställ
ning i den konventionen.

Procedurerna vid Internationella domstolen, Internationella havsrättstribu
nalen och EG-domstolen präglas alla av traditionella rättsliga principer för
tvistlösning. Politiska överväganden får liten betydelse när en tvistefråga väl
har förts till domstolarna. Vid tvistlösningen enligt NAFTA är dessa möjlighe
ter större. Reglerna i NAFTA tillåter också att talan förs i fall då det ej påstås
att motparten brutit mot de materiella reglerna. Dessutom anges här inte som
huvudregel att tvistlösningsorganets avgörande formellt är bindande för par
terna.

De olika tvistlösningsmekanismerna anger olika krav på de personer som
dömer. En fråga som får olika lösningar är huruvida en domare får döma i en
sak där hans eget hemland är part. Det är endast i EG-domstolen som man inte
på något sätt tar hänsyn till om en domare kommer från samma land som en
part. EG-rätten utgår från att en domare inte tar obehöriga nationella hänsyn.
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Domaren står höjd över alla sådana misstankar. Denna lösning av jävsfrågan är
naturlig i ett system som skapar prejudikat som ibland kan vara mer ingripande
i länder som inte är parter i målet än det är för parterna.

Det är också främst EG-domstolen som skapar prejudikat som innebär en
precisering aven rättsordning. Internationella domstolen gör det i mindre
utsträckning och de övriga två i än mindre utsträckning. Av särskilt intresse för
prejudikatbildningen är möjligheten för tredje land att intervenera. Ett funge
rande prejudikatsystem, som uppfattas som legitimt av staterna, kan förmodli
gen inte åstadkommas om inte staterna har någon möjlighet att framföra sina
egna ståndpunkter i processen. Som framgått har Internationella domstolen
varit återhållsam med att tillåta intervention. I EG-domstolen sker det mycket
ofta.

Den internationella rättens svaghet - som rättsligt system - är påföljdssys
temet och verkställigheten. Bara i undantagsfall gäller att någon särskild
påföljd utdöms. Staten åläggs att vidta en viss åtgärd, t.ex. att ändra sin lagstift
ning. Olika regler gäller i de fyra fallen för den händelse staten inte gör vad den
åläggs att göra. För EG-rätten gäller att en medlemsstat kan vara skyldigt att
betala böter till EG och skadestånd till enskilda. För NAFTA gäller att en drab
bad stat kan få vidta en retaliationsåtgärd. För Internationella domstolen finns
en relativt verkningslös regel om att Förenta Nationernas säkerhetsråd får
bestämma om vilka åtgärder som då skall vidtas. I Internationella havsrättskon
ventionen finns det ingenting stadgat om detta. Avsaknad av regler härom är ett
tecken på en låg integrationsgrad.
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Kapitel 5. Framväxten av reglerna om
övervakning och tvistlösning

5.1 Regelsystemet före WTO

I detta kapitel ges en redogörelse för hur tvistlösningsreglerna har tillkommit
och förändrats från GATT 1947 till WTO-avtalet. Framställningen skildrar de
viktigaste förändringarna och under vilka omständigheter de tillkommit. Syftet
är att ge en översiktlig bild av de olika etapperna i utvecklingen. I senare kapitel
kommer for varje delfråga att ges en mer detaljerad bakgrundsbeskrivning.

Vid GATT-förhandlingarna efter krigsslutet var parterna väl medvetna om
att ett av de största och svåraste problemen var hur man skulle garantera efter
levnad av avtalet. Tvister mellan stater brukade - när de löstes fredligt - främst
lösas genom förhandlingar och andra diplomatiska medel. Att en tredje part
gavs mandat att avgöra en tvist mellan två stater hade förekommit vid skilda
tillfällen men var ändå ovanligt. Skiljeförfarande hade dock blivit allt vanligare
i internationella tvister under 1800-talet och hade fått en mer formell status
genom Haag-konferensen 1899 då man inrättade den permanenta skiljedomsto
len i Haag.! I internationella handelsavtal mellan olika stater fanns dock sällan
någon tvistlösningsregel som stadgade att avtalstvister mellan staterna skulle
avgöras av tredje part. Det betraktades som ett stort och farligt steg att låta
någon utomstående få bestämma ett lands handelspolitik, även om det bara
gällde att avgöra tolkningen av regler man frivilligt gått med på. I några inter
nationella handelsavtal fanns en klausul som stadgade att den av Nationernas
Förbund skapade Fasta mellanfolkliga domstolen (sedermera Internationella
domstolen) skulle avgöra tvister om tillämpning av avtalet.2 Skaparna av
GATT kunde inte finna någon direkt förebild då de skulle komma överens om
tvistlösningsregler. En lämplig förebild skulle ha kunnat vara en organisation
som hade många stater som medlemmar och som hade en egen effektiv tvist
lösningsmekanism. Någon sådan fanns inte. Enskilda beståndsdelar till en tvist
lösningsregel kunde hämtas från bilaterala handelsavtal men i stort sett fick
man börja försöka konstruera från grunden. Arkitekten var i huvudsak USA.

Problemet var inte bara att komma överens om hur man skulle lösa tvister
om tolkning av avtalet. Problemet var också hur man skulle säkerställa att län
derna följde en bestämd tolkning. Frågan hängde samman med synen på avtalet

I Eek/Bring/Hjerner: Folkrätten (1987), s. 348 tf.
2 Morrison: Treaties as a Source ofJurisdietion, Especially in U.s. Practice (1987), s. 61.
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som helhet. Var det viktigaste att länderna följde bestämmelserna eller var det

viktigare att avtalet bidrog till att upprätta balans i handeln mellan länderna?
Eller var det kanske än viktigare att tillhandahålla en mekanism som före

byggde konflikter med upptrappade tullhöjningar och andra hinder? Någon
enhetlig syn på detta fanns knappast mellan länderna och inte heller inom län

derna.

I USA:s förslag till Internationell handelsorganisation 1945 angavs att det i
avtalet borde ingå bestämmelser om en mekanism för att lösa tvister mellan län

derna.' Förslaget kom sedan att konkretiseras alltmer och i ett amerikanskt för

slag 1946, vilket låg till grund för förhandlingarna, fanns utförliga regler om

tvistlösning." En förberedande kommitte inför den internationella handelskon

ferens, som senare kom att hållas i Havanna 1948, presenterade i Geneve 1947

ett förslag till stadga för en internationell handelsorganisation. I förslaget fanns

regler om tvistlösning.'

Förslagets inledande artikel hade stora likheter med första delen av nuva

rande artikel XXIII i GATT. Här angavs vilka grunder ett land kunde åberopa

om det ville anföra klagomål mot ett annat land. Den primära grunden var att
en förmån som tillkom parten enligt avtalet hade upphävts eller minskats (en

förmånsförlust). Denna förmånsförlust kunde utgöra grund för rättslig pröv

ning inte bara om motparten brutit mot avtalet utan också om denne vidtagit

någon annan åtgärd eller att någon annan situation var för handen (icke-över

trädelse), En alternativ grund var att ett land hävdade att uppnåendet av avtalets

syfte hindrades på grund av överträdelse eller icke-överträdelse. Här fanns

alltså den för handelsavtal säregna konstruktionen att en part kunde klaga på en

motpart som inte hade begått något brott mot avtalet. Med denna konstruktion
markerades att balansen mellan parterna skulle skyddas.

Om någon av dessa grunder förelåg kunde enligt förslaget ett land kräva att

motparten beaktade synpunkterna och var beredd att delta i en diskussion kring

frågan. Om en lösning inte nåddes vid diskussionen trädde enligt förslaget den

egentliga tvistlösningsmekanismen i kraft. Frågan kunde hänskjutas till organi
sationens verkställande råd eller, med rådets medgivande, direkt till medlems

församlingen. Rådet eller församlingen skulle utreda frågan och framställa för

slag eller träffa avgörande i saken. Om det var verkställande rådet som avgjorde
saken kunde frågan på begäran av någon intresserad medlem omprövas av med-

3 Jackson: World Trade and the Law o/GATT (1969), s. 167.
4 Jackson (1969) s. 167.
5 Kapitel VIII, artiklarna 89-92 i förslaget. I en not till kapitlet om tvistlösning angav förberedande

kommitten att begränsad tid hade ägnats åt tvistlösningsfrågan och att man förordade att frågan skulle
bli föremål för en snar och fullständig omprövning av världshandelskonferensen. Texten finns intagen
i von Horn: lTD - den planerade internationella handelsorganisationen (1948), s. 162 ff. Se härom
också Jackson (1969) s. 167 och Stewart (ed): The GATT Uruguay Round. A Negotiating History
(1986-1992), Volume II: Commentary (1993), s. 2670 ff.
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lemsförsamlingen som kunde bekräfta, ändra eller upphäva avgörandet. Ett
sådant beslut skulle enligt en följande artikel kunna omprövas av Internatio
nella domstolen om den internationella handelsorganisationen begärde ett råd
givande yttrande i enlighet med domstolens stadga. Begäran om omprövning
skulle framställas på yrkande av någon medlem som hade ett väsentligt intresse
i frågan. Internationella domstolens yttrande skulle vara bindande.

Förslaget innebar alltså möjlighet till en prövning i inte mindre än tre instan
ser; verkställande rådet, medlemsförsamlingen och Internationella domstolen.
En ytterligare möjlighet som gavs i förslaget var att verkställande rådet kunde
hänskjuta tvisten till skiljedom om parterna samtyckte till det.

I förslaget fanns också en bestämmelse om retaliation som i stort överens
stämde med vad som senare stadgades i GATT artikel XXIII. Utgångspunkten
var att en stat hade brutit mot avtalet och inte rättat sig efter organisationens
fastställande av detta. Bestämmelsen angav att medlemsförsamlingen kunde
bemyndiga en drabbad medlem att som svarsåtgärd bryta mot sina egna förplik
telser. Förutsättningarna härför var att omständigheterna var tillräckligt allvar
liga för att berättiga en sådan åtgärd och att medlemsförsamlingen ansåg att
åtgärden var lämplig. Medlemsförsamlingen kunde alltså bemyndiga medlem
att vidta en retaliationsåtgärd.

I en avslutande bestämmelse fastslogs två viktiga principer. Den första var
att medlemmarna förband sig att inte tillgripa andra än i stadgan föreskrivna
förfaranden för klagomål. Den andra var att de inte fick tillgripa ensidiga sank
tioner av något slag på grund av kränkning av någon förpliktelse innan klago
mål anförts hos organisationen och denna slutligt fastställt att sådan kränkning
förekommit. Här markerades att det var någon form av rättsordning som skulle
införas. Bedömningen av om överträdelser hade skett skulle inte ligga hos
enskilda medlemmar utan hos organisationen.

De tvistlösningsregler som fanns i förslaget till stadga för ITO (Havannaför
slaget 1948) var i stor utsträckning desamma som i förslaget som presenterades
i Geneve 1947.6 Några skiljaktigheter är värda att uppmärksammas.

I Geneveförslaget hade en grund för talan varit att en motpart reste hinder
för uppnåendet av något av avtalets syften. Denna grund fanns inte i Havanna
förslaget. Principen om att också icke-överträdelser kunde vara grund för kla
gomål kvarstod dock.

Skiljedom utgjorde en möjlighet enligt Geneveförslaget. Denna möjlighet
fanns också i Havannaförslaget men man föreskrev där särskilt att ett sådant
avgörande inte i något avseende skulle vara bindande för organisationen eller
för några andra medlemmar än dem som hänskjutit frågan till skiljedom.

Bestämmelserna om verkställande rådets agerande var mer konkreta och

6 Prop. 1950:54 s. 151 ff.
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utförliga i Havannaförslaget än i Geneveförslaget. Enligt Havannaförslaget
skulle rådet utreda frågan och avgöra om upphävande eller minskning aven
förmån verkligen förelåg. Därefter skulle den vidta någon av fern alternativa
åtgärder: (1) besluta att frågan inte påkallade någon åtgärd, (b) föreslå berörda
medlemmar vidare samråd, (c) hänskjuta frågan till skiljedom efter överens
kommelse med parterna, (d) anmoda berörd medlem att vidta åtgärder för att
följa stadgans bestämmelser eller (e) då någon överträdelse ej skett, framlägga
förslag som var bäst ägnade att bistå parterna och bidra till en tillfredsställande
lösning.

I Havannaförslaget fanns också nya regler om retaliation. Härom stadgades
att om en åtgärd enligt punkt (d) eller (e) ovan sannolikt inte skulle komma att
leda till resultat i tid för att förhindra allvarlig skada och om upphävandet eller
minskningen aven förmån var av tillräckligt allvarlig art, så kunde rådet ge part
rätt att sätta ur kraft sina egna förpliktelser gentemot den felande parten.

Också i Havannaförslaget föreskrevs att en medlem skulle kunna begära
överprövning av verkställande rådets beslut hos medlemsförsamlingen. En
sådan skulle ske inom 30 dagar. Havannaförslaget föreskrev också att det skulle
finnas en möjlighet att begära omprövning av medlemsförsamlingens beslut
genom begäran om rådgivande yttrande hos Internationella domstolen. En
sådan omprövning kunde begäras av medlem vars intressen skadats genom
beslutet. En prövning i tre instanser var alltså möjlig också enligt Havannaför
slaget.

GATT 1947 tillkom som ett provisoriskt avtal om tullar och handel i avvak
tan på att avtalet om ITO skulle träda i kraft. Särskilda tvistlösningsregler fanns
i artiklarna XXII och XXIII. Artikel XXII stadgade i huvudsak att en part skulle
vara beredd att samråda med annan part om tillämpningen av avtalet om denne
andre part begärde det. Artikel XXIII stadgade om vad som skulle gälla om de
inte kommit överens vid detta samråd. Principen i artikeln var att frågan kunde
hänskjutas till GATT som skulle lägga fram förslag till lösning. Här stadgades
också att GATT kunde tillåta en part att upphäva sina skyldigheter gentemot
annan part, dvs införa en retaliationsåtgärd. Det stod ingenting om hur denna
prövningsprocedur skulle vara utformad. Däremot angavs särskilt grunderna
för en prövning. I likhet med Geneveförslaget angavs att klagomål kunde anfö
ras inte bara då en part ansåg att en annan part brutit mot avtalet utan också då
någon annan åtgärd vidtagits eller något annat skett som medfört att en parts
förmåner enligt avtalet upphävts eller minskats.'

Vid förhandlingarna om tvistlösning hade man sökt tillgodose olika önske
mål på ett sätt som kom att medföra viss rättslig förvirring. Man hade skapat en
procedur - ett samrådsförfarande - som skulle förebygga tvister. Man hade ska-

7 Artiklarna XXII och XXIII finns intagna som bilaga l till denna bok.
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pat ett relativt verksamt medel - retaliation - för att förmå en felande part att
följa bestämmelserna och ett tvistlösningsavgörande. Man hade också skapat
en grund - möjligheten att begära tvistlösning vid icke-överträdelse - som
skulle säkerställa att balansen i handeln mellan länderna inte rubbades."

När tvistlösningsreglerna i GATT tillkom räknade man med att ITO senare
skulle bildas och att ett mer utvecklat tvistlösningssystem skulle skapas. ITO
kom dock aldrig till stånd. Som en följd av detta bakslag för avtalsförhandlarna
beslöt staterna 1953 att det institutionella inslaget i GATT skulle granskas. Ett
resultat av denna granskning var att man två år senare gjorde några smärre till
lägg till artiklarna XXII och XXIII. Till den första artikeln lades ett andra
stycke enligt vilket man bemyndigade GATT som institution att samråda med
parterna om de inte kunde komma överens. I den senare artikeln gjordes några
i huvudsak formella ändringar vilka dock inte ändrade innebörden av artikeln
nämnvärt. 9

Artiklarna XXII och XXIII innehöll inte några detaljerade regler om hur
proceduren skulle vara utformad. Härom stadgades att GATT-parterna10 utan
dröjsmål skulle undersöka frågan samt allt efter omständigheterna framlägga
lämpliga förslag till de avtalsslutande parter som de ansåg vara berörda av
saken eller besluta i frågan. I de första tvisterna som hänsköts för avgörande
löste man problemet genom att låta frågan utredas av ordföranden eller genom
att tillsätta en arbetsgrupp ("working party") som utredde frågan. Arbetsgrup
pen lade fram ett förslag som sedan skulle antas av hela församlingen. I dessa
arbetsgrupper fick alla länders representanter delta om de så önskade. 1952 prö
vade man för första gången att låta en panel av experter utreda frågan och i mit
ten av 1950-talet hade detta förfarande etablerats som en praxis.

Artikel XXIII föreskrev att GATT-parterna skulle avgöra tvister. I praktiken
kom det att fungera så att en av dessa tillsatt arbetsgrupp eller panel lade fram
ett förslag som sedan antogs av GATT-parterna genom konsensus-beslut. Av
främst praktiska skäl delegerades senare rätten att anta en panelrapport från
GATT-parterna till det 1960 skapade rådet ("The Council of Representati
ves"). 11

Under 1960-talet blev alltfler u-länder parter i GATT. Flera av dessa fram
ställde krav på att förändring skulle ske bl.a. av tvistlösningsreglerna för att till
godose dessa länders särskilda behov. Brasilien och Uruguay lade tillsammans
fram ett konkret förslag med tillägg till artikel XXIII, vilket skulle tillgodose
detta syfte. Förslaget innebar bl.a. att u-länder skulle få finansiell kompensation

8 Jackson(1969)~ 169f
9 Jackson (1969) s. 169, Stewart s. 2675.
10 Hänned avses vad som i avtalet betecknas som DE AVTALSSLUTANDE PARTERNA. Om innebör

den av detta uttryck när det skrivs med stora bokstäver, se kapitel 3, avsnitt 3.2 om GATT-regimen.
II GATT, Analytical Index: Guide to GATT Law and Practice (1994), s. 708.
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från ett i-land som bröt mot reglerna och att u-länder skulle ha rätt att omedel
bart vidta retaliationsåtgärder."

Förslaget väckte starkt motstånd men fick till följd att man införde en sär

skild procedur för tvister i vilka ett u-land var ena parten. Proceduren uppfyllde
dock inte alls de krav som framställts av Brasilien och Uruguay." I de särskilda
reglerna fastslogs att en snabb lösning av tvister mellan parterna var viktig för
GATT:s funktion och att detta särskilt gällde de minst utvecklade länderna.
Reglerna innebar att ett klagande u-land i en tvist med ett svarande i-land kunde
begära att generaldirektören aktivt verkade för att åstadkomma en lösning av
konflikten. Det stadgades också att en panel automatiskt skulle tillsättas om
generaldirektörens ingripande inte ledde till att parterna kom överens. I reg
lerna fanns också ett antal tidsfrister, vilka skulle förhindra att förfarandet blev
så utdraget som det tidigare ofta hade varit.

Antalet tvister som förts till avgörande i GATT hade fram till början av
1970-talet inte varit särskilt stort. Ordföranden avgjorde fyra tvister 1948-49,
ett par fall avgjordes genom beslut av GATT -parterna 1949 och mellan 1949
och 1955 avgjordes 13 tvister av arbetsgrupper eller paneler. Därefter följde en
period med allt fårre tvister. Mellan 1956 och 1972 avgjordes endast 12 tvis
ter." En mycket uppmärksammad test av systemet hade Uruguay gjort 1961.
Landet anförde ett brett upplagt klagomål mot 15 i-länder angående en rad han
delsrestriktioner som enligt Uruguay negativt påverkade landets exportmöjlig
heter." Klagomålet, som till viss del saknade nödvändig rättslig motivering,
ledde till ett panelbeslut som i och for sig gick i Uruguays favör på några punk
ter men som ändå i huvudsak framstod som ett bakslag för landet. 16

När Tokyorundan inleddes 1973 var sålunda tvistlösningsmekanismen föga
anlitad. Motsättningar fanns rorvisso mellan staterna men de bedömningar som
gjordes innebar uppenbarligen att det inte var i staternas intresse att föra tvister
till prövning i GATT. Tvistlösning var inte heller någon av huvudfrågorna for
rundan. 17 Ministerdek1arationen i september 1973 framhöll sex olika områden
som prioriterade vid forhandlingarna - tullar, allmänna icke-tariffåra hinder,
branschvisa icke-tariffåra hinder, skyddsåtgärder, jordbruk och tropiska pro
dukter - och en förhandlingsgrupp bildades för vart och ett av dessa ämnesom
råden. Tvistlösning kom indirekt att diskuteras i flera av grupperna eftersom det
fanns ett samband mellan den materiella regleringen och tvistlösningen. På för-

12 COM.TD/F/4, 4 March 1966. Stewart s. 2678.
13 Decision of5 April 1966 on Procedures under Article XXIII (BISD 14S/18).
14 Detta framgår av den sammanställning som finns i Pescatore/Davey/Lowenfeld: Handbook of WTO/

GATT Dispute Settlement (1998).
15 Uruguay/Österrike, Belgien, Kanada, Tjeckoslovakien, Danmark, Finland, Frankrike, Förbundsrepu

bliken Tyskland, Italien, Japan, Nederländerna, Norge, Sverige, Schweiz, USA, 1962 (BISD lIS/95).
16 Hudec: Enforcing International Trade Law (1993), s. 445f.
17 Framställningen om Tokyorundan bygger främst på Stewart s. 2683-2703.

160



5.1 Regelsystemetföre WTO

slag från Brasilien bestämdes i början av 1977 att det skulle skapas en sjunde
grupp för att diskutera "improvement in the international framework for the
conduct ofworid trade". Gruppen kom att benämnas "the Framework Group".

Innan Framework-gruppen hade tillsatts hade tvistlösningsfrågan diskuterats
i den i praktiken styrande I8-gruppen ("the Consultative Group ofEighteen"). 18

Sekretariatetbistod I8-gruppen med förslag på konkreta diskussionsfrågor. 19Hit
hörde b1.a. huruvida staterna skulle ha skyldighet att konsultera varandra innan
de vidtog åtgärder som hade betydelse för handeln, huruvida det skulle skapas
en permanent panel för alla typer av tvister, huruvida panelerna skulle rekom
mendera retaliationsåtgärder och hur man skulle övervaka att staterna följde
panelutslagen. Gruppen diskuterade dessa frågor men den diskuterade också
annat. Särskilt diskuterades hur man skulle kunna undvika förseningar i förfa
randet, hur man skulle åstadkomma tolkningar av de olika avtalsenliga skyldig
heterna och hur man skulle upphäva obalansen mellan u-länder och i-länder vad
gällde möjligheten att effektivt kunna tillgripa retaliationsåtgärder. En viktig mer
principiell fråga var huruvida det överhuvudtaget var önskvärt att kodifiera sär
skilda procedurregler. Vissa ansåg att förfarandet skulle stärkas med sådana.
Andra ansåg att det vore bättre om sådana regler fick förbli oskrivna."

Efter bildandet av Framework-gruppen koncentrerades diskussionen om
tvistlösningen främst till den gruppen. I gruppen föreslog Brasilien, som före
trädare för många u-länder, att tvistlösningsförfarandet skulle reformeras så att
man åstadkom en bättre balans mellan u-länder och i-länder. Man föreslog att
generaldirektören skulle delta mer aktivt i tvister där u-länder var parter, att u
länder i förväg skulle notifieras om åtgärder som hade betydelse för dem, att det
skulle göras ytterligare förbättringar av samrådsreglerna i artikel XXIII och att
det skulle införas mer stringenta övervakningsmetoder.

Den inriktning det brasilianska förslaget hade fick stöd av USA som fram
höll att detta var i linje med USA:s egen "legalistic and contractual approach
to the GATT'.21 USA föreslog i övrigt att notifieringsplikt inte skulle gälla
enbart i förhållande till u-länder utan i förhållande till alla, att man årligen
skulle granska staternas handelsåtgärder, att man skulle införa specificerade
tidsfrister för panelproceduren, att panelrapportema skulle innehålla utförliga
motiveringar och att det skulle upprättas en lista över tillgängliga statstjänste
män för att underlätta tillsättande av panelmedlernmar."

EEG och Japan var båda inledningsvis kritiska till denna legalistiska linje.
Båda varnade för att en kodifiering skulle göra hela systemet mer komplicerat

\8 Om I8-gruppen, se ovan kapitel 3, avsnitt 3.2 om GATT-regimen.
\9 Stewart s. 2687.
20 Stewart s. 2688.
2\ Stewart s. 2689.
22 Stewart s. 2689f.
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och i praktiken leda till ett helt annat resultat än det man strävade efter. Båda
motsatte sig en reform av tvistlösningsreglerna."

Framework-gruppen diskuterade också andra konkreta frågor. En sådan var
om man skulle inrätta en permanent panel. En annan fråga var om panelerna
skulle bestå endast av personer som inte var statstjänstemän, En ytterligare
fråga var om en klagande stat skulle ha rätt att få en panelprövning till stånd
eller om tillsättandet aven panel måste godkännas av medlemsförsamlingen."

Gruppens arbete resulterade sedermera i ett antaget dokument benämnt
"Understanding on Notification, Dispute Settlement and Surveillance of 28
November 1979" (i denna framställning kallad "1979 års Understanding"). 25

Det bestod av två delar. Den första delen utgjordes av 25 artiklar som formellt
framstod som nyskapelser. Den andra delen (Annex) hade titeln "Agreed Des
cription ofthe Customary Practice ofthe GATT in the Field ofDispute Settle
ment (Article XX///:2) " och framstod - som titeln anger - som en kodifiering
aven förefintlig praxis.

Genom antagandet av 1979 års Understanding fanns för första gången en
formellt kodifierad utveckling och precisering av de kortfattade bestämmel
serna i artikel XXII och XXIII. I den första delen fastslogs att den praxis som
beskrevs i Annex skulle fortsätta att gälla. Härmed fick de båda delarna samma
rättsliga betydelse. De viktigaste punkterna kan sammanfattas på följande vis:

(1) Parterna skulle underrätta rådet om åtgärder de vidtagit som kunde få
betydelse för GATT. Om möjligt skulle detta göras innan åtgärden vidtogs, i
annat fall skulle det ske direkt efteråt.

(2) Parterna bekräftade sin skyldighet att snarast svara på samrådsbegäran
från annan part och att sträva efter att under samrådsförfarandet finna gemen
samma lösningar på problemet.

(3) Om tvisten inte löstes vid samrådsförfarandet kunde parterna begära att
något lämpligt organ eller någon lämplig person erbjöd sina bona officia för att
åstadkomma förlikning mellan parterna.

(4) Om en part begärde att en panel skulle tillsättas för att lösa tvisten skulle
rådet tillsätta en sådan i enlighet med gällande praxis.

(5) Ett brott mot GATT-reglerna skulle utgöra en presumtion för att en för
mån upphävts eller minskats. Om grunden för klagomålet inte var att det skett
ett brott mot reglerna (icke-överträdelse) skulle det däremot åligga den kla
gande parten att på ett detaljerat sätt visa att en förmån upphävts eller minskats.

(6) Antalet panelIedamöter skulle vara antingen tre eller fem och de skulle
företrädesvis vara statstjänstemän. Ledamöterna fick inte vara medborgare i

23 Stewart s. 2690.
24 Stewart s. 2691f.
25 BISD 26S/210.
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något av de tvistande länderna. De skulle utses från en lista över tänkbara leda
möter som generaldirektören upprättade efter förslag från länderna.

(7) Panelen skulle bestämma sin egen arbetsordning. Normalt skulle den ha
två eller tre formella möten med parterna. Parterna skulle få framlägga sina
ståndpunkter både skriftligt och muntligt.

(8) Varje stat, som hade ett substantiellt intresse i den fråga som skulle
avgöras, skulle ha rätt att höras av panelen.

(9) Panelen skulle göra en objektiv bedömning av den omtvistade frågan,
gällande såväl faktiska omständigheter som dessas förenlighet med GATT.
Panelen skulle framlägga sådana slutsatser som skulle göra det möjligt för rådet
att ge en rekommendation eller ett beslut till parterna. Panelrapporten skulle
vara skriftlig och ange skälen till de slutsatser som framfördes.

(10) För att underlätta bilaterala lösningar av tvisten och för att få kommen
tarer från parterna skulle panelen överlämna sitt förslag till rapport till parterna
en skälig tid innan den gavs till rådet.

(11) Panelerna skulle avge sin rapport utan dröjsmål. Tiden för panelarbetet
kunde variera med hänsyn till tvistens art. I de flesta fall hade tiden varierat
mellan tre och nio månader.

(12) Rådet skulle snarast ta ställning till rapporten. Om ett u-land var kla
gande part skulle detta om nödvändigt ske vid ett särskilt tillkallat möte.

(13) I första hand skulle eftersträvas att part undanröjde den åtgärd som
befunnits oförenlig med GATT. Om detta inte var möjligt kunde som en tem
porär åtgärd den felande parten ge kompensation till den berättigade parten.
Som en sista åtgärd kunde retaliation förekomma.

(14) Rådet skulle övervaka att rekommendationer och beslut följdes. Om en
rekommendation inte implementerats inom skälig tid kunde klagande part
begära att rådet bidrog till att man fick till stånd en lösning på frågan.

(15) GATT-parterna skulle utarbeta ett system för regelbundna och syste
matiska övervakningar av utvecklingen av handelssystemet.

Genom Tokyorundan skapades också ett antal delavtal (s.k. koder) om olika
handelsfrågor. Anslutningen till koderna var frivillig för länderna. I dessa koder
fanns särskilda regler om tvistlösning som i flera fall avvek från de generella
reglerna. I några fall fanns endast en hänvisning till GATT:s regler (inklusive
1979 års Understanding) men i flera fall fanns avvikande regler som var tämli
gen utförliga. Ofta föreskrevs att parterna var skyldiga att förhandla med var
andra, att förlikning skulle eftersträvas med hjälp av den särskilda kommitte
som skapats för området och att panelprövning skulle äga rum om tvisten fort
farande var olöst efter dessa procedurer." Att det nu förekom olika procedurer

26 En översikt om dessa avvikande regler finns i Stewart s. 2699-2703. I Long: Law and its Limitations
in the GATT Multilateral Trade System (1987), s. 78 ff. finns en diskussion om dessa skillnader.
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för olika frågor som ibland hörde samman bidrog knappast till att göra systemet
mer hanterligt. Flera av koderna var formellt tolkningar av artiklar i GATT och
det var oklart om en part kunde välja mellan den generella proceduren och den
särskilda i koden föreskrivna proceduren."

Det fanns från rättsliga synpunkter flera brister i det nya systemet. Bestämda
tidsfrister saknades i stor utsträckning. Möjlighet fanns fortfarande för en för
lorande stat att förhindra att panelrapporten antogs eftersom rådet fattade beslut
om antagande av panelrapporten genom konsensus. En inte antagen panelrap
port hade inte verkan som beslut enligt artikel XXIII. Ändock var det så att
1979 års Understanding blev en inledning till ett mer rättsligt tänkande kring
tvistlösningen. Reglerna var nu mer utförliga än tidigare. De var kodifierade
och de var mer preciserade. Processen framstod därför nu huvudsakligen som
rättslig och inte politisk-diplomatisk.

Tokyorundans överenskommelser krävde ytterligare beslut för att kunna
genomföras. Generaldirektören framlade ett förslag till arbetsplan för hur detta
skulle ske. Planens avsnitt om tvistlösning och övervakning diskuterades vid
fyra olika möten med GATT:s råd; november 1980, maj 1981, november 1981
och juni 1982.28

Vid det första mötet diskuterades särskilt bestämmelserna om notifiering
och övervakning i 1979 års Understanding. En linje som särskilt förespråkades
av Brasilien och Indien innebar att notifieringar och övervakningar skulle vara
generella. Denna ståndpunkt stod i motsats till EG:s linje att dessa bara skulle
ske i särskilda fall, i princip endast om någon krävde detta. För övervakning av
genomförandet av panelrekommendationer innebar de olika linjerna att sådan
alltid skulle äga rum respektive att detta bara skulle ske om den vinnande parten
begärde det.29

Vid fortsatta rådsmöten framkom andra synpunkter. EEG varnade för en
alltför legalistisk inställning till tvistlösningsproceduren. Japan framhävde att
det var nödvändigt med en effektiv procedur och ansåg att en sådan krävde för
bättrade samrådsregler. För Japan framstod en effektiv tvistlösning som nöd
vändig för GATT:s hela trovärdighet. 30

Andra förslag var mer konkreta. De gällde införande av förlikningsförfa
rande, utökad procedur för hur panelrekommendationer skulle genomföras,
tidsfrister, modifierad retaliationsprocedur för att förbättra u-ländernas posi
tion, fler experter i panelerna och utökad publicitet för panelavgörandena.31

Det fanns sålunda många olika uppslag inför det ministermöte som ägde

27 Long s. 80.
28 Stewart s. 2706f.
29 Stewart s. 2708f.
30 Stewart s. 2710-2712.
31 Stewart s. 2710-2712.
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rum i november 1982. Syftet med mötet angavs vara att granska hur det multi
laterala handelssystemet fungerade och att förstärka systemet till nytta för alla
länder. En kommitte tillsattes för att förbereda en särskild ministerdeklaration
från mötet. För tvistlösningens del föreslogs att proceduren skulle förbättras
genom mer konstruktiva samråd, ett utökat utnyttjande av förlikning och ett
mer effektivt förfarande som förhindrade dödlägen. Förslaget väckte stark kri
tik främst på den grund att det var för vittomfattande och att det inte i tillräcklig
omfattning poängterade att det krävdes en politisk vilja att åstadkomma föränd
ring. 32

Den ministerdeklaration som utfårdades 29 november 1982 var relativt för
siktig i de delar som gällde tvistlösning." Man fastslog att 1979 års Understan
ding tillhandahöll den nödvändiga grunden för tvistlösningen men att det fanns
utrymme för ett mer effektivt utnyttjande av den föreliggande mekanismen och
för vissa förbättringar i proceduren. I övrigt stadgades b1.a. om följande:

(1) Möjligheterna till förlikningsförfarande skulle utökas.
(2) Staterna skulle visa större vilja att bistå med panelledamöter.
(3) GATT:s sekretariat skulle ha ansvar att bistå panelledamöterna med

rättsliga, historiska och processuella aspekter på tvisten.
(4) Panelrekommendationerna skulle göras tydligare för att förenkla imple

menteringen.
(5) Förfarandet skulle ske mer skyndsamt.
(6) En förlorande part skulle vara skyldig att tidigt redovisa hur den imple

menterat rekommendationen och GATT skulle vara skyldigt att övervaka detta.
(7) Parterna skulle undvika att förhindra processens behöriga gång.
Deklarationen, som hade formen av ett beslut av GATT-parterna, innebar i

huvudsak inga nya regler utan underströk istället att parterna skulle följa 1979
års Understanding på ett bättre sätt och vara mer lojala mot regelsystemet. Sam
tidigt poängterades att förbättringar borde ske vad gäller förlikning, panelpro
ceduren och implementeringen av panelrekommendationerna.

GATT:s tvistlösningsförfarande hade efter nedgången under 1960-talet och
första hälften av 1970-talet blivit alltmer anlitat. Mellan 1976 och 1985 avgjor
des inte mindre än 30 tvister genom panelavgörande." Trots detta framfördes
allt oftare att det var nödvändigt att stärka proceduren för att inte systemet
skulle förlora i trovärdighet. Generaldirektören avgav i mars 1983 och februari
1984 två rapporter som gällde genomförandet av 1982 års beslut. Han konsta
terade att frekvensen tvistlösningar hade ökat men framhöll att förfarandet ändå
borde förbättras särskilt vad gällde tidsåtgången. De tider, som enligt general
direktören borde förkortas, var den tid det tog att välja panelledamöter, den tid

32 Stewart s. 2713-2716.
33 BISD 29S/13.
34 Pescatore/Davey/Lowenfeld.
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det tog för panelen att formulera slutsatser och rekommendationer och den tid
det tog innan panelrapporterna blev antagna. Den långa handläggningstiden var
ett stort problem för systemet. 35

Ett av dessa problem, valet av panelledamöter, lyckades man snart göra
något åt. Man enades i november 1984 om att upprätta en lista över tänkbara
panelledamöter från vilken man sedan kunde välja de tre (eller fem) ledamö
tema."

I mars 1985 publicerades den s.k. Leutwiler-rapporten, Trade Polic ies for a

Better Future." Den var författad av sju från regeringar fristående personer
med erfarenhet från det internationella handelssystemet.38 Den var ingen offi
ciell GATT-rapport men den fick ändå stor betydelse och citerades senare ofta
i olika GATT-sammanhang. För tvistlösningen framställdes flera olika förslag:

(1) Panelerna skulle tillsättas och arbeta snabbare.
(2) Panelerna skulle tydligare motivera sina ställningstaganden.
(3) Panelledamöterna skulle vara experter och vara fristående från reger

ingar.
(4) Tredje land skulle ges större möjligheter att anföra klagomål mot bilate

rala överenskommelser som motverkade GATT:s syfte.
(5) Generaldirektören skulle ges större möjligheter att i ett tidigt skede av

tvisten initiera medling och förlikning.
(6) Kontrollen av implementering av panelrapporter skulle förbättras.
(7) Ländernas handelspolitik skulle granskas återkommande.
Strax efter Leutwiler-rapporten publicerades en amerikansk utredning om

tvistlösningen i GATT. Också i denna framfördes flera kritiska synpunkter, inte
bara från amerikansk sida utan också från andra länder. Kritiken gällde bl.a.
tidsutdräkten, möjligheterna att hindra ett antagande av rapporten samt svårig
heterna att garantera implementering av ett antaget panelbeslut. En vanligt före
kommande kritik gällde inte själva regelsystemet utan fastmer ländernas bris
tande politiska vilja att samarbeta i GATT-frågor. 39

I november 1985 beslöts att man skulle inleda en ny stor förhandlingsrunda
och en förberedelsekommitte tillsattes för att föreslå vilka frågor som skulle
diskuteras. Vid kommittens andra möte i februari 1986 diskuterades tvistlös-

35 Stewart s. 2716-2718.
36 Stewart s. 2720.
37 Se härom också kapitel 3, avsnitt 3.
38 Trade Policies for a Better Future. The 'Leutwiler Report " the GATT and the Uruguay Round (1987).

I gruppen ingick som ordförande Fritz Leutwiler (tidigare ordförande för Swiss National Bank), Bill
Bradley (amerikansk senator), Pehr G. Gyllenhammar (ordförande för Volvo), Guy Ladreit de Lachar
riere (fransk vice-president i Internationella domstolen), Indraprasad G. Patel (rektor för London
School of Economics and Political Science), Mario Henrique Simonsen (f d finansminister i Brasilien)
och Sumitro Djojohadikusomo (professor i ekonomi vid University ofindonesia).

39 Review ofthe Effectiveness ofTrade Dispute Settlement under the GATT and the Tokyo Round Agre
ements. Report to the Committee on Finance, U.s. Senate, on Investigation No. 332-212 Under Section
332(g) ofthe TariffAct of1930 (1985), s. 67-84.
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ning." Olika uppfattningar framfördes huruvida problemet var otillräckliga
regler eller snarare staternas obenägenhet att följa de regler som redan fanns. På
förslag från Schweiz och Colombia enades man om följande utkast till minis
terdeklaration om tvistlösning vid rundans öppnande:

"In order to ensure prompt and effective resolution ofdisputes to the benefit ofall

contracting parties, negotiations shall aim to improve and strengthen the rules and
the procedures ofthe dispute settlement process, while recognizing the contribution
that would be made by more effective and enforceable GATT rules and disciplines.
Negotiations shall include the development ofadequate arrangements for oversee
ing and monitoring ofthe procedures that would facilitate compliance with adopted

recommendations","

Denna formulering ingick sedan i ministerdeklarationen vid Uruguayrundans
öppnande i Punta del Este 20 september 1986. Härmed hade man givit ett vagt
mandat till den förhandlingsgrupp som skulle diskutera tvistlösning. Inrikt
ningen var dock tydlig. Systemet skulle stärkas och förbättras, göras mer effek
tivt och särskilt skulle man söka åstadkomma bättre efterlevnad av panelrekom
mendationerna. Mer rättslig inriktning således. En början hade gjorts med 1979
års Understanding. Nu skulle den rättsliga inriktningen befästas och förstärkas.

5.2 Förhandlingarna under Uruguayrundan

5.2.1 De inledande förhandlingarna 1987

Tvistlösningen diskuterades i en särskild förhandlingsgrupp som fick beteck
ningen NG 13.42 Gruppens ordförande, Julio Lacarte-Muro från Uruguay, hade
lång erfarenhet av handelsfrågor och var förmodligen den ende av förhandlarna
i Uruguayrundan som också deltagit i Havanna-konferensen 1947-48.43 Till
skillnad från vad som gällde för flera andra förhandlingsgrupper kom förhand
lingarna om tvistlösning igång snabbt. Under kort tid presenterades olika för
slag och man hade flera produktiva möten. Under den inledande perioden april
till november 1987 framlades 17 förslag från olika länder och man hade 5 offi
ciella möten. GATTs sekretariat presenterade under denna period en omfat
tande faktasammanfattning kring tvistlösningssystemet i GATT.44

40 Stewart s. 2722.
41 Stewart s. 2723.
42 I kapitel 3, avsnitt 3.3, anges också vilka övriga fårhandlingsgrupper som tillsattes.
43 Preeg: Traders in a Brave New World. The Uruguay Round and the Future o/the International Tra

ding System (1995), s. 74.
44 GATT Dispute Settlement System. Note by the Secretariat. MTN.GNGINGI3/W/4 (lO June 1987).
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Ett för gruppen grundläggande problem var att många av de materiella reg
ler som skapats under Tokyorundan var medvetet vaga - de var kompromiss
produkter - och att de negativa konsekvenserna av denna vaghet visade sig
först då regeln skulle tillämpas vid tvistlösning. Det hade ofta varit svårt att nå
ett avgörande som kunde accepteras av båda parterna. Härmed fick - hävdades
av somliga - tvistlösningsproceduren skulden för något den var oskyldig till.45

Det rådde alltså osäkerhet om huruvida problemet främst låg i de materiella
reglerna eller i tvistlösningsreglerna. Liknande osäkerhet förelåg i frågan om
det var tvistlösningsreglerna som var otillräckliga eller om det främst var län
dernas bristande vilja att följa dem som var problemet.

Mexiko, som tillträtt GATT först vid Uruguayrundans inledning, presente
rade det första förslaget.46 Det innehöll en rad frågeställningar som man ansåg
att förhandlingsgruppen NG13 skulle diskutera. Som sådana angavs hur pro
cessen skulle kunna påskyndas, huruvida panelerna skulle kunna föreslå ett för
likningsförfarande, hur man skulle kunna undvika att panelrapporter blockera
des, hur man effektivt skulle kunna säkerställa att rekommendationer imple
menterades och hur u-länder skulle ges bättre möjligheter att få bistånd av
generaldirektören i tvister med i-länder.

Vid det första mötet, som ägde rum 6 april 1987, framkom olika önskemål
om vad gruppen särskilt skulle diskutera. Dessa sammanfattades i följande
punkter: 47

(a) Tvistlösningens natur, t.ex. om det var önskvärt eller oundvikligt att panel
tolkningar ledde till en konsistent "case law".

(b) Tillsättande av paneler, t.ex. om detta skulle ske automatiskt eller ej.
(c) Panelernas arbete, t.ex. hur man skulle säkerställa kvaliteten på panelrap

porterna och om särskilda tidsfrister skulle bestämmas.
(d) GATT-rådets roll, t.ex. huruvida de tvistande parterna skulle få delta i

beslut om antagande aven panelrapport.
(e) Implementeringen av panelrapporterna, t.ex. vad den berättigade parten

skulle ha för rättigheter om den felaktiga åtgärden inte undanröjdes och
om tvistlösningen skulle kopplas närmare samman med ett allmänt över
vakningssystem.

(t) Lika möjligheter för små handelsnationer att utnyttja tvistlösningsmeka
nismen. Problemet var att små länder saknade praktisk retaliationsförmåga

och mer måste förlita sig på att GATT:s regelsystem följdes utan att sank
tioner vidtogs. Borde t.ex. de särskilda reglerna från 1966 för u-länderna
förbättras?

45 Croome: Reshaping the World Trading System (1995), s. 147.
46 MTN.GNG./NG13/W/1 (Mexico, 6 April 1987).
47 MTN.GNG/NG13/1 (Meeting 6 April 1987).
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(g) Tredje lands deltagande i tvistlösningen. Skulle t.ex. tredje land kunna

begära tvistlösning kring ett bilateralt avtal som inte direkt påverkade

landet men försvagade systemet?

Kring främst dessa frågor kretsade de forslag som sedan ingavs från olika län

der. De kom från Nya Zeeland48
, USA49, Jamaica", Japan", Schweiz", de nor

diska länderna", Australien", EEG55
, Canada", Nicaragua", gemensamt från

Argentina, Canada, Hongkong, Ungern, Mexiko och Uruguay", Argentina",

Ungern'" och Korea61
•

Förslagen, som rörde både större och mindre frågor, kan delas in i två kate

gorier: dels forslag som gällde processuella forbättringar av det rådande syste

met, dels forslag som gällde större fundamentala förändringar. Förslagen skall

ses mot bakgrund av att det förekorn skilda uppfattningar om det primära syftet

med tvistlösningsprocessen.

En linje innebar att tvistlösningens centrala uppgift var att fastslå vad som

var rätt tolkning och vad som var fel tolkning av GATT. Avgörandena skulle

fungera som prejudikat. För detta ändamål skulle systemets rättsliga element

forstärkas på olika sätt. En part skulle ha rätt att få sin sak prövad genom panel

förfarande, En förlorande part skulle inte få hindra att en panelrapport antogs.

Tredje land som var berört av frågan skulle ha rätt att intervenera. Den främste
företrädaren for denna linje - den handlingsdirigerande linjen - var USA.

En annan linje innebar att tvistlösningen främst skulle vara inriktad på att
lösa den aktuella konflikten mellan de två parterna. Tyngdpunkten skulle då

, ligga på samråd, forlikning och medling. Tvistlösningen skulle inte vara preju
dikatskapande. Denna linje - den konfliktlösande linjen - företräddes bl.a. av

EEG, Japan, Jamaica och Brasilien.

Dessa olika uppfattningar avspeglade sig särskilt i två konkreta frågor. Den

forsta var huruvida de tvistande parterna skulle få delta i rådsbeslut om anta

gande av panelrapporten. Den andra var om konsensusregeln skulle fortsätta att

gälla. USA framförde här tidigt tre alternativa lösningar som skulle omöjlig-

48 MTN.GNG/NGI3/W/2 (New Zealand, 22 ApriI1987).
49 MTN.GNG/NGI3/W/3 (USA, 22 Apri11987) och MTN.GNG/NGI3/W/6 (USA, 25 June 1987).
50 MTN.GNG/NGI3/W/5 (Jamaica, 25 June 1987).
51 MTN.GNG/NGI3/W/7 (Japan, 1 July 1987) ochMTN.GNG/NGI3/W/9 (Japan, 18 September 1987).
52 MTN:GNG/NGI3/W/8 (Switzerland, 18 September 1987).
53 MTN.GNG/NGI3/W/10 (The Nordie Countries, 18 September 1987).
54 MTN.GNG/NGI3/W/11 (Australia, 24 September 1987).
55 MTN.GNG/NGI3/W/12 (EEC, 24 September 1987).
56 MTN.GNG/NGI3/W/13 (Canada, 24 September 1987).
57 MTN.GNG/NGI3/W/15 (Nicaragua, 6 November 1987).
58 MTN.GNG/NGI3/W/16 (Argentina, Canada, Hong Kong, Hungary, Mexico and Uruguay, 12

November 1987).
59 MTN.GNG/NG13/W/17 (Argentina, 12 November 1987).
60 MTN.GNG/NGI3/W/18 (Hungary, 12 November 1987).
6\ MTN.GNG/NGI3/W/19 (Korea, 20 November 1987).
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göra att förlorande part hindrade att rapporten antogs.f En forsta lösning var att
panelrekommendationerna gjordes bindande utan något efterföljande godkän
nande av rådet. En annan lösning var att panelrapporterna skulle anses antagna
om det inte fanns konsensus mot att de antogs. En tredje lösning var att de tvis
tande parterna inte skulle få delta i rådsbeslut om antagande av panelrapporter.

De stater som ansåg att tvistlösningens främsta uppgift var konfliktlösning
och inte handlingsdirigering ville behålla både konsensusregeln och parternas
rätt att delta i rådsbeslutet om antagande av rapporten.

Vid sidan av dessa fundamentala frågor diskuterades också andra likaledes
betydelsefulla frågor. En sådan var huruvida man skulle ha flera icke-bindande
forfaranden som medling och forlikning, eller om man skulle forstärka olika
bindande forfaranden som panelprocessen och skiljeförfarande. Till denna
fråga hörde också huruvida man skulle införa flera alternativa tvistlösningsför
faranden eller ha ett enhetligt förfarande, 63 En ytterligare central fråga var huru
vida en stat skulle anses ha en rättighet att få en sak prövad genom panelförfa
rande.

De mindre frågorna, om vilka det var lättare att nå enighet, gällde framfo
rallt olika inslag i panelproceduren. Stor enighet rådde om att denna måste gå
fortare och att man därfor måste införa ett antal tidsfrister for förfarandet, Det
fanns också enighet om att man måste ha ett forenklat och snabbare forfarande
for att välja panelledamöter.

En kontroversiell fråga var om panelledamöterna företrädesvis skulle vara
fristående från regeringar, som USA föreslog, eller om de skulle vara statstjäns
temän eller regeringstjänstemän.

Till de mer tekniska frågorna hörde huruvida det skulle utarbetas en stan
dardformulering for panelernas mandat. Syftet med en sådan standardformule
ring skulle vara att man undvek en utdragen diskussion om innehållet i manda
tet, vilken kunde forsena processen avsevärt.

Ett av många påpekat problem var den bristande efterlevnaden av panelre
kommendationerna. Här var fördömandet starkt men konkreta forslag som
innebar något annat än politiska forsäkringar att följa dem presenterades knap
past alls. Ett konkret forslag från Korea innebar att rådet skulle besluta att den
berättigade staten skulle få kompensation från en stat som inte implementerat
en panelrekommendation."

Av särskilt intresse var ett forslag från Nicaragua mot bakgrund av att Nica
ragua var ett av de få u-länder som påkallat tvistlösning i GATT och hade en

62 MTN.GNG/NG13/W/6, (USA, 25 June 1987), p 6.
63 De nordiska länderna poängterade vikten av att ha olika alternativa förfaranden mot bakgrund av att

tvisterna var av så olika karaktär. MTN.GNG/NGI3/W/I0 (The Nordie Countries, 18 September
1987).

64 MTN.GNG/NG 13/W/19 (Korea, 20 November 1987).
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regim som var i konflikt med den dominerande handelsnationen USA.65I för
slaget redogjorde man för de nedslående erfarenheter man hade av de två tvister
landet varit part i. I den ena tvisten hade proceduren enligt Nicaraguas uppfatt
ning fungerat tillfredsställande men USA hade inte implementerat rekommen
dationen. I den andra tvisten, som inte var avslutad vid tiden för förslaget, fung
erade enligt landets uppfattning inte proceduren på ett tillfredsställande sätt.

Nicaraguas förslag innebar att man skulle stärka det rättsliga inslaget i pro
ceduren. Man föreslog t.ex. rätt till panelprövning, strikta tidsfrister, klara och
tydliga slutsatser från panelen om huruvida det skett en minskning eller upphä
vande av förmåner och att parterna inte skulle kunna hindra antagande av
panelrapporten. Det kan noteras att man förespråkade ungefär detsamma som
USA gjorde.

Den första förhandlingsperioden innebar främst att olika stater presenterade
sina förslag. Regelrätta förhandlingar förekom i mindre utsträckning. Staterna
poängterade oftast att förslagen var preliminära och att man förbehöll sig rätten
att ändra dem. I de flesta fall benämnde man dem "communication" och mera
sällan "proposal". De stora frågorna blev förtydligade utan att man diskuterade
dem särskilt. Det var framförallt i det stora antalet mer tekniska frågor kring
panelproceduren som man kunde nå gemensamma uppfattningar. Även om
vissa stater förespråkade en mer förhandlingsinriktad tvistlösning så motsatte
man sig inte förbättrade procedurregler.

Frågan om övervakning av GATT:s regler diskuterades i en annan förhand
lingsgrupp som betecknades NG 14. Gruppens förhandlingsämne hade angivits
som "Functioning of the GATT System" (FOGS).66 Det var fyra frågor som
gruppen särskilt diskuterade: (1) införande aven övervakningsmekanism, (2)
möjligheten till större aktivt deltagande av ländernas ministrar i GATT:s
beslutsprocess, (3) huruvida det skulle inrättas en styrande mindre grupp
omfattande cirka 20 ministrar varvid små länder skulle få delta på rotationsba
sis och (4) hur GATT skulle samarbeta med andra internationella organisatio
ner i monetära och finansiella frågor (särskilt Valutafonden och Världsbanken).
Ganska snart nådde man överenskommelse i de två första frågorna men man
kunde inte bli ense i de två övriga frågorna. Den mest kontroversiella frågan
rörande övervakningen gällde hur ofta olika länder skulle granskas.

5.2.2 1988 års förhandlingar fram till halvtidsöverenskommelsen

Efter ett uppehåll i de formella förhandlingarna under vintern 1987/88 inleddes
en ny förhandlingsperiod som avslutades genom halvtidsöverenskommelsen

65 MTN.GNG/NGI3/WIl5 (Nicaragua, 6 November 1987).
66 Se härom Stewart s. 19014 ff. och Preeg s. 74 ff.

171



Kapitel 5. Framväxten av reglerna om övervakning och tvist/ösning

1989. Detvar en kreativ periodsomgavflera konkreta resultat. Omden första
perioden framförallt kännetecknades av att de olika staterna presenterade sina
förslag så kom den nu följande att mer kännetecknas av att staterna kommente
rade varandras förslag. Under denna period framlades skriftliga förslag från
Japan'", EEG68

, Peru'", Brasilien", Österrike", Mexiko" samt ett gemensamt
förslag från ett antal icke namngivna stater",

I februari 1988 utgav sekretariatet den första av flera utredningar kring sär
skilda frågor. Den innehöll en analys av skiljeförfarande för handelstvister mel
lan statema.i" Den följdes senare under denna period av rapporter om särregler
för u-länder" och om proceduren vid gemensamt klagomål från flera och inter
vention".

Sekretariatet gjorde också ett antal sammanställningar av och jämförelser
mellan de olika förslag staterna framställt. 77

Staternas förslag kom alltmer att koncentreras kring större principiella frå
gor om vilka det inte rådde någon enighet. En sådan fråga var hur man skulle
fatta beslut om antagande av panelrapporten. Här fanns sedan tidigare ett ame
rikanskt förslag som innebar att den praktiserade konsensusregeln skulle
avskaffas och att en förlorande part inte skulle kunna blockera ett antagande.
Brasilien och Japan försvarade här den bestående ordningen och vidhöll att
konsensusregeln skulle behållas. Japan framhöll att denna regel var nyckeln till
den framgång GATT hittills haft. För att förhindra blockering av besluten
kunde man enligt Japan dels söka förbättra panelbeslutens kvalitet, dels införa
en särskild procedur - innefattande bl.a. skriftlig motivering - för den stat som
ville hindra ett antagande."

EEG, som också tidigare framfört kritiska synpunkter om ett avskaffande av
konsensusregeln, förde i ett skriftligt inlägg ett mer principiellt resonemang

67 MTN.GNG/NG 13/W/21 (Japan, l March 1988).
68 MTN.GNG/NGI3/W/22 (EEC, 2 March 1988).
69 MTN.GNG/NG 13/W/23 (Peru, 3 March 1988).
70 MTN.GNG/NG 13/W/24 (Brazil, 7 March 1988).
71 MTN.GNG/NGI3/W/25 (Austria, 8 March 1988).
72 MTN.GNG/NGI3/W/26 (Mexico, 23 June 1988).
73 MTN.GNG/NGI3/W/30 (10 October 1988).
74 Concepts, Forms and effects of Arbitration. Note by the Secretariat. MTN.GNGINGI3/W/20 (22

February 1988).
75 Differential and More Favourable Treatment of Developing Countries in the GATT Dispute Settle

ment System. Note by the Secretariat. MTN.GNG/NGI3/W/27 (30 June 1988) ochMTN.GNG/NGI31
W/27/Rev.l (22 August 1988).

76 Multi-Complainants Procedures and Intervention by Third Parties in GATT Dispute Settlement Pro
ceedings. Note by the Secretariat. MTN.GNG/NGI3/W/28 (5 July 1988).

77 Summary and Comparative Analysis of Proposals for Negotiations. Note by the Secretariat.
MTN.GNG/NGI3/W/14/Rev.l (26 February 1988) och MTN.GNGINGI3/W/14/Rev.2 (22 June
1988); Comparison of Existing Texts and Proposals for Improvements to the GATT Dispute Settle
ment System. Note by the Secretariat. MTN.GNG/NGI3/W/29 (8 August 1988) och MTN.GNGI
NGI3/W/29/Rev.l (21 September 1988).

78 MTN.GNG/NG 13/W/21 (Japan, l March 1988), s. l och 5f.
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kring problemet. Det vore, enligt EEG, å ena sidan ologiskt om en part skulle
tadelta i rådsbeslutet om panelrapporten eftersom det skulle innebära att parten
var domare i egen sak. A andra sidan, framhöll EEG, innebar panelbeslutet och
antagandet en tolkning av GATT-reglerna och det vore likaledes ologiskt om
en part inte skulle få delta i beslut om en sådan tolkning. Att få delta i beslutet
framstod som särskilt viktigt då detta skulle kunna få stora konsekvenser för
landet. Konfliktlösningen krävde alltså att landet ej fick delta. Handlingsdirige
ringen krävde däremot att landet skulle få delta. Ur detta dilemma hittade EEG
tre möjliga utvägar: (1) att bibehålla konsensusregeln men göra det politiskt
svårare att motsätta sig konsensus, t.ex. genom krav på att staten skriftligen
motiverade varför den motsatte sig beslutet; (2) att särskilja den allmänna
GATT-tolkningen från den i fallet särskilda rekommendationen, varvid kon
sensusregeln bibehölls i första fallet medan någon annan mer flexibel regel
infördes för det andra fallet; (3) att för tolkningsbeslutet använda uttrycket
"taking note" , som innebar en svagare prejudikatverkan, och samtidigt ha en
mer flexibel regel för rekommendationen till parten. 79

Japan hade i sitt förslag också en text om användande av skiljeförfarande.
Flera stater hade framfört att skiljeförfarande var ett effektivt medel för att lösa
tvister. Japan hävdade att ett beslut i ett sådant förfarande inte skulle få innebära
någon bindande tolkning av GATT-reglerna för länder som ej var parter i tvis
ten." EEG tog också upp skiljeförfarande i ett förslag och framförde där att för
farandet särskilt kunde vara lämpligt då tvisten främst rörde faktiska förhållan
den och inte tolkning av GATT-regler."

Brasilien och Peru framförde ganska samstämmiga ståndpunkter kring u
ländernas möjligheter att hävda sina rättigheter i en tvistlösningsprocess."
Enligt Brasilien och Peru var problemet främst u-ländernas oförmåga att åstad
komma en verksam retaliationsåtgärd. För att lösa detta borde man enligt Bra
silien och Peru istället ålägga förlorande i-länder att utge kompensation till ett
vinnande u-land för den skada som skett. Samma ideer hade tidigare framförts
av Argentina och Nicaragua."

Debatten i förhandlingsgruppen skedde mot bakgrund av förändringar av
USA:s handelslagstiftning som hade gjorts 1988.84 Den 23 augusti 1988 under
tecknade president Reagan "the Omnibus Trade and Competitiveness Act" som

79 MTN.GNGINGI3/W/22 (EEC, 2 March 1988), p 1.
80 MTN.GNGINGI3/W/21 (Japan, l March 1988), s. 7 ff.
81 MTN.GNGING 13/W/22 (EEC, 2 March 1988), p 3. .
82 MTN.GNGINGI3/6 (Meeting 2-3 March 1988), s. 2 och MTN.GNGINGI3/W/23 (Peru, 3 March

1988), s. 4.
83 MTN.GNGINGI3/W/17 (Argentina, 12 November 1987) och MTN.GNG/NGI3/W/15 (Nicaragua,

24 September 1987).
84 Se härom b1.a. Bhagwati/Patrick (eds.): Aggressive Unilateralism. America's 301 Trade Policy and

the World Trading System (1991); Preeg: Traders in a Brave New World. The Uruguay Round and the
Future o/the International Trading System (1995), s. 78f; Stewart s. 2704f och 2760 tf.
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innehöll en utökad möjlighet för amerikanska myndigheter att vidta ensidiga
åtgärder mot andra länder som enligt amerikansk uppfattning bedrev en mot
USA alltför sluten handelspolitik. I den s.k. section 301 gavs den amerikanska
myndigheten United States Trade Representative (USTR) utökad rätt att agera.
Bestämmelsen innehöll en mer vidsträckt definition av vad som skulle anses
vara orättvis ("unfair") handelspolitik från andra länders sida och som berätti
gade till motåtgärder. En ny bestämmelse, "Special 301", syftade till att skydda
amerikanska immateriella rättigheter i andra länder. Den gav USTR mandat att
identifiera de länder som enligt amerikansk uppfattning inte tillräckligt mycket
skyddade dessa rättigheter och även mandat att därefter föreslå åtgärder mot
länderna. En annan ny bestämmelse, känd som "Super 301", gav USTR mandat
att identifiera länder som infört handelshinder och andra handelsstörande åtgär
der som försvårade USA:s handel. Alla dessa bestämmelser gav den amerikan
ska administrationen en legal rätt att vidta åtgärder mot andra länder.

USA ansåg att dessa regler var nödvändiga för att försvara amerikanska
intressen mot andra staters orättvisa handelspolitik eftersom det inte fanns
något fungerande internationellt system som kunde upprätthålla ordningen i
den internationella handeln. Den amerikanska uppfattningen var sålunda att
USA:s egna regler var nödvändiga så länge inte GATT:s tvistlösningssystem
fungerade men att de skulle kunna ändras om GATT -systemet blev starkare.

Från andra länders utgångspunkt var den amerikanska lagstiftningen ett hot
mot det multilaterala systemet eftersom den byggde på att USA ensidigt beslu
tade om åtgärder utan att alltid låta detta föregås aven prövning i GATT.

Den amerikanska 30 l-lagstiftningen kom att bli ett återkommande diskus
sionsämne under en stor del av Uruguayrundan. Denna diskussion ägde inte
bara rum i tvistlösningsgruppen utan också t.ex. i den förhandlingsgrupp som
diskuterade immateriella rättigheter. Ett tydligt samband fanns mellan 30 l-lag
stiftningen och tvistlösningen just genom att USA kopplade modifiering av det
ensidiga agerandet till krav på ett starkare tvistlösningssystem."

I slutet av juni 1988 presenterade Mexiko ett mer utförligt och detaljerat för
slag till text om tvistlösning." Här fanns särskilda avsnitt om samråd, medling,
skiljeförfarande, GATT -rådet, panelproceduren, implementering av rekom
mendationen, tredje parts intressen och om särbehandling av u-länder. Försla
get diskuterades vid flera möten och fick i huvudsak ett gott mottagande. För
diskussion fanns också ett av sekretariatet författat "non-paper" från 18 april
1988, som var konstruerat som en checklista för diskussionen. 87

85 Croome s. 149. Se härom också Hudec: International Economic Law: The Political Theatre Dimen
sion (1996), s. 9-16, och Silvennan: Multilateral Resolution over Unilateral Retaliation: Adjucating
the Use ofSection 301 Before the WTO (1996), s. 233-294.

86 MTN.GNG/NGI3/W/26 (Mexico, 23 June 1988).
87 Detta "non-paper" är inte officiellt dokumenterat. Det omnämns i MTN.GNG/NG 13/8 som är ett pro

tokoll från NG 13:s möte 23 och 24 juni 1988. Här framgår indirekt vad dokumentet handlar om.
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Sekretariatet utgav under sommaren 1988 särskilda utredningar kring två
frågor: dels om u-ländernas ställning i tvistlösningsproceduren, dels om klago
mål från flera parter och tredje parts intressen." Båda utredningarna blev före
mål för en omfattande diskussion vid gruppmöten. Den första frågan var svår
därför att det allmänt erkändes att u-länder hade en underlägsen ställning men
att det kanske inte var i tvistlösningsproceduren det huvudsakliga problemet låg
utan i de materiella reglerna. U-ländernas svårigheter vid tvistlösningen borde
enligt en uppfattning lösas med skapandet av särskilda procedurregler för dessa
länder. Enligt en annan uppfattning borde procedurreglerna gälla lika för alla
men i stället skulle u-länderna få särskilt juridiskt stöd vid tvistlösningen."

I oktober 1988 framlades ännu ett konkret förslag från ett antal icke namn
givna stater." Detta förslag låg sedan till grund för det ordförandeförslag som
presenterades inför halvtidsmötet i Montreal i december 1988.91

Förslaget inför Montrealmötet var relativt utförligt och innehöll dels text om
vilken konsensus uppnåtts och dels text som krävde särskilda ytterligare över
väganden. Till de senare hörde b1.a. på vilket sätt parterna skulle vara skyldiga
att anpassa sin nationella lagstiftning till GATT: s regler, huruvida en stat skulle
ha rätt att få en fråga prövad aven panel, hur lång tid hela proceduren skulle få
ta och huruvida de tvistande parterna skulle få delta då panelbeslutet skulle
antas av rådet.

I FOGS-gruppen (NG 14) lade sekretariatet fram ett förslag till formulär
med frågor till de stater som skulle granskas." En central frågeställning i dis
kussionen gällde vad som skulle granskas. Var det hur staterna uppfyllde sina
åtaganden enligt GATT eller var det deras handelspolitik i ett bredare perspek
tiv? Indien förespråkade att granskningen skulle vara inriktad på hur staterna
uppfyllde sina GATT -åtaganden och att den inte skulle inriktas på makroeko
nomisk politik i allmänhet." Malaysia ställde frågan vilken jämförelsenorm
man skulle använda vid värderingen; om det inte var GATT -skyldigheterna,
vad var det då?94 USA ansåg att granskningen skulle gälla något mer än bara

88 Differential and More Favourable Treatment of Developing Countries in the GATT Dispute Settle
ment System. Note by the Secretariat. MTN.GNG/NG13/W/27 (30 June 1988); Multi-Complainants
Procedures and Intervention by Third Parties in GATT Dispute Settlement Proceedings. Note by the
Secretariat. MTN.GNG/NGI3/W/28 (5 July 1988).

89 MTN.GNG/NGI3/8 (Meeting 23-24 June 1988), p 6 och MTN.GNG/NGI3/9 (Meeting on 11 July
1988), P 4-14.

90 MTN.GNG/NG13/W/30 (10 October 1988). Enligt Croome s. 152 var det Canada som hade största
ansvaret för detta förslag.

91 Report to the Trade Negotiations Committee meeting at Ministeriallevel, Montreal, December 1988.
MTN.GNG/13 (22 November 1988) s. 54 ff.

92 Draft Outline Format for Country Reports under Trade Policy Review Mechanism. Note by the Secre
tariat. Negotiating Group on Functioning of the GATT System. 27 April 1988.

93 Trade Policy Review Mechanism. Compendium of comments made in discussion of Chairman's
discussion paper (second revision) in formal and informal meetings in March 1988. Negotiating Group
on Functioning of the GATT System. 27 April 1988.

94 Ib.
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GATT-skyldigheter. Enligt USA skulle syftet vara att forbättra förståelsen av
hela handelspolitiken och förmå staterna att reflektera på ett mer övergripande
vis över sin politik."

Det fanns också andra frågor om vilka skilda ståndpunkter framfordes i
FOGS-gruppen. En sådan gällde hur ofta staterna skulle granskas. En annan
gällde huruvida tjänstemän från GATT skulle besöka de olika länderna for att
ta information. En särskilt besvärlig fråga gällde hur utvärderingen praktiskt
skulle ske. I vilket forum skulle den äga rum och vem skulle vara ansvarig for
granskningsdiskussionen?96

Trots motsättningarna i de skilda frågorna lyckades man i FOGS-gruppen
presentera ett forslag inför Montrealmötet, benämnt "Trade Policy Review
Mechanism't"

5.2.3 Halvtidsöverenskommelsen i april 1989

Vid ministermötet i Montreal i december 1988 nåddes ingen överenskommelse
men man beslutade att fortsätta mötet på tjänstemannanivå i början av april
1989. Vid detta senare möte enades man om en "halvtidsöverenskommelse"
som skulle bekräfta de framsteg som dittills gjorts i forhandlingarna på de olika
områdena."

Förhandlingsgruppen om tvistlösning var en av de grupper som kommit
längst och den överenskommelse man nått var jämförelsevis utförlig, Det
bestämdes att den skulle börja tillämpas forsöksvis från l maj 1989 i avvaktan
på att flera frågor skulle bli lösta senare. Av de frågor som skulle lösas senare
nämndes särskilt implementering av rekommendationer, möjligheten till kom
pensation, nationell lagstiftnings forenlighet med GATT och parternas roll vid
antagande av panelrapporten.

De centrala punkterna i halvtidsöverenskommelsen var följande:
(1) Syftet med avtalet skulle vara att upprätthålla parternas rättigheter och

skyldigheter enligt GATT och klargöra bestämmelserna i GATT. Detta var ett
centralt element for att åstadkomma säkerhet och förutsebarhet i det multilate
rala handelssystemet. Förhandlingarna skulle fortsätta for att ytterligare for
bättra och forstärka tvistlösningssystemet.

(2) Ömsesidiga överenskommelser om frågor, for vilka artiklarna XXII och

95 Ib.
96 Ib.
97 Report to the Trade Negotiations Committee meeting at Ministeriallevel, Montreal, December 1988.

MTN.GNG/13 (22 November 1988) s. 70 ff.
98 MTN.TNC/7(MIN) (9 December 1988). BISD 36S/61. Texten finns också i GATT Activities 1988, s.

152; GATT, Analytical Index: Guide to GAlT Law and Practice (1994), s. 592 tf. och i Petersmannl
Hilf(eds): The New GAlT Round o/Multilateral Trade Negotiations. Legal and economic problems.
(1991), s. 609 ff.
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XXIII åberopats, liksom utslag i skiljeförfarande som tillkommit enligt avtalet,
skulle notifieras till GATT så att andra parter skulle få möjlighet att anföra syn
punkter på dem.

(3) Part skulle vara skyldig att svara på annans parts begäran om samråd och
också delta i samrådsförfarande inom vissa angivna tidsfrister. Om överens
kommelse ej hade nåtts inom sextio dagar skulle klagande part kunna begära att
en panel tillsattes för att avgöra frågan.

(4) Bona officia, förlikning och medling skulle vara frivilliga förfaranden
som skulle kunna begäras av part när som helst under en tvist. Dessa förfaran
den skulle kunna fortsätta trots att panelförfarande hade inletts.

(5) Ett snabbt skiljeförfarande skulle kunna underlätta lösningen aven tvist,
särskilt om det rörde en fråga som var klart definierad av parterna. För att skil
jeförfarande skulle användas skulle krävas att parterna var ense därom. Parterna
skulle också gemensamt kunna besluta att andra parter skulle få delta.

(6) En begäran om tillsättande av panel skulle göras skriftligen och innehålla
en kort sammanfattning av de faktiska och rättsliga omständigheterna. Om part
begärde det skulle ett beslut om tillsättande av panel fattas vid det möte som följ
de efter det möte då begäran först framställdes.

(7) En särskild standardformulering för panelens mandat ("terms of refe
rence") skulle användas om parterna inte enades om annat inom 20 dagar. Den
skulle lyda:

"To examine, in the light ofthe relevant GATTprovisions, the matter referred to the
CONTRACTING PARTIES by (name ofcontraeting party) in document L/.. and to

make such jindings as will assist the Contraeting Parties in making the recommen
dations or in givning the rulings pro vided for in Article XXIII:2".

(8) Panelerna skulle bestå av välkvalificerade statstjänstemän och icke
statstjänstemän. Listan över icke-statstjänstemän skulle utökas och förbättras.
Om parterna inte enats om panelledamöter skulle dessa utses av generaldirek
tören.

(9) Om det var flera klagande parter i samma fråga skulle det som huvudre
gel tillsättas en gemensam panel. Om någon av parterna begärde det kunde
panelen avge separata rapporter för de olika klagande parterna.

(10) Om någon tredje part hade ett substantiellt intresse i en fråga som prö
vades aven panel skulle denna part ges möjlighet att bli hörd av panelen och
även få möjlighet att framföra skriftliga synpunkter.

(11) De tidsfrister som fanns i en av den juridiska byrån 1985 föreslagen
arbetsordning skulle tillämpas. Panelens arbete skulle som huvudregel inte
pågå mer än sex månader.

(12) En panelrapport skulle tas upp för behandling i rådet tidigast 30 dagar
efter att den givits ut till alla stater. Den stat som eventuellt skulle ha någon
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invändning mot rapporten skulle framställa denna senast tio dagar före det råds
möte som skulle behandla rapporten. De tvistande parterna skulle ha rätt att
fullt ut delta i det beslutande rådsmötet. Konsensusregeln skulle fortsätta att
gälla.

(13) Särskilt tekniskt bistånd skulle ges till u-länder som var parter i en tvist.
Sekretariatet skulle också anordna särskilda kurser för länder som var intresse
rade av detta.

(14) Staterna skulle snabbt implementera rekommendationer och utslag.
Om de inte kunde göra det genast skulle de göra det inom skälig tid. Rådet
skulle övervaka implementeringen och frågan skulle finnas på rådets dagord
ning senast sex månader efter att rapporten antagits och skulle kvarstå där tills
frågan lösts.

Halvtidsöverenskommelsen innebar inga stora principiella nyheter. Regel
systemet stramades upp så att den gällande proceduren förstärktes på olika sätt.

FOGS-gruppens (NG 14) förslag om granskning av parternas handelspolitik
antogs också i april 1989. Man beslutade att förslaget skulle börja tillämpas för
söksvis. Om denna granskningsmekanism stadgades i huvudsak följande:"

(1) Syftet med mekanismen skulle vara att åstadkomma bättre efterlevnad
av GATT. Detta skulle nås genom större transparens i och förståelse av parter
nas handelspolitik. Syftet skulle dock inte vara att granskningen skulle tjäna
som bas för krav på efterlevnad av specifika GATT-regler, utgöra element i en
tvistlösningsprocedur eller innebära införandet av nya åtaganden för parterna.

(2) Varje stat skulle regelbundet rapportera om innehållet i sin handelspoli
tik i enlighet med ett fastställt formulär. De fyra största (varvid storleken avsåg
andel av världshandeln och varvid EG räknades som en stat) skulle rapportera
vartannat år, de följande sexton staterna vart fjärde år och övriga i huvudsak
vart sjätte år.

(3) GATT:s sekretariat skulle utarbeta en egen rapport på basis av statens
rapport.

(4) Rapporterna skulle granskas och diskuteras vid särskilda möten med
Rådet.

(5) Rapporterna skulle publiceras efter granskningen.
Granskningsmekanismen var ett nytt inslag i GATT-samarbetet. Konkret

lyckades man enas om vad rapporterna skulle innehålla. Kontroversen om
granskningsfrekvensen hade fått en lösning i vilken man skiljde mellan olika
länder efter deras handelspolitiska betydelse. En fortfarande något oklar fråga
var vilket syfte granskningen skulle ha och vilken måttstock man skulle
använda vid värderingen.

99 Trade Policy Review Mechanism. MTN.TNC/11. Texten fmns också i GATT Activities 1988, s. 160
och i Petersmann/Hilfs. 619.
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5.2.4 Från halvtidsöverenskommelsen till Bryssel 1990

Efter halvtidsöverenskommelsen i april 1989 fortsatte förhandlingarna med
målsättningen att Uruguayrundan skulle kunna avslutas vid ett möte i Bryssel i
december 1990. Förhandlingsgruppen om tvistlösning träffades igen i maj 1989
och formulerade då de frågor som särskilt skulle diskuteras under perioden. De
gällde:

(1) antagande och implementering av panelrapporter,
(2) överprövningsmekanism,
(3) kompensation och retaliation,

(4) klagomål vid icke-överträdelse,
(5) skiljeförfarande,
(6) behandling av de minst utvecklade länderna,
(7) tredje parts rättigheter,
(8) val av panelIedamöter och
(9) förslag om tvistlösning i andra förhandlingsgrupper. 100

Det handlade nu om stora och svårlösta frågor. Frågan om överprövnings
mekanism var ny, många av de andra var som tidigare nämnts kontroversiella
på olika sätt. Det handlade inte längre om tidsfrister och andra mindre förbätt
ringar av proceduren. Det handlade om de stora principiella avgörande frå
gorna.

Under denna period utgav sekretariatet särskilda utredningar om proceduren
då klagomål gällde icke-överträdelse'?', om kompensation'" och om utslag och
rekommendationer1

03•

Särskilda förslag presenterades av Schweiz'?', Bangladesh105, gemensamt av
Hongkong, Ungern, Singapore och Schweiz'?", EEG l 07

, USA l 08
, Mexiko'" och

Canada1
10. Några av dessa inskränkte sig till särskilda frågor. Det första försla

get från Schweiz handlade enbart om skiljeförfarande och byggde på sekretari
atets tidigare utredning i frågan. Det andra schweiziska förslaget gällde olika
metoder för att man på nationell nivå skulle tillse att GATT -regler tillämpades.

100 MTN.GNG/NGI3/14 (Meeting 12 May 1989).
101 Non-violation Complaints under GATT Article XXIII:2. Note by the Secretariat. MTN.GNG/NGI3/

W/31 (14 July 1989).
102 Compensation in the Context of GATT Dispute Settlement Rules and Procedures. Note by the Secre

tariat. MTN.GNG/NG13/W/32 (14 July 1989).
103 Rulings and Recommendations in Terms of Article XXIII:2. Note by the Secretariat. MTN.GNG/

NGI3/W/35 (1 December 1989).
104 MTN.GNG/NG13/W/33 (Switzerland, 19 September 1989) och MTN.GNG/NG13/W/36 (Switzer-

land, 18 January 1990).
105 MTN.GNG/NGI3/W/34 (Bangla Desh, 14 November 1989).
106 MTN.GNG/NGI3/W/38 (Hong Kong, Hungary, Singapore and Switzerland, 30 March 1990).
107 MTN.GNG/NGI3/W/39 (European Community, 5 April 1990) och MTN.GNG/NGI3/W/44 (Euro-

pean Community, 19 July 1990).
108 MTN.GNG/NG13/W/40 (USA, 6 April 1990).
109 Ett "non-paper" 22 juni 1990 och MTN.GNG/NGI3/W/42 (Mexico, 12 July 1990).
110 MTN.GNG/NGI3/W/41 (Canada, 28 June 1990).
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Förslaget från Bangladesh gällde de minst utvecklade ländernas ställning i
tvistlösningen. Förslaget från Hongkong m fl gällde enbart tredje lands rättig
heter i en tvist.

Vid förhandlingsgruppens möten började man nu diskutera dessa svåra frå
gor. Av de sju protokollförda mötena under perioden ägnades de tre första åt
presentation av olika förslag medan de fyra sista innebar att gruppen efter
avklarade formalia övergick till informella diskussioner från vilka man inte
gjorde officiella anteckningar. Uppenbarligen var det under dessa informella
diskussioner - och under andra informella diskussioner - som de svåra frågorna
till slut fick sin lösning.

Under denna period böljade diskussionen om en överprövningsinstans.
EEG framställde i april 1989 ett förslag som innebar att en part som var miss
nöjd med den rättsliga tolkningen aven GATT-regel skulle kunna ta tolk
ningen prövad av ett överprövningsorgan. Detta skulle bestå av ett litet antal
mycket kunniga experter på rättsliga och ekonomiska problem. Konsensusre
geln skulle dock enligt EEG fortsätta att gälla. 111

USA utvecklade i ett analytiskt förslag sin syn på både överprövning och
implementering. 112 I förslaget sammankopplades de olika frågorna. Kvaliteten
på panelrapporterna, överprövning, konsensusfrågan, implementering, kom
pensation och retaliation hade alla direkt eller indirekt förbindelse med varan
dra och en lösning på en fråga fick betydelse för vilken lösning man valde i en
annan fråga. Det amerikanska förslaget utgick från två grundläggande frågor
vilka också hörde samman. Den första gällde hur man skulle uppnå hög kvalitet
på panelavgörandena. Härom fanns förslag om hur man skulle välja panelIeda
möter och om överprövning. Den andra gällde procedurer som skulle garantera
att panelresultat implementerades. Hit hörde problemet om hur panelrapporter
skulle antas, hur kontroll skulle ske av implementeringen och om kompensa
tion och retaliation.

Dessa frågeställningar belystes också i förslagen från Canada och Mexiko.
I dessa tillkom ett nytt inslag som var av relativt stor principiell betydelse, näm
ligen införandet av ett särskilt stadium i panelprocessen - "review stage" - vid
vilket panelen skulle presentera en interimsrapport till parterna. Rapporten
skulle innehålla såväl en bedömning av de faktiska omständigheterna som en
rättslig värdering. Syftet var att parterna här skulle kunna få en möjlighet att
göra påpekanden om felaktigheter och förbiseenden som annars skulle kunna
ingå i rapporten och minska parternas förtroende för den. 113

III MTN.GNG/NGI3/W/39 (European Community, 5 April 1990).
112 MTN.GNG/NGI3/W/40 (USA, 6 April 1990).
113 MTN.GNG/NGI3/W/41 (Canada, 28 June 1990), s. 2 och MTN.GNGINGI3/W/42 (Mexico, 12 July

1990), s. 2.
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Förhandlingsgruppen nådde enighet om mycket men inte om allt. Inför det
planerade avslutande Brysselmötet 1990 skulle de olika gruppordförandena
presentera sina gruppers förslag i en text. Ordföranden för tvistlösningsgruppen
presenterade ett förslag där olösta frågor omgavs med parenteser. 114 Texten låg
till grund för den text om tvistlösning som ingick i slutförslaget inför Bryssel
mötet i december 1990.115

I förslaget ingick b1.a. regler om överprövning, regler om kompensation och
retaliation och regler om klagomål vid icke-överträdelse. Här fanns också en
särskild arbetsordning för panelarbetet med detaljerade tidsfrister för olika
moment. I en kommenterande inledning till slutförslaget inför Brysselmötet
angavs att följande punkter fortfarande var öppna frågor:

(1) Proceduren för rådsbeslut gällande tillsättande av panel, antagande av
panelrapport, antagande av rapport från överprövningsorganet och tillåtelse att
retaliera. Den kontroversiella frågan var huruvida konsensusregeln skulle gälla
eller ej.

(2) Förbud att vidta ensidiga åtgärder. Här angavs att det fanns enighet om
principen men inte hur långt den skulle sträckas. Problemet var främst USA:s
s.k. 30 l-lagstiftning.

(3) Proceduren för klagomål vid icke-överträdelse. Här var frågan om en
särskild procedur skulle införas för sådana fall eller om den generella procedu
ren skulle gälla också här.

5.2.5 De sista svårigheterna

Brysselmötet 1990 ledde aldrig till något avtal främst p g a oenighet mellan
EEG och USA om jordbrukspolitiken. Också för tvistlösningen fanns flera
olösta frågor. I februari 1991 skedde en omorganisering av förhandlingsgrup
pema. Antalet grupper reducerades från femton till sju. Tvistlösning ingick till
sammans med FOGS-gruppen i en ny förhandlingsgrupp med gemensam
beteckning "Institutions". 116

Tvistlösningsmekanismen hade mot slutet av 1980-talet blivit alltmer anli
tad. 1985 hade en tvist avgjorts och 1986 hade ingen tvist alls avgjorts. 1987
avgjordes tre tvister, 1988 fem tvister, 1989 åtta tvister, 1990 sex tvister, 1991

114 Chairman's Text on Dispute Settlement (19 October 1990)
115 Draft Final Act Embodying the Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations

(1990). Texten finns i Stewart Volume III, s. 65-455.
116 Stewart s. 2787. Från den nya förhandlingsgruppen "Institutions" finns bara ett offentligt dokument.

Det har beteckningen MTN.GNG/IN/l, 18 October 1991. En orsak härtill synes vara att de flesta dis
kussioner i gruppen skedde under mycket informella former. Det framställdes dock många s.k. non
papers och informella sekretariatsnoter men förhandlarna synes medvetet ha beslutat att inte lämna ut
eller lämna efter sig några sådana dokument (uppgift från tjänstemän på WTO-sekretariatet).
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en tvist och 1992 sex tvister. Som tidigare var det främst USA, EEG, Canada
och Japan som anlitade systemet eller blev angripna genom det.'!'

Under hösten 1991 lyckades man nå enighet om en rad mindre betydelse
fulla frågor i vilka oenighet förelegat vid Brysselmötet. 118 Oenighet förelåg
dock fortfarande om några viktiga frågor som inte kunde lösas i den nya för
handlingsgruppen. Det gällde främst beslutanderätten i rådet (konsensusregeln)
och proceduren för klagomål vid icke-överträdelse.

En annan fråga hade fått aktualitet och blivit ett problem. Den tidigare för
handlingsgruppen NG13 hörde under den större grupp som förhandlade om
varor. NG13 hade sålunda inte formellt ansvar att förhandla om tvistlösning
rörande tjänster. Man hade dock i princip blivit ense om att det skulle finnas ett
gemensamt tvistlösningssystem för alla områden. Till denna fråga hörde också
retaliationsmöjligheten. En fråga var om det skulle vara tillåtet att retaliera
inom ett annat område än det tvisten gällde? Skulle t.ex. en stat som vunnit en
tvist inom varuområdet få retaliera med en åtgärd inom tjänsteområdet (s.k.
korsretaliation)? Efter oklarheter på dessa punkter enades man om att ha ett
gemensamt tvistlösningssystem och att tillåta korsretaliation. 119

Vid ett möte 7 november 1991 förklarade ordföranden i den för rundan
gemensamma förhandlingsgruppen TNC att det fortfarande fanns tre olösta frå
gor för tvistlösningen. De gällde

(1) i vilken utsträckning tvistlösningsprocessen skulle vara automatisk och
bindande,

(2) hur man skulle få länderna att avstå från ensidiga åtgärder och
(3) hur tvistlösningsproceduren skulle inordnas i Uruguayrundans resul

tat.120

Dessa frågor fick slutligen sin lösning under de informella förhandlingar
som ägde rum under november och december 1991. Den 20 december 1991
presenterade TNC:s ordförande Dunkel ett nytt förslag till slutakt.':" Reglerna
om tvistlösning fanns intagna i två separata avtal:

1. "Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Dis
putes Under Article XXII and XXIII of the General Agreement on Tariffs
and Trade" och

2. "Elements of an Integrated Dispute Settlement System" .

117 Detta framgår av sammanställningen i Pescatore/Davey/Lowenfeld: Handbook of WTOIGATT Dis-
pute Settlement (1998)

118 Se härom Stewart s. 2789 tf.
119 Croome s. 321 tf.
120 Croome s. 323.
121 Draft Final Act Embodying the Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations, 20

December 1991 (Dunkel Oraft). MTN.TNC/W/FA. Texten finns i Stewart Volume III s. 457 tf.
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Det första avtalet innehöll de centrala reglerna om tvistlösning. Det andra avta
let innehöll regler om ett nyskapat organ som skull ersätta rådet vid tvistlös
ningsfrågor, "Dispute Settlement Body" (DSB). Detta var identiskt med rådet
men betecknades DSB då det behandlade frågor om tvistlösning. I det andra
avtalet fanns också regler om retaliation.

Frågan om en granskningsmekanism diskuterades i samma grupp som tvist
lösningen. Den enighet som fanns sedan halvtidsrnötet 1989 bestod och några
större förändringar gjordes inte i den text som då antogs.

Inte heller på basis av 1991 års förslag till slutakt kunde deltagarna i rundan
nå någon enighet om hela förhandlingsresultatet. Jordbruksfrågan var fortfa
rande olöst. Avtalen om tvistlösning hade några tekniska ofullkomligheter men
representerade en överenskommelse om vilken man nått enighet. Det delavtal
om tvistlösning som sedan kom att undertecknas i Marrakech var i sak nästan
identiskt med det förslag som framlades i december 1991. Att det kom att dröja
mer än två år innan det antogs berodde alltså inte på motsättningar om tvistlös
ning.
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6.1 Bakgrunden

Varken GATT 1947 eller GATT 1994 innehåller någon regel som stadgar att
GATT -parterna eller något annat organ skall övervaka att staterna följer reg
lerna i avtalet. Inte heller finns där regler som anger att man skall följa upp fat
tade beslut och kontrollera att de följs. Samråd och tvistlösning är de metoder
avtalet föreskriver för kontroll av att reglerna följs.

Det finns dock två regler i GATT (1947 och 1994) som i viss mån innebär
en form av övervakning. Artikel XXV: l anger att representanter för de avtals
slutande parterna tid efter annan skall sammanträda för att underlätta tillämp

ningen av GATT och för att främja dess syften. Innebörden härav är inte att
granska de enskilda staternas handelspolitik utan fastmer en granskning av det
internationella handelssystemet som helhet och GATT-systemets effektivitet.
Artikel X stadgar att staterna skall offentliggöra sina lagar, förordningar, inter
nationella överenskommelser m.m. rörande sin utrikeshandel. Artikelns inne
börd har blivit prövad i ett par panelfall. l Ett offentliggörande av nationella nor
mer om utrikeshandeln utgör en form av övervakning i en vidsträckt mening. I
flera GATT -artiklar finns också bestämmelser om notifieringsplikt.' En skyl
dighet för en stat att meddela andra berörda parter att man skall vidta en viss
åtgärd utgör också en form av övervakning.

Efterhand utvecklades vid sidan av det centrala GATT förfaranden som
också kan karakteriseras som övervakning i vidsträckt mening. I 1979 års
Understanding fanns en särskild punkt om granskning, enligt vilken GATT
parterna enades om att utföra en systematisk granskning av förändringar i han
delssystemet. Enligt denna punkt skulle särskild uppmärksamhet ges till sådant
som påverkade rättigheter och skyldigheter enligt GATT, till frågor som
berörde u-länders intressen, till handelsåtgärder som skulle notifieras enligt
överenskommelsen (dvs. 1979 års Understanding) och till åtgärder som varit
föremål för samråd, förlikning eller tvistlösning.' Dessa granskningar gjordes
av GATT-sekretariatet. Sekretariatets rapporter behandlades vid särskilda
möten för rådet, vilka hölls två gånger per år."

I EEG/Canada, alkoholdrycker, 1988 (BISD 35S/37) och USA/Canada, alkoholdrycker, 1992 (BISD
39S/27).

2 T.ex. artiklarna XII:4 och XV:8. En utförlig uppräkning av dessa fmns i GATT, Analytical Index:
Guide to GATT Law and Practice (1994), s. 278ff.

3 Understanding on Notification, Consultation, Dispute Settlement and Surveillance of 28 November
1979 (BISD 26S/210), p. 24.

4 Existing Surveil1ance Functions in the GATT. Note by the Secretariat. MTN.GNG/NG 14/W/3 (9 June
1987), p. 6-8.
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I de olika Tokyokoderna stadgades att man årligen skulle se över respektive
kods tillämpning och funktion. En sådan översyn skulle innebära att man jäm
förde den faktiskt bedrivna handelspolitiken med de enskilda reglerna utan att

man för den skull granskade och bedömde hur en enskild stat uppfyllde sina
förpliktelser.

Hur staterna fullgjorde sin skyldighet att notifiera GATT-rådet om änd
ringar av olika handelsrelaterade lagar granskades vid särskilda möten i rådet.
En särskild kommitte granskade restriktioner till skydd för betalningsbalansen
och en kommitte för handel och utveckling granskade regelbundet hur del IV i
GATT, som handlar om u-länderna och handeln, tillämpades. Multifiberavtalet
gav ett särskilt organ uppgift att granska medlemsländernas handelspolitik på
teko-området.5

Avsaknaden aven systematisk allmän övervakning hängde samman med att

GATT inte skapat en organisation och att parterna velat begränsa den överstat
liga makt GATT eventuellt skulle kunna ha. Det har dock funnits förslag till att
stärka den centrala makten. Uruguay och Brasilien föreslog 1964 att GATT

sekretariatet skulle ges en åklagarroll för att befria små nationer från den poli
tiska börda det kunde vara för dem att själva anföra klagomål mot en stor
nation." Genomförandet av ett sådant förslag skulle innebära en helt annan kon
struktion av avtalet och uppenbarligen var tiden inte mogen för detta. Inte ens
nu - 36 år senare - har tiden ansetts mogen.

I Leutwiler-rapporten Trade Policies for a Better Future från 1985 fanns
olika inslag om övervakning. Ett förslag var att man i varje land skulle offent
liggöra vilka kostnader olika handelspolitiska åtgärder medförde och vilken
nytta de hade för landet. 7 Gruppen föreslog också att staternas handelspolitik
och handelsåtgärder skulle bli föremål för regelbundna översikter eller gransk
ningar och att GATT-sekretariatet skulle samla in och publicera information
härom." Man angav två alternativa förslag om hur detta närmare skulle utfor
mas. Det ena innebar att GATT -sekretariatet skulle upprätta en rapport om lan
det och att en panel bestående av tre eller fem representanter för olika reger
ingar skulle granska rapporten och avge icke-bindande rekommendationer.
Man gjorde här en hänvisning till OECD som utför liknande studier av länder
nas ekonomiska politik. Det andra alternativet innebar att det skapades en obe
roende "Trade Policy Committee", som med hjälp av GATT-sekretariatet
skulle publicera återkommande rapporter om utvecklingen. Utöver dessa två
alternativa möjligheter föreslogs att GATT-sekretariatet skulle ges mandat att

5 Blackhurst: Strengthening GATT Surveillance of Trade-Related Policies (1991), s. 131ff; Existing
Surveillance Functions in the GATT. Note by the Secretariat. MTN.GNGINGI4/W/3 (9 June 1987).

6 Hudec: Developing Countries in the GATT Legal System (1987), s. 58.
7 Trade Policies for a Better Future. The 'Leutwiler Report " the GATT and the Uruguay Round (1987),

p. l s. 41.
8 p. 7 s. 49.
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initiera studier av staternas handelspolitik. Sekretariatet skulle här enligt Leut
wiler-gruppen agera som vakthund men inte som domare.

I Punta del Este-deklarationen tog man fasta på förslagen i Leutwiler-rap
porten. Här fanns två punkter som rörde övervakning. Den första innebar att
man bestämde att man skulle övervaka tillämpningen av deklarationens princip
om stopp för vidare handelshindrande åtgärder och avskaffande av alla han
delshindrande åtgärder som var oförenliga med GATT. 9 Den andra gällde man
dat för den förhandlingsgrupp som skulle diskutera hur GATT -systemet fung
erade (FOGS-gruppen, NG 14). Mandatet hade i övervakningsfrågan följande
lydelse: "Negotiations shall aim to develop understandings and arrangements:
(i) to enhance the surveillance in the GATT to enable regular monitoring of
trade policies and practices ofcontractingparties and their impact on thefunc
tioning ofthe multilateral trading system ".10

Vid förhandlingarna i NG 14 fanns det en utbredd enighet om att någon form
av övervakning eller granskning skulle införas. 11 Inledningsvis rådde oenighet
om övervakningens inriktning. Skulle den, som t.ex. Indien och Jugoslavien
föreslog, främst gälla hur enskilda stater uppfyllde sina skyldigheter enligt
GATT, eller skulle den, som USA ansåg, ha ett bredare perspektiv och avse
handelspolitik som del aven stats ekonomiska politik utan att man fokuserade
granskningen på GATT-skyldighetema?12 En annan grundläggande fråga var
huruvida GATT -sekretariatet skulle förstärkas och ges en ledande oberoende
roll för att kunna genomföra övervakningen eller om sekretariatet skulle ha
mindre långtgående befogenheter och uppgifter härvidlag. B Olika ståndpunkter
fanns också i frågan vem som skulle utföra granskningen, hur ofta den skulle
äga rum och om man skulle göra skillnad mellan olika typer av länder. 14 Vissa
länder motsatte sig förslag om att tjänstemän från GATT -sekretariatet skulle
besöka de granskade länderna." Oenighet fanns också huruvida granskningen
skulle utmynna i en värdering eller inte. 16

Leutwilerrapporten hänvisade till OECD:s rapporter som möjlig förebild. I
OECD har en särskild kommitte, "The Economic Development and Review
Committee", ansvar för de årliga granskningarna av medlemsländernas eko
nomi. Kommitten består av representanter för den granskade staten, för två
andra OECD-medlemmar och för OECD-sekretariatet. Statens ekonomiska

9 Ministerial Dec1aration on the Uruguay Round, 20 September 1986 (BISD 33S/19), part I, C.
10 Part I, E.
11 Förhandlingama om övervakning under Uruguayrundan har berörts också i föregående kapitel.
12 Trade Policy Review Mechanism. Compendium of comments made in discussion of Chairman's

discussion paper (second revision) in formal and informal meetings in March 1988. NG 14,27 April
1988.

13 Ib.
14 Ib.
15 Ib.
16 Ib.
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politik - som beskrivs i en rapport - värderas av representanter for de två andra
medlemmarna och av sekretariatet. 17

Som underlag for diskussionerna i NG 14 fanns b1.a. en sekretariatsutred
ning om andra internationella organisationers granskningsaktiviteter. Förutom
for OECD:s system redogjorde man där for systemen i Internationella Valuta
fonden (IMF) och Världsbanken." Vid forhandlingarna hänvisades stundom
till OECD-systemet men något direkt stöd for den modellen fanns inte. Den tre
partsmodell som OECD-systemet innebär kom dock senare att få en viss mot
svarighet i WTO.

Det forslag om handelspolitisk granskning som ingick i halvtidsöverens
kommelsen 1989 var i stor utsträckning identiskt med det som senare kom att
ingå i WTO-avtalet. Förslaget var begränsat till att avse de områden for vilka
man hade nått överenskommelser vilket betydde att det inte täckte granskning
av tjänster och handelsrelaterade aspekter av immateriairätter. Förhandlingarna
efter halvtidsöverenskommelsen handlade forutom om utsträckning av gransk
ningen till de nya områdena b1.a. om huruvida man skulle ha bestämmelser om
inhemsk öppenhet beträffande regeringarnas beslutsfattande i handelspolitiska
frågor. 19

6.2 WTO-avtalets regler om övervakning

Avtalet om handelspolitisk granskning ("Trade Policy Review Mechanism",
TPRM) stadgar om tre olika former av övervakning.

(1) Inhemsk öppenhet. Medlemmarna erkänner det inneboende värdet av
inhemsk öppenhet i fråga om regeringarnas beslutsfattande i handelspolitiska
frågor. Man är överens om att uppmuntra och befrämja öppenhet inom de egna
systemen. Genomförandet skall dock ske på frivillig basis."

(2) Det särskilt bildade organet for granskning ("The Trade Policy Review
Body", TPRB) skall årligen genomföra en översyn av de utvecklingstendenser
inom världshandeln vilka påverkar det multilaterala handelssystemet. Översy
nen skall ske med hjälp aven årlig rapport från generaldirektören vilken beskri
ver WTO:s viktigaste aktiviteter och belyser viktiga policyfrågor som påverkar
handelssystemet.21

(3) Alla medlemmars handelspolitik och handelspolitiska åtgärder skall

17 Ib.
18 Multilateral Surveillance Activities in other International Organizations. Note by the Secretariat.

MTN.GNG/NG14/W/19 (18 March 1988). Se också om OECD och IMF, Blackhurst s. l35ff.
19 MTN.GNG/NG14/W/37 (Australia, Canada, Hong Kong, New Zealand, 14 December 1989) och

MTN.GNG/NG14/17 (Meeting 22-23 May 1990).
20 Punkt B i avtalet.
21 Punkt G i avtalet.
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granskas regelbundet." Det är denna granskning som här är av intresse och som
skall behandlas i det följande.

Enligt avtalet skall granskningen ske med olika intervall beroende på med
lemmarnas handelspolitiska storlek. De fyra största (varvid EU betraktas som
en stat) skall granskas vartannat år, de nästföljande sexton skall granskas vart
fjärde år och övriga vart sjätte år med förbehållet att längre tidsintervaller kan
fastställas för de minst utvecklade länderna.

Granskningen bygger på dels en landsrapport utfärdad av medlemsstaten
själv, dels en rapport från sekretariatet.

Landsrapporten skall göras efter en mall (format) som beslutades av rådet
1989.23 Rapporten skall bestå av tre delar; A, B och ett appendix. I del A, som
har titeln "Trade policies and practices" skall staterna redogöra för de grund
läggande dragen och dokumenten i sin handelspolitik. Del B har titeln "Rele
vant background against which the assessment oftrade politics will be carried
out: wider economic and developmental needs, external environment" och
skall alltså innehålla en bakgrunds- och omvärldsbeskrivning. I appendix skall
finnas statistiska uppgifter kring utrikeshandeln.

Rapporten från sekretariatet - WTO-rapporten - bygger i huvudsak på
landsrapporten men man kan hämta uppgifter också från annat håll, bl.a. genom
besök i det granskade landet. Någon särskild mall för WTO-rapporten finns
inte.

De två rapporterna skall diskuteras vid möten i TPRB. Härvid kan ordföran
den välja diskussionsledare som skall inleda diskussionerna i TPRB. Även om
dessa är företrädare för olika stater skall de enligt avtalet agera i sin personliga
kapacitet. 24

Överläggningarna vid TPRB-mötena skall enligt avtalet om handelspolitisk
granskning styras av målsättningen för avtalet." Denna anges i avtalets inled
ning. Här stadgas att syftet med granskningen är att medverka till att alla med
lemmar bättre efterlever de regler och åtaganden som gjorts i de multilaterala
handelsavtalen och, där så är tillämpligt, i de plurilaterala handelsavtalen, och
att den därigenom bidrar till ett smidigare fungerande multilateralt handelssys
tem genom att man uppnår större insyn i och kunskap om medlemmarnas han
delspolitik. Det tilläggs vidare att granskningarna gör det möjligt att regelbun
det få en samlad uppfattning om och utvärdera hela omfattningen av enskilda
staternas handelspolitik och handelspolitiska åtgärder samt dessas inverkan på
det multilaterala handelssystemets funktion. Det poängteras slutligen att avsik
ten inte är att granskningarna skall utnyttjas för att tvinga fram efterlevnad av

22 Punkterna C, D, E och F i avtalet.
23 Outline Format for Country Reports. Decision of 19 July 1989 (BISD 36S/406)
24 Punkt C (iv) i avtalet.
25 Punkt C (iii) i avtalet.
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specifika förpliktelser enligt avtalen eller för tvistlösningsförfaranden eller för
att påtvinga medlemmarna nya åtaganden."

En utvärdering skall sålunda äga rum vid granskningen. Om denna sägs att
den i erforderlig utsträckning skall göras mot bakgrund av den berörda med
lemmens vidare ekonomiska behov, utvecklingsbehov, politik och målsättning,
liksom dess yttre omständigheter. Samtidigt sägs att granskningarnas syfte är
att undersöka vilken inverkan medlemmens handelspolitik och handelspolitis
ka åtgärder har på det multilaterala handelssystemet.27

Vad dessa formuleringar kan betyda skall diskuteras nedan. Problemet är att
varje granskning sker utifrån vissa normer och att det är oklart vilka dessa nor
mer är.

De två rapporterna och protokollet från TPRB-mötet skall omgående offent
liggöras efter mötet. 28 De skall också vidarebefordras till Ministerkonferensen
som skall notera dem." Man fattar inte något särskilt beslut med anledning av
rapporterna och diskussionen. Debatten och offentliggörandet är de avslutande
punkterna.

Vid sidan av avtalet om handelspolitisk granskning finns det andra regler
som är av intresse för förståelsen av övervakningen. Det gäller dels organisa
tionsavtalets stadganden om de centrala rådens funktioner, dels delavtalens
stadganden om uppgifter för de olika kommitteer som skapas genom dessa.

Enligt organisationsavtalet skall Varuhandelsrådet övervaka tillämpningen
av de multilaterala handelsavtalen som gäller varor, Tjänstehandelsrådet skall
övervaka tillämpningen av tjänstehandelsavtalet och TRIPs-rådet skall över
vaka tillämpningen av avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrät
ter." Vad dessa skyldigheter innebär mer konkret framgår inte av organisa
tionsavtalet. I tjänstehandelsavtalet konkretiseras Tjänstehandelsrådets uppgif
ter. Enligt avtalet skall varje medlem skyndsamt publicera alla relevanta åtgär
der som har allmän tillämpning och hänför sig till tjänsteavtalet. 31 Medlem skall
också skyndsamt informera Tjänstehandelsrådet om nya lagar och andra regle
ringar på området." Dessutom skall varje medlem skyndsamt besvara begäran
om information om detta från andra medlemmar." Medlem kan också till
Tjänstehandelsrådet anmäla åtgärder som vidtagits aven annan medlem."
Tjänstehandelsrådets uppgifter är sålunda huvudsakligen att ta emot informa-

26 Punkt A (i) i avtalet.
27 Punkt A (ii) i avtalet.
28 Punkt C (vi) i avtalet.
29 Punkt C (vii) i avtalet.
30 Organisationsavtalet artikel IV p. 5. De engelska tenner som används här är "oversee the functioning".
31 Allmänna tjänstehandelsavtalet, artikel III, p. 1.
32 Artikel III, p. 3.
33 Artikel III, p. 4.
34 Artikel III, p. 5.

189



Kapitel 6. Övervakningen

tion och att vara ett forum för samråd." En särskild granskande uppgift har
rådet då det gäller undantag från principen om mest-gynnad-nations-behand
ling. Tjänstehandelsrådet skall se över alla undantag som beviljats för längre tid
än fem år och skall vid granskningen undersöka om de förutsättningar som
motiverade undantagsbehovet fortfarande gäller."

Genom de olika delavtalen upprättas olika kommitteer. Alla medlemsstater
har rätt att ha representanter i kommitteerna. Kommitteernas uppgifter varierar
men de har alla någon form av övervakande funktion i vid mening.

Alla kommitteer utgör forum för samråd. Här finns sålunda ett forum i vilket
representanter för olika medlemsstater möts och i vilket de formellt och infor
mellt kan diskutera frågor i anslutning till avtalets materiella innehåll. Denna
funktion innebär alltså att en stat som vidtar en för andra ovälkommen åtgärd
kan räkna med att åtgärden kommer att beröras på något sätt i kommitten.

I de flesta delavtal stadgas att en uppgift för kommitten är att granska" avta
lets tillämpning och funktion. Detta anges som den huvudsakliga uppgiften för
den kommitte som tillsatts enligt avtalet om handelsrelaterade investeringsåt
gärder (TRIMS).38

En viktig uppgift för många kommitteer är att de skall ta emot information
från medlemsstaterna. Denna informationsmottagning motsvaras ofta aven
skyldighet för medlemsstaterna att lämna information. Härom stadgas särskilt
i avtalet om jordbruk", avtalet om tekniska handelshinder", antidumpningav
talet", avtalet om tullvärde", avtalet om ursprungsregler", avtalet om import
licensförfaranden" och allmänna tjänstehandelsavtalet".

I allmänhet stadgas inte att informationen skall granskas. Att information ges
kan ju i sig sägas innebära en viss granskning. I avtalet om subventioner och
utjämningstullar anges särskilt att anmälan av subventioner skall ske och att
kommitten skall granska de anmälda subventionerna." Det stadgas dock inte hur
granskningen skall gå till och huruvida den skall utmynna i något dokument.

35 Artikel VII p. 4, artikel VIII, p. 4 och artikel XXII.
36 Artikel XXIX, bilaga om artikel-II-undantag, p. 3 och 4.
37 Oftast används här termen "review" men också termen "monitor" förekommer.
38 Avtalet om handelsrelaterade investeringsåtgärder, artikel 7 p. 3.
39 Artikel 5 p. 7.
40 Artikel 15 p. 2.
41 Artikel 16 p. 4.
42 Artikel 22 p. 2.
43 Artikel 5.
44 Artikel 5.
45 Artikel III, p. 3.
46 Artikel 26.
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Den längst gående formen av övervakning gör de kommitteer om vilka stad
gas i överenskommelsen om bestämmelserna avseende betalningsba
lansåtgärder i GATT 1994 och i avtalet om textil och konfektion." Enligt den

förstnämnda överenskommelsen skall en betalningsbalanskornmitte granska de
restriktioner som tillämpas av betalningsbalansskäl i enlighet med reglerna om
detta i GATT. 48 En medlem som inför restriktioner skall inleda samråd med
kommitten. Om kommitten finner att åtgärderna är oförenliga med bestämmel
serna kan den föreslå att de skall ändras." Här sker alltså en värdering mot de

rättsliga normerna.
Kommitten skall avge en rapport från konsultationerna till Allmänna rådet. 50

I rapporten skall finnas slutsatser. Allmänna rådet kan på grundval av rapporten
ge olika rekommendationer.

Vid sidan av denna granskning kan också en annan stat inleda tvistlösning
om tillämpningen aven åtgärd som vidtagits för att skydda betalningsbalan
sen."

I avtalet om textil och konfektion har man i viss mån övertagit de gamla
kommitteer som fanns i multifiberavtalet. Här finns ett textilövervakningsor
gan ("Textiles Monitoring Body", TMB).52 Eftersom avtalet stadgar att med

lemsstaterna skall minska sina restriktioner under en viss tidsperiod i en viss
takt och det finns starka nationella krafter som inte har intresse av att man följer
den överenskomna takten, är kontrollen av efterlevnaden särskilt viktig här.
TMB har olika uppgifter i det sammanhanget.

Alla kvantitativa begränsningar skall anmälas till TMB, som distribuerar
denna information till alla medlemmar för kännedom, Dessa andra medlemmar
kan inkomma med synpunkter och också dessa synpunkter tillställs de andra för
kännedom. 53

TMB har också en tvistlösande funktion. 54 Om parterna inte kan komma
överens bilateralt skall TMB på begäran av endera medlemmen och efter nog
grant och skyndsamt övervägande av frågan avge rekommendationer till de
berörda medlemmarna. På begäran av medlem skall TMB omgående granska
varje enskild fråga som medlem inte kunnat lösa vid samråd. Medlemmarna
skall sträva efter att till fullo godta rekommendationer som utfärdas av TMB
som i sin tur noggrant skall övervaka tillämpningen av sådana rekommendatio-

47 I Qureshi: The World Trade Organization (1996), s. 89ff, behandlas särskilt överenskommelsen om
betalningsbalansåtgärder.

48 p. 7 i överenskommelsen. De aktuella GATT-artiklarna är XII och XVIII.
49 GATT artikel XII.4.c) i).
50 p. 13 i överenskommelsen.
51 Detta anges i en not till inledningen av överenskommelsen.
52 Avtal om textil och konfektion, artikel 8.
53 Artikel 2.
54 Artikel 5 p. 2, p. 4 och p. 6; Artikel 6 p. 9 och p. 11; Artikel 8.
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ner." De tvistande parterna får inte delta i beslut om rekommendationer.56 Om
en part inte vill följa rekommendationen kan den föra frågan till ordinarie tvist
lösning."

I avtalet stadgas också att Varuhandelsrådet skall genomföra en översyn av
avtalet efter varje avslutad etapp.58 Varuhandelsrådet har alltså också en gran
skande funktion.

6.3 Diskussion och tolkningar

Kontroll av enskilda staters efterlevnad av ett internationellt avtal kan ske
genom övervakning och tvistlösning. Gränsen mellan dessa två former av kon
troll är inte knivskarp. De två begreppen överlappar varandra." För vad som
här betecknas som övervakning finns det flera termer och någon enhetlig
användning av dem finns inte.60

Diskussionen under Uruguayrundan visade att man stod inför ett svårt val.
Det fanns en enighet om att någon form av övervakning borde äga rum men när
frågan konkretiserades uppstod oenighet på många punkter. Oenigheten gällde
bl.a. vad övervakningen skulle avse, vem som skulle utföra den, hur den skulle
utföras och hur ofta den skulle äga rum. De stater som förespråkade att över
vakningen skulle avse om de enskilda reglerna i avtalet följdes kunde inte
utveckla hur dessa rättsliga bedömningar skulle göras med beaktande av t.ex.
undantagsreglerna. Denna modell krävde förmodligen också att GATT-sekre
tariatet förstärktes och gavs någon form av mandat att göra en rättslig bedöm
ning eller prövning. För de stater som förespråkade en mindre regelinriktad
övervakning var det svårt att klargöra var man skulle sätta gränsen för vilka
ekonomiska åtgärder som skulle ingå. Handelspolitiken utgör en del aven eko
nomisk politik som fungerar som en helhet och.i princip bara kan värderas som
en helhet.

55 Artikel 8 p. 9.
56 Artikel 8 p. 2.
57 Artikel 8 p. 10.
58 Artikel 8 p. 11.
59 Se härom kapitel 4, avsnitt 4.1.
60 På svenska finns termerna "övervakning", ''kontroll'', "granskning" och "översyn". På engelska finns

termerna "monitoring", "surveillance", "supervision", "review", "overseeing" och "examination".
Vad som avses med termerna får man läsa ut ur sammanhanget. Quereshi skiljer särskilt mellan "sur
veillance" och "supervision". Med "surveillance" avser han ett mer begränsat kontrollförfarande, vil
ket huvudsakligen innefattar observation och informationsinsamling. Med "supervision" avser han ett
mer ingripande och påträngande förfarande, vilket innefattar värdering och stundom också åtgärder
med anledning av vad som framkommit. Qureshi s. 52ff.
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Vid den följande diskussionen om övervakningen skall fyra moment särskil-
jas:?'

(1) Insamlande av information,
(2) Värdering av informationen,
(3) Spridning av informationen,
(4) Aktivitet i anledning av informationen.
Första punkten: informationsinsamling. Enligt TPRM skall denna främst

skötas av staten själv. Sekretariatrapporten bygger huvudsakligen på landets
egen rapport, även om WTO:s tjänstemän kan söka annan information och även
besöka det granskade landet.62 En svaghet i denna ordning är att staten inte har
intresse av att rapportera om lagar och åtgärder som man vet kommer att utsät
tas för kritik. På fyra olika sätt försvåras statens möjlighet att dölja sådana
inslag i sin handelspolitik. För det första finns det ett formulär som man skall
följa när man författar rapporten om sitt eget land. Formuläret är relativt kon
kret och detaljerat vilket innebär att det kan vara svårt att dölja något om man
följer anvisningarna i formuläret. För det andra har, som ovan nämnts, sekreta
riatets tjänstemän rätt att besöka landet och också rätt att söka annan informa
tion." Sekretariatet skall enligt TPRM begära klarlägganden från det granskade
landet." För det tredje fastslås i TPRM att inhemsk öppenhet ("domestic trans
parency") skall eftersträvas och en sådan öppenhet utgör en god möjlighet för
informationssökning. Att denna öppenhet ännu inte är obligatorisk utan skall
vila på frivillig basis minskar dock dess värde betydligt i detta avseende. För
det fjärde drabbas andra länder konkret av olika handelshinder och dessa länder
kan utgöra en god informationskälla för sekretariatet. Den granskade statens
vetskap om att information kan fås från andra länder bidrar till att den gran
skade staten själv ger mer fullständig information.

I de olika delavtalen anges i flertalet fall att medlemmarna skall informera
en kommitte om olika åtgärder eller lagar som hör till området. Kommitten har
till uppgift att se över avtalets tillämpning och funktion. Häri ligger ett mått av
informationsinsamling. Även om det inte sker någon systematisk insamling av
information om enskilda länder samlas här en mängd information om kontro
versiella lagar och åtgärder.

61 Benedek särskiljer också dessa fyra moment i sin analys av övervakning. Benedek: Die Rechtsordnung
des GATT aus völkerrechtlicher Sicht (1990), s. 297.

62 I några fall har landsrapportema varit mycket kortfattade. Så omfattade exempelvis Thailands rapport
1996 Il sidor och Zambias rapport 1986 16 sidor. Sekretariatsrapportema har dock bara undantagsvis
understigit 100 sidor. Mah: Reflections on the Trade Policy Review Mechanism in the World Trade
Organization (1997), s. 52.

63 Två eller tre WTO-tjänstemän brukar besöka de granskade länderna för att få relevant information
genom intervjuer. Mah s. 51.

64 Punkt C (v) (b) i TPRM.
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Andra punkten: värdering av informationen. Två frågor är här särskilt
väsentliga: vem gör värderingen och efter vilka kriterier görs den?

Den granskning som skall ske enligt TPRM kan utmynna i någon värdering
av det granskade vid två tillfällen: dels i sekretariatsrapporten (författad av
tjänstemän), dels vid den diskussion som förekommer i TPRB. Vid ingetdera
tillfället görs någon sammanfattande systematisk värdering. I sekretariatsrap
porterna är man mycket återhållsam med värderingar." Diskussionen i TPRB
skall inte utmynna i något gemensamt uttalande som antas av TPRB. Däremot
framför naturligtvis de enskilda deltagarna i TPRB olika värderingar. Möte
sordföranden brukar sammanfatta vad som sagts under mötet men formulerar
sig i allmänhet mycket försiktigt när det gäller kritiska synpunkter. 66

Den andra frågan är efter vilka kriterier bedömningen skall göras. Mot bak
grund av vad som anges i avtalet om handelspolitisk granskning är det två typer
av kriterier som kan komma ifråga, ett rättsligt och ett ekonomiskt.67

Ett rättsligt kriterium innebär att bedömningen avser hur staten följer WTO
avtalets olika regler. Det är en rimlig måttstock för stater som skrivit på ett
avtal. Det är just förpliktelsen att följa avtalet som är det gemensamma för
WTO:s medlemsstater. Är det ett rättsligt kriterium som skall användas enligt
avtalet?

Å ena sidan sägs i inledningen till TPRM att (l) syftet med den handelspo
litiska granskningen är att medverka till att alla medlemmar bättre efterlever de
regler och åtaganden som gjorts i de multilaterala handelsavtalen/" Detta är en
rättslig måttstock. Å andra sidan sägs längre ner i samma stycke att (2) avsikten
inte är att granskningarna skall utnyttjas för att tvinga fram efterlevnad av spe
cifika förpliktelser enligt avtalen. 69

I det följande stycket tilläggs två meningar som också skall bidra till att klar
göra syftet med granskningen. Här sägs nämligen att (3) den utvärdering, som
sker vid granskningarna i erforderlig utsträckning skall göras mot bakgrund av
den berörda medlemmens vidare ekonomiska behov, utvecklingsbehov, politik

6S I t.ex. sekretariatets rapport om Sverige 1990 är det svårt att finna några värderingar överhuvudtaget.
Den enda jag fann var ett uttalande om att säsongvarierade tullar på frukt och grönsaker minskade
genomskinligheten (transparensen) i svensk importpolitik och skapade osäkerhet om skyddsnivån.
Trade Policy Review Mechanism. Sweden. Report by the Secretariat. C/RM/S/5A, 7 May 1990, p. 525.
Detta intryck bekräftas av Mah som anser att sekretariatet borde uttrycka fler värderingar. Mah s. 53.

66 Vid granskningen av EV avslutade ordföranden mötet med följande ord: "We hope that the comments
made in the past two days will be taken into account by the competent organs ofthe European Union
- the Commission and the Member States - in developing their externaI relations with the multilateral
trading system and in form ulating the EU's internaI policies which have direct or indirect implications
for the multilateral trading system". WT/TPRlM/30 (Meeting 25-26 November 1997), s. 30.

67 Blackhurst s. 146; Qureshi s. 118.
68 "The purpose of the Trade Policy Review Mechanism is to contribute to improved adherence by all

Members to rules, disciplines and commitments made under the Multilateral Trade Agreements ".
69 "It is not, however, intended to serve as a basis for the enforcement ofspecific obligations under the

Agreements ".
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och målsättning, liksom dess yttre omständigheter." Detta är en ekonomisk
måttstock.

Sedan tillägger den sista meningen något kryptiskt att (4) granskningarnas
syfte är att undersöka vilken inverkan medlemmens handelspolitik och han
delspolitiska åtgärder har på det multilaterala handelssystemet. 71 Om detta sista
skall vara en kort sammanfattning av vad som sagts tidigare, vilket det språkligt
gör anspråk på, så tycks det uteslutande röra sig om ett ekonomiskt kriterium.

Den första punkten (1) har en rättslig inriktning. Den andra punkten (2)
mildrar det rättsliga inslaget. Dessa punkter bygger på teorin att insyn i och dis
kussion om en stats handelspolitik har en korrigerande verkan, dvs. att insynen
och diskussionen förmår en stat att undanröja åtgärder som är oförenliga med
avtalet. En sådan effekt är inte bevisad och är också svår att bevisa."

Det formulär som anger vad staternas egna rapporter skall innehålla har
punkter som inte kopplas direkt till WTO-avtalets olika regler. Det går att följa
formuläret och ändå dölja brott mot avtalet.

Enligt texten i avtalet skall vid granskningen i huvudsak användas ett eko
nomiskt kriterium. Detta ger en möjlighet att utifrån en diskussion om det han
delspolitiska systemet ifrågasätta lämpligheten av olika regler för systemet. På
så vis blir regelsystemet tjänande till ekonomin och inte tvärtom. Granskningen
tar här en kreativ funktion. 73

Ett problem vid tillämpande av ett ekonomiskt kriterium är att det är svårt
att nå enighet om vad som är god ekonomisk politik. Det är svårt att visa att
insyn i och diskussion om en stats handelspolitik ger till effekt att ett staten änd
rar den. Någon direkt korrigerande effekt har inte diskussionen."

Det ekonomiska kriteriet är inte bara svårt att tillämpa därför att man kan
vara oenig om vad som är god ekonomisk handelspolitik. Enligt (4) ovan skall
granskningarnas syfte vara att undersöka vilken inverkan medlemmens han
delspolitik och handelspolitiska åtgärder har på det multilaterala handelssyste
met. Innebörden av "det multilaterala handelssystemet" är inte helt klar." Det

70 "The assesment carried out under the review mechanism takes place, to the extent relevant, against the
background of the wider economic and developmental needs, policies and objectives of the Member
concerned, as weIl as of its external environment".

71 "However, thefunction ofthe review mechanism is to examine the impact ofa Member's trade policies
and practices on the multilateral trading system ".

72 Bourgeois skriver att "it would be interesting to know to what extent the various existing GATTforms
ofsurveillance have induced the C.P.s in question to take corrective action". Bourgeois: GATT Sur
veillance of Trade-Related Policies: A Comment (1991), s. 160. Vid diskussionen i TPRB brukar
representanten för den granskade staten säga att man skall överväga vad som framförts och se vad man
kan göra åt det.

73 Med kreativ funktion avses här att granskningen kan leda till en förändring eller nytolkning av reg
lerna. Uttrycket hämtat från läger: Streitbeilegung und Uberwachung als Mittel zur Durchfiihrung des
GATT (1992), s. 12f.

74 "Anyone can think ofa number ofpolicies whose implications are documented, publicized and debated
but which can hardly be considered as 'good policies' in strictly economic terms". Bourgeois s. 158.

75 Detta diskuteras i Qureshi s. 118.
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torde i vart fall innebära att TPRB inte skall studera effekten aven stats han
delspolitik i det egna landet. En sådan granskning ligger utanför kompetensen
för TPRB.

Finns det någon motsättning mellan ett rättsligt och ett ekonomiskt krite
rium? Blackhurst hävdar att det inte finns någon motsättning med motiveringen
att en god ekonomisk utveckling förutsätter att man följer GATT(WTO)-reg
lerna. En granskning baserad på ekonomiska kriterier kommer enligt Black
hurst aldrig långt från GATT(WTO):s regler därför att det är så nära överens
stämmelse mellan GATT-f6rpliktelser och god ekonomisk politik." Denna
ståndpunkt har kritiserats av Qureshi. Enligt denne innebär Blackhursts stånd
punkt att han skyler över en motsättning som de facto finns." Om detta kan man
argumentera på olika sätt. Man kan dock inte förneka att en rättslig granskning
har en annorlunda inriktning än en granskning som sker efter ekonomiska kri
terier.

Delavtalen tilldelar de olika kommitteerna b1.a. uppgiften att se över avtalets
tillämpning och funktion. Innebörden härav måste vara såväl informationsin
samling som en värdering av informationen i relation till avtalstexten. Den vär
dering som här sker kan ske med användande av såväl ekonomiska som rätts
liga kriterier." Värderingen gäller dock inte enskilda staters agerande utan i
stället den allmänna efterlevnaden och funktionen hos enskilda regler. Några
kommitteer har också uppgifter som är mer direkt relaterade till enskilda med
lemsstaternas agerande. I de flesta fall sker här ingen rättslig bedömning av
agerandet. Det finns dock exempel på detta; exempelvis skall betalningsbalans
kommitten bedöma olika restriktioner en stat vill införa." Här gäller det en
åtgärd som en enskild stat vill införa och inte om en granskning av hur staterna
uppfyller sina förpliktelser. Textilövervakningsorganet har också till uppgift att
i vissa fall göra rättsliga värderingar. 80

Tredje punkten: spridningen av informationen. Det stadgas i avtalet om han
delspolitisk granskning att rapporterna och protokollen från TPRB skall offent
liggöras. Följden av att spridning sker på detta sätt är att inte bara regeringsre
presentanter kan ta del av materialet utan också andra såsom forskare, intresse
organisationer och opinionsbildare. I de olika delavtalen finns det däremot inte
stadgat att rapporter från kommitteerna skall offentliggöras. De kommitteer
som hör under Varuhandelsrådet skall rapportera till detta råd.

Det finns en länk mellan granskningsförfarandet och uppmaningen till

76 Blackhurst s. 148.
77 Qureshi s. 120.
78 Effekten av och innebörden i kommitteernas arbete är en intressant och viktig fråga som dock inte här

kan belysas och analyseras tillräckligt.
79 Överenskommelse om bestämmelserna avseende betalningsbalansåtgärder i det allmänna tull- och

handelsavtalet 1994, p. 7.
80 Avtalet om textil och konfektion, artikel 8 p. 9.
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inhemsk insyn i staternas handelspolitik. Den öppenhet som följer av TPRB:s
informationsspridning kan bidra till att öka öppenheten inom landet.

Fjärde punkten: aktiviteter i anledning av informationen. I avtalet om han
delspolitisk granskning finns det inget stadgat om ytterligare aktiviteter. Pro
cessen stannar vid den punkt där i motsvarande fall europeiska kommissionen
kan väcka talan mot en medlemsstat inför EG-domstolen. Brasiliens och Uru
guays förslag 1964 att sekretariatet skulle agera som åklagare har ingen aktua
litet alls. I de skilda delavtalen stadgas ofta att kommitten årligen skall rappor
tera till Varuhandelsrådet men detta gäller inte om enskilda staters agerande
utan om den allmänna utvecklingen på området. Några stadganden om åtgärder
finns inte. I såväl avtalet om handelspolitisk granskning som i delavtalen kan
den information som framkommit vara grund för förslag som i olika samman
hang läggs fram av WTO eller medlemsstaterna.

Uruguayrundans förhandlare hade tre olika modeller att välja mellan då de
skulle konstruera en övervakningsmekanism.

Den första modellen var att övervakningen skulle innebära en kontroll av
hur enskilda stater följde de olika reglerna i avtalet. Flera stater framförde vid
förhandlingarna att det var just detta som måste vara syftet, alltså en granskning
med en rättslig måttstock. Att använda ett rättsligt kriterium vid granskningen
är av flera skäl mycket svårt. I de tvister som avgjorts av paneler har nästan all
tid framkommit att en till synes enkel fråga rättsligt är mer komplicerad än man
från början trott. Många artiklar har olika undantag och det finns också sär
skilda undantagsregler som kan bli aktuella. Innebörden av olika termer är ofta
inte preciserad och innebörden aven åtgärd är ofta lite oklar. För att få fram alla
aspekter på detta krävs en procedur med särskilda egenskaper: en rättslig pro
cedur. Det vore inte alls bra för legitimiteten i systemet om det påstods att en
stat inte uppfyllde sina åtaganden utan att detta preciserades och staten fick
möjlighet att försvara sig. Ett sådant allmänt misstänkliggörande är främmande
för den rättsliga traditionen. Till detta kommer att det organ som handhar
granskningen, TPRB, inte är konstruerat för att kunna göra rättsliga bedöm
ningar och överhuvudtaget kunna avge någon form av dorn." En rättslig
granskning skulle kräva att man inrättade ett organ liknande europeiska kom
missionen och lät detta organ väcka talan mot en stat inför en panel. Om man
valde den modellen skulle man ha valt en mycket långtgående integrationsmo-

81 Vid granskningen av EU 1997 hävdade Japan att EU borde ha förhandlat med tredje part i enlighet
med GATT artikel XXIV:6 innan man antog nya medlemmar. Enligt Japan hade någon förhandling
inte skett med tredje land och EU hade därmed brutit mot GATT. EU:s representant svarade att för
handlingar med nya medlemsstater och med tredje part var två processer som ägde rum samtidigt.
"While he (EU:s representant) thought that the TPRM was not theforum to assess the WTO consistency
of the EU:s agreements, he agreed that it allowed a collective understanding oftheir rationale and
how in a structural sense they integrated into the objectives ofthe WTO. " WTITPR/M/30 (Meeting
25-26 November 1997), p. 58.
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dell för vilken staterna inte alls är mogna. Den typ av övervakning som europe
iska kommissionen utför är mycket ovanlig i internationella sammanhang. I
Internationella havsrättskonventionen finns den i en begränsad fråga men
annars inte alls." NAFTA har heller ingen motsvarighet. En rättslig inriktning
på granskningen skulle logiskt leda till skapandet av vissa institutionella
arrangemang. Om man inte skapade dessa institutionella arrangemang skulle
man vara tvungen att avstå från den rättsliga inriktningen. Man valde att avstå.

Den andra modellen var att använda ett ekonomiskt kriterium och begränsa
granskningen till statens handelspolitik och dess inverkan på det multilaterala
handelssystemet. Ett problem med denna modell var att man skulle vara
tvungen att särskilja handelspolitiken från statens ekonomiska politik i övrigt.
Handelspolitik utgör en del aven ekonomisk politik och för det enskilda landet
är det helheten som är avgörande för om utfallet blir bra eller ej. Dessutom är
det inte bara statens handelspolitik som inverkar på det multilaterala handels
systemet. Också andra delar av den ekonomiska politiken gör det.

Den tredje modellen var att använda ett ekonomiskt kriterium och inte
begränsa detta till handelspolitiken. En uppfattning var t.ex. att man skulle
inbegripa finanspolitik och penningpolitik och bedöma den inverkan dessa
hade på handclssystemet." Problemet med detta alternativ är att granskningen
blir mycket omfattande och hamnar utanför WTO:s kompetensområde.

Man valde den andra modellen. Det var det ekonomiska systemet som
trängde undan det rättsliga systemet. Granskningens form blev politisk-diplo
matisk." Samtidigt stannade man på halva vägen och vågade inte inbegripa
ekonomin som helhet. Genom att välja en ekonomisk måttstock försvagade
man den tänkbara korrigerande verkan som skulle kunnat finnas med ett rätts
ligt kriterium. TPRM har knappast alls någon betydelse som instrument för att
förmå enskilda stater att ändra sin handelspolitik. Den funktion TPRM möjli
gen har är kreativ. Informationsinsamlingen och diskussionen kan bidra till att
förändra WTO:s regelsystem. Transparensen kan fungera som en läroprocess
och bidratill en större förståelse för de handelspolitiska problemen." Trans
parensen är särskilt till fördel för u-länder som ofta saknar egna resurser att
granska sina stora och mäktiga motparter.

Den kreativa funktionen upprätthålls dock förmodligen bättre i de olika
kommitteerna som skapats genom delavtalen än i TPRM. Transparensen är vis-

82 Rådet i "International Sea-Bed Authority" kan föra talan inför "Sea-Bed Disputes Chamber" mot en
stat som enligt rådet ej följer reglerna om havsbottens utnyttjande. Se ovan kapitel 4, avsnitt 4.3.

83 Trade Policy Review Mechanism. Compendium o/comments made in discussion o/Chairman 's discu
ssion paper (second Revision) informal and informal meetings in March J988. NG 14,27 April 1988,
s. 1.

84 Detta framgår bl.a. av det hövliga språkbruket. Man uttrycker ofta beröm och kritiska synpunkter
avslutas ofta med en förhoppning om att motparten skall ta synpunkterna i beaktande.

85 läger s. 50. Härom också Brus: Third Party Dispute Settlement in an Interdependent World (1995), s.
173f.
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serligen i vissa avseenden - särskilt offentligheten - mindre genomförd i de
olika kommitteerna än i TPRB. I andra avseenden - särskilt konkretion - är den
dock mer genomförd.

Det centrala i övervakningen är sålunda att det skapas fora för diskussion
och att det finns ett mycket stort informationsflöde. Det sista är viktigt b1.a. i
relation till möjligheten att skapa en fungerande internationell regim."

86 Little: International Regimes (1997), s. 241. Information är också viktig vid tillämpning av spelteori.
Frågan diskuteras vidare i slutkapitlet.
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7.1 Inledning

7.1.1 Tvistlösningens karaktär

Från ett rättsligt perspektiv har tvistlösningen två funktioner som kan särskiljas.
Den ena är att den löser den aktuella konflikten (konfliktlösning), den andra är
att den skapar normer för framtida beteende (handlingsdirigering).' Båda dessa
funktioner är naturliga i ett modernt nationellt rättssystem. Funktionerna kom
petterar varandra och förutsätter i stor utsträckning varandra. I det internatio
nella rättssystemet däremot dominerar den första funktionen. Handlingsdirige
ring har traditionellt varit en underordnad funktion hos tvistlösningen i det
internationella rättssystemet.

En annan skiljelinje går mellan två olika typer av procedurer. Den ena kän
netecknas av förhandlingar, kompromisser och frivillighet, den andra av regel
tolkning, strikta procedurregler och ett bindande avgörande träffat aven tredje
part.

Dessa två distinktioner - den ena mellan olika funktioner, den andra mellan
olika typer av procedurer - sammanfaller inte i den meningen att den ena typen
av procedur passar bättre för den ena funktionen och den andra typen av proce
dur passar bättre för den andra funktionen. Båda typerna av procedurer kan vara
effektiva för att lösa konflikter men endast den rättsliga proceduren är lämplig
för att verka handlingsdirigerande. Den diplomatiska kompromissen är inte
någon god grund för skapande av prejudikat.

Den diplomatiska förhandlingstraditionen har varit dominerande i GATT.
Diplomatins och förhandlingens starka position i GATT:s tvistlösning har sam
band med att den viktigaste uppgiften i GATT/WTO är och har varit att utgöra
ett forum för förhandlingar kring tullsänkningar och avlägsnande av andra han
delshinder. Eftersom diplomatin och förhandlingen är de centrala medlen för
att lösa organisationens viktigaste uppgift har de kommit att prägla också tvist
lösningskulturen.

En annan orsak till förhandlingsinstrumentets starka ställning i GATTIWTO
är att diplomatiska förhandlingar av tradition har använts - vid sidan av krig 
för att lösa tvister mellan olika nationer. På den internationella arenan har det
för relationerna mellan staterna inte funnits någon stark rättslig tradition.

I Se ovan kapitel 2, avsnitt 2.4.2.2.
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Som framgått av tidigare avsnitt forstärktes det rättsliga tänkandet inom

GATT efterhand. Inrättandet aven rättsavdelning 1981 markerade ett steg i den
riktningen och särskilt genom 1979 års Understanding stadfästes att proceduren

for tvistlösning i grunden var rättslig. Den procedur som tillkommit genom

WTO-avtalet är än mer rättsligt präglad, en utveckling som inte framstod som
självklar och önskad for alla länder under Uruguayrundan. Här fanns i själva

verket många divergerande uppfattningar om vilken karaktär tvistlösningssys
temet skulle ha.'

Det rådde stor enighet om att det var av vital betydelse for regelsystemet att
det fanns ett snabbt och effektivt system for att lösa tvister. Men sedan lade man
tonvikten på olika aspekter.

Vissa ansåg att den viktigaste uppgiften for tvistlösningsmekanismen var att
skydda ländernas rättigheter och att bidra till säkerhet och förutsebarhet i det
multilaterala handelssystemet. Denna uppgift förespråkades fram fora lIt av
USA.

En annan uppfattning innebar att det primära målet for tvistlösningen var att

den gav tillfredsställande lösningar av tvister och att den återställde balansen
mellan parternas handelsvillkor. Innebörden härav var bl.a. att mekanismen

inte skulle kunna skapa nya rättigheter genom en deduktiv tolkning av avtalet.
Så framhöll t.ex. Brasilien att "the dispute settlement procedures should be
used essentially as a conciliation mechanism whose final stage, if conciliation
fails, should not be ofa judicial nature". 3

Flera stater ansåg att det inte var möjligt att skapa en enda enhetlig procedur

for de olika typer av tvister som kunde tänkas uppkomma. Man föreslog istället
att GATT skulle erbjuda flera valmöjligheter for tvistlösning. Systemet skulle

alltså vara flexibelt och möjliggöra exempelvis samråd, bona officia, medling,

förlikning, arbetsgrupper, paneler, rådsbeslut och skiljeförfarande. Dessa tan
kar framfordes särskilt av Österrike" och de nordiska länderna'.

Vissa stater förespråkade särskilt någon viss procedur och ansåg att reglerna

kring denna borde stärkas. Så lade exempelvis Australien fram ett forslag med
detaljerade bestämmelser for en förlikningsprocedur." Att forlikning skulle

vara en for GATT-tvister särskilt lämplig procedur framhävdes också av Brasi
lien", Ungern8

, EEG 9 och Schweiz!".

2 Dessa olika uppfattningar framkommer bl.a. i Summary and Comparative Analysis of Proposals for
Negotiations. Note by the Secretariat. MTN.GNG/NGI3/W/14/Rev.2 p. 3 och 4 (22 June 1988).

3 MTN.GNG/NG13/W/24 (Brazil, 7 March 1988), s. 4.
4 MTN.GNG/NG13/W/25 (Austria, 8 March 1988), s. 1.
5 MTN.GNG/NG13/W/lO (The Nordie Countries, 18 September 1987), s. 1.
6 MTN.GNG/NGI3/W/ll (Australia, 24 September 1987), s. 6-9.
7 MTN.GNG/NGI3/W/24 (Brazil, 7 Mars 1988), s. 4.
8 MTN.GNG/NGI3/W/18 (Hungary, 12 November 1987), s. 1.
9 MTN.GNG/NGI3/W/l2 (EEC, 24 September 1987), s. If.
\O MTN.GNG/NGI3/W/8 (Switzerland, 18 September 1987), s. 1.
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Många stater ansåg att det var viktigt att hitta en balans mellan den i GATT

etablerade förhandlingstraditionen och en mer rättsligt inriktad tvistlösning. Så
varnade exempelvis Jamaica for en överdrivet legalistisk inställning och ansåg
att rigida institutionaliserade procedurer skulle kunna forstöra balansen mellan
målet att nå en acceptabel lösning för parterna och önskvärdheten att i strikt
mening följa reglerna. Il Peru utgick från att de olika tvistlösningsmetoder som
nämns i artikel 33 i FN-stadgan - förhandlingar, undersökningar, medling, for
likning, skiljeforfarande och rättsligt avgörande - skulle kunna komma till
användning och diskuterade för- och nackdelar med dem."

Det fanns sålunda inte någon samstämmig uppfattning innebärande att det
rättsliga inslaget skulle bli dominerande. De flesta forslag balanserade mellan
förhandlingsproceduren, som skulle kunna åstadkomma en lösning av den
aktuella tvisten, och ett mer rättsligt inriktat förfarande, som särskilt skulle
kunna bidra till ett mer rättsenligt beteende från staternas sida.

För att klargöra vilket syfte tvistlösningen har kan man dels studera vad syftet
är enligt avtalstexten, dels kritiskt undersöka de olika moment som ingår i tvist
Iösningen. Den sistnämnda undersökningen redovisas nedan i detta och kom
mande kapitel. Här skall redogöras for vad syftet är enligt texten i avtalet. Det
avtalsbestämda syftet, som utgör en källa for den rättsliga tolkningen av bestäm
melserna i Överenskommelsen om tvistlösning, framgår på olika ställen i de in
ledande avsnitten av överenskommelsen.

I överenskommelsen fastslås att WTO:s system for tvistlösning är ett grund
läggande element for säkerhet och förutsebarhet i det multilaterala handelssys
temet. 13 Säkerhet och förutsebarhet är två centrala begrepp i det rättsliga syste
met. De innebär bland annat att normer skall följas och att det skall finnas en
mekanism som bidrar till förverkligandet av att normerna följs,

Det uttalas vidare att tvistlösningssystemet tjänar till att skydda rättigheter
och skyldigheter enligt berörda avtal. Detta innebär att systemet skall ha en
rättsskyddande funktion, något som kräver att parterna har tillgång till systemet
och att detta är effektivt.

Som ett ytterligare syfte anges att systemet tjänar till att klargöra bestäm
melserna i de berörda avtalen i enlighet med sedvanerättsliga regler för tolkning
av allmän folkrätt. Genom tvistlösningen skall man alltså inte bara avgöra tvis
ten till den ena partens fönnån - den konfliktlösande funktionen - utan också
precisera innebörden i skyldigheter och rättigheter - en handlingsdirigerande
funktion.

Att lösa konflikten mellan de två parterna framstår emellertid som den cen
trala uppgiften. Det framgår av olika stadganden. På ett ställe i texten anges att

11 MTN.GNG/NG 13/W/5 (Jamaica, 25 June 1987), s. 2.
12 MTN.GNG/NG 13/W/23 (Peru, 3 March 1988), s. 2f.
13 Överenskommelsen om tvistlösning, artikel 3 p. 2.
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syftet med tvistlösningssystemet är att uppnå en tillfredsställande lösning aven
tvist och det anges att en lösning som är ömsesidigt godtagbar för parterna och
förenlig med de berörda avtalen klart är att föredra." I samma riktning talar att
det poängteras att skyndsamma lösningar av tvisten är väsentligt för att WTO
skall fungera effektivt och för upprätthållandet aven rättvis balans mellan med
lemmarnas rättigheter och skyldigheter. 15

7.1.2 Proceduren i huvuddrag

Den tvistlösningsprocedur, som WTO tillhandahåller, innehåller flera olika ele
ment vilka tillsammans är avsedda att skapa den legitimitet som krävs för att
systemet skall fungera. Med ett kritiskt perspektiv kan det uttryckas så, att den
består av flera olika element vilka tillsammans skall ge intrycket att den utgör
ett rättsligt system som är neutralt inför politisk och ekonomisk makt. Vare sig
man väljer det ena eller det andra perspektivet är det ett faktum att systemet
består av olika element som förknippas med det rättsliga systemet och som
finns i den rättsliga begreppsvärlden.

I detta avsnitt skall ges en kortfattad översiktlig framställning av procedu
ren, varvid särskilt skall utpekas de speciella moment som kommer att analyse
ras i följande avsnitt.

Om en stat anser att en annan stat har brutit mot WTO-avtalet skall det
begära samråd med den andra staten. Många tvister kan lösas redan genom ett
så enkelt förfarande, som präglas aven diplomatisk förhandlingskultur. Om
parterna inte kan nå en överenskommelse vid detta samråd kan de frivilligt
välja att inte låta tvisten avgöras genom ett utpräglat rättsligt förfarande utan
genom andra förfaranden. I Överenskommelsen om tvistlösning anges som
sådana förfaranden förlikning, bona officia och medling. Dessa tre förfaranden
och samrådet har gemensamt att de varken innebär att en tredje part avgör tvis
ten genom ett för parterna bindande beslut eller att det sker en strikt normtil
lämpning. Innebörden och betydelsen av dessa olika förfaranden diskuteras i
kommande avsnitt, 7.2, under rubriken "Samråd och frivilliga förfaranden".

Skiljeförfarande är en etablerad rättslig procedur för tvistlösning. Detta för
farande kan också användas vid lösning av WTO-relaterade tvister mellan olika
länder. Enligt Överenskommelsen om tvistlösning kan skiljeförfarande använ
das dels för att avgöra tvisten som sådan, dels för att avgöra särskilda delfrågor
som kan aktualiseras under panelförfarandet. Skiljeförfarandet behandlas i
avsnitt 7.10.

Den primära formen för ett bindande tredjemansavgörande aven tvist är

14 Överenskommelsen om tvistlösning, artikel 3 p. 7.
15 Överenskommelsen om tvistlösning, artikel 3 p. 3.
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panelförfarande. För att ett sådant skall kunna etableras skall den klagande par
ten ange en rättslig grund för sitt klagomål. Den naturliga grunden är att mot
parten har brutit mot någon regel i avtalet men det finns också andra - om än
sällan åberopade - rättsliga grunder för att inleda en panelprövning. Innebörden
och betydelsen av dessa olika rättsliga grunder diskuteras i avsnitt 7.3, som har
rubriken "Grunden för klagomålet".

Om ett medlemsstat åberopar någon av dessa rättsliga grunder skall som
huvudregel Dispute Settlement Body (DSB) besluta att en panel, bestående av
tre personer, tillsätts för att avgöra tvisten. En särskild fråga är huruvida mot
parten eller annan medlem kan förhindra att beslut fattas om tillsättande av
panel. Flera medlemmar kan anse att man av t.ex. politiska skäl bör undvika att
pröva vissa typer av tvister i WTO. Frågor kring detta behandlas i avsnittet 7.4
under rubriken "Rätten till panelprövning".

I de allra flesta fallen är det endast en stat som är klagande part och en stat
som är svarande part. I några fall är det flera stater som tillsammans är klagande
parter och i något enstaka fall är det flera stater som är svarande. Desto oftare
händer det att stater intervenerar i en process som startats aven annan stat. De
frågor som avgörs har ofta både direkt och indirekt betydelse för flera länder
och intervention är då ett medel för att kunna påverka processens utgång. De
särskilda frågor, som uppkommer då fler länder än två är involverade i proces
sen, diskuteras i avsnitt 7.5 som har rubriken "Medparter och intervenienter".

Sedan DSB fattat beslutet att upprätta en panel måste beslut också fattas om
vilka som skall ingå i panelen. För att panelens avgörande skall ha god legiti
mitet krävs att panelledamöterna är opartiska och har mycket goda kvalifikatio
ner. I ett särskilt avsnitt, 7.6 med rubriken "Domarna", diskuteras vilka krav
som ställs på panelIedamöter och hur valet av dem tillgår. I samma avsnitt
behandlas också motsvarande frågor för ledamöterna i överprövningsorganet
(Appellate Body).

En nyhet i WTO:s tvistlösning är att en part kan begära och få överprövning
av panelens avgörande. Man har alltså infört ett tvåinstansförfarande. Över
prövningen får endast avse de rättsliga aspekterna på tvisten. I avsnitt 7.7, med
rubriken "Överprövning", diskuteras olika frågor kring överprövningen.

Varken en panelrapport eller en rapport från överprövningsorganet får
någon rättslig verkan för parterna om den inte antas av DSB genom ett särskilt
beslut. Tidigare gällde att detta beslut skulle fattas genom konsensus, vilket i
några fall medförde att en förlorande stat vägrade instämma i konsensus och
därmed hindrade ett antagande. I den nya proceduren gäller att det krävs kon
sensus för att rapporten inte skall antas, vilket leder till ett mer eller mindre
automatiskt antagande eftersom den vinnande parten nästan alltid vill att rap
porten skall antas. Trots att antagandet förefaller ske med automatik har man
bibehållit regeln att rapporten skall antas av DSB och man använder termen
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"konsensus" och inte termen "enhällighet" ("unanimity"). I avsnitt 7.8, med
rubriken "Antagandebeslutet", behandlas proceduren kring antagandet av rap
porterna.

En avgörande kritik mot det tidigare tvistlösningssystemet var att det tog så
lång tid. I de nya reglerna har man infört ett stort antal bestämmelser om olika
tidsfrister för att förhindra att framförallt svarandeparten skall kunna fördröja
förfarandet. Man har också infört ett särskilt stadium i processen vid vilket par
terna kan ge sina synpunkter på ett preliminärt avgörande från panelen. Om de
olika stadierna och tiden för dessa handlar avsnitt 7.9, som har rubriken "Tids
frister och interimistisk översyn".

En medlemsstat förutsätts följa en av DSB antagen rekommendation från
panelen eller överprövningsorganet. Det finns olika rättsliga problem förknip
pade med detta verkställighetsstadium, som behandlas särskilt i nästkommande
kapitel, kapitel 8.

För att en stat skall kunna implementera rekommendationen kan det krävas
ett beslut i det nationella parlamentet. Staten kan försöka att på olika sätt
kringgå sin skyldighet genom att vidta en åtgärd som kanske inte kan anses
innebära ett uppfyllande. Frågor om tid för implementering och vad som gäller
om tvist uppstår om huruvida implementering skett diskuteras i avsnitt 8.2
under rubriken "Implementering". Innan dess diskuteras i det kapitelinledande
avsnittet 8.1 vilken innebörd ett antagandebeslut kan anses ha och vad detta kan
betyda för ett medlemslands skyldighet.

Om en stat inte implementerar rekommendationen kan det i stället som en
tillfällig åtgärd erbjuda motparten någon form av kompensation. Detta är frivil
ligt och kan exempelvis bestå i att staten sänker tullen på någon annan vara än
den tvisten gäller. Kompensation skall aldrig få ersätta undanröjande av den
felaktiga åtgärden men i praktiken kanske det kan bli så. Kompensation skall
vara förenlig med principen om mest-gynnad-nations-behandling vilket medför
att alla medlemsstater skall kunna tillgodogöra sig tullsänkningen. Problem
kring detta och kring storleken av kompensationen diskuteras i avsnitt 8.4 som
har rubriken "Kompensation".

Om en stat befunnits skyldigt till brott mot WTO-avtalet men ändå av något
skäl vägrar uppfylla sina förpliktelser, kan den klagande staten hos DSB begära
rätt att vidta en retaliationsåtgärd. Detta innebär att staten har rätt att införa en
särskild strafftull eller dylikt mot den felande staten med syfte att förmå den
felande staten att undanröja den felaktiga åtgärden. En retaliationsåtgärd inne
bär en upptrappning av handelshinder men utgör den enda möjligheten att
"straffa" en stat som inte följer en rekommendation. Det är i praktiken inte möj
ligt för alla stater att införa verksamma retaliationsåtgärder. Omfattningen av
retaliationsåtgärden är inte självklar, inte heller vilka åtgärder som får vidtas.
Reglerna om retaliation behandlas i avsnitt 8.5, som har rubriken "Retaliation".
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7.1.3 Särskilt om offentlighet

Den diplomatiska förhandlingstraditionen kännetecknas b1.a. av att förhand
lingar sker utan insyn. Överläggningar sker utan att allmänheten vet vad som
försiggår. Ibland meddelas att man nått en överenskommelse men det är inte
alltid som innehållet i överenskommelsen offentliggörs. Det finns ofta goda
skäl till denna sekretess. Parterna kan pröva sig fram utan att ständigt behöva
motivera sina ställningstaganden inför en inhemsk eller utländsk opinion.

I den moderna rättsliga tvistlösningstraditionen är däremot offentlighet ett
väsentligt inslag. Huvudregeln är att rättegångar är offentliga, att alla hand
lingar är offentliga samt att domstolens dom inklusive motivering är offentlig.
Offentligheten bidrar till att minska risken för rättsövergrepp och bidrar också
till skapandet aven rättsordning som är väl känd av många.

Den diplomatiska fårhandlingstraditionen och den rättsliga tvistlösningstra
ditionen - vilka som nämnts möts i WTO - medför olika synsätt beträffande
offentligheten. Utgångspunkten i WTO är att handlingar och möten är offent
liga endast i den utsträckning detta särskilt anges eller bestäms. Som i de flesta
andra internationella organisationer har man en princip som är motsatt den
svenska enligt vilken offentlighet är huvudregeln.

Inga möten är offentliga i den meningen att allmänheten har tillträde. Till
DSB:s möten har endast DSB:s ledamöter och ett antal WTO-tjänstemän till
träde. Panelens interna möten och panelens möten med parterna är heller inte
öppna för allmänheten eller för andra länders representanter. Detsamma gäller
överprövningsorganets möten."

Att DSB:s möten inte är öppna för allmänheten innebär inte automatiskt att
någon insyn inte finns. Protokollen från dessa möten är offentliga. I dessa pro
tokoll anges inte bara vilka beslut som fattats utan här finns också utförliga
referat av vad representanter från de olika medlemsstaterna har yttrat. 17

Vissa dokument skall inges till DSB för att DSB skall fatta vissa beslut med
stöd av dem. Detta gäller t.ex. ett klagomål med begäran om upprättande aven
panel. En sådan begäran blir tillgänglig för alla medlemmar av DSB, dvs. för
alla medlemsstaternas regeringsrepresentanter.

Skriftliga inlagor till panelen eller överprövningsorganet skall behandlas
konfidentiellt men skall göras tillgängliga för parterna i tvisten. Inget hindrar
dock att en part i tvisten offentliggör uppgifter om sin egen position. Medlem
mar som inte är parter i tvisten kan dock begära att få en icke-konfidentiell sam-

16 Överenskommelsen om tvistlösning, artikel 14 och 17.
17 På olika sätt har man ökat insynen i WTO. Ett sådant sätt var antagandet av Proceduresfor the Circu

lation and Derestriction of WTO Documents. Decision adopted by the General Council on 18 July
1996. Enligt detta beslut skall alla dokument offentliggöras utom sådana som anges i ett särskilt appen
dix. Alla protokoll från WTO:s olika organ skall vara icke-offentliga men de skall som huvudregel
göras offentliga sex månader efter att de lämnats till medlemsstaterna.
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manfattning av konfidentiell information som lämnats i skriftliga inlagor och
kan offentliggöra denna. 18

Panelen skall utfärda en interimistisk rapport till parterna. Denna rapport är
inte offentlig och ges endast till parterna.

Panelrapporten och rapporten från överprövningsorganet är offentliga." I
dessa rapporter finns i viss utsträckning referat av och citat från olika dokument
som parterna ingivit under förhandlingarna. De delar av dessa dokument som
refereras eller citeras blir alltså offentliga på detta vis.

I praktiken kan det ofta vara svårt att hemlighålla innehållet i olika doku
ment eftersom många personer kan vara engagerade i en tvist. Då och då fram
förs kritik mot att känsliga uppgifter på olika sätt har kommit ut.20 I de fall olika
dokument är tillgängliga för samtliga medlemsstater är sekretessen bristfällig.
Sådana dokument kan på olika och svårupptäckta vägar nå offentligheten.

7.1.4 Särregler för u-länder

De nya procedurreglerna gäller i huvudsak lika för rika och fattiga länder. Sam
tidigt är det uppenbart att det skiljer mycket i ekonomisk styrka och politisk
makt mellan länder. Det är inte självklart att procedurreglerna skall vara lika för
alla men det är heller inte självklart att man skall ha processuella särregler för
fattigare länder. I Överenskommelsen om tvistlösning finns det ett antal särreg
ler för u-länder. Eftersom de allra flesta av WTO:s medlemmar är u-länder kan
sägas att dessa särregler utgör huvudregler. Tekniskt sett framstår de dock som
särregler, något som också bättre rimmar med det faktum att i-ländernas andel
av världshandeln är så mycket större än u-ländernas.

GATT 1947 innehöll inga särregler för u-länder vid tvistlösningen. Att u
länderna ställdes inför särskilda problem vid tvistlösningen erkändes genom
beslutet 1966 att införa särregler för u-länder vid tvister med i-länder." I
huvudsak stadgades i dessa att förfarandet skulle påskyndas i dessa tvister och
att generaldirektören skulle ingripa på ett aktivt sätt för att bistå u-länderna. I
1979 års Understanding stadgades på flera ställen att särskild hänsyn måste tas
till u-ländernas behov vid tvistlösningen. I huvudsak bekräftades här de princi-

18 Överenskommelsen om tvistlösning, artikel 18 p. 2.
19 Detta framgår av Procedures for the Circulation and Derestriction of WTO Documents. Decision

adopted by the General Council on 18 July 1996. I Appendix (h) anges att panelrapporter skall vara
konfidentiella under en period av tio dagar efter det att de delgivits alla medlemsstater. Därefter är de
offentliga.

20 Vid ett möte i DSB 22 januari 1998 (WT/DSB/M/41) klagade EG över att ett känsligt dokument, som
EG hade ingivit till panelen i en tvist, genom en advokatfirma som bistod motparten hade delgivits
olika privata importörer. Vid ett möte i DSB den 24 april 1998 (WT/DSB/M/45) klagade Indonesiens
representant över att interimsrapporten i en tvist i vilken Indonesien var part hade läckts till en eng
elskspråkig japansk tidning.

21 Decision of5 April 1966 on Procedures under Article XXIII (BISD 14S/18). Beslutet gäller för tvister
mellan "less-developed contracting party" och "developed contracting party".
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per som framkom i 1966 års beslut. Ingen av Tokyokoderna innehöll några sär
regler för u-länder vid tvistlösning.

Några större erfarenheter av u-ländernas agerande och behov vid tvistlös
ning fanns inte då Uruguayrundan inleddes. Bara i några få fall hade u-länder
uppträtt som parter i paneltvister." Orsaken till detta kunde naturligtvis vara att
tvistlösningsystemet inte var anpassat efter deras behov. 23

I den ministerdeklarationen som avgavs i Punta del Este fastslogs generellt
att principen om särskild och mer förmånlig behandling av u-länderna skulle
vara vägledande vid förhandlingarna." Flera u-länder lade fram förslag om
tvistlösningen i allmänhet och om särregler för u-länder och under förhandling
arna presenterades också en sekretariatsrapport om u-ländernas ställning i tvist
Iösningen.25

Förslagen om särbehandling av u-länderna gällde framförallt tidsfrister,
kompensation, retaliation och juridiskt bistånd. Flera parter ansåg att det var
särskilt viktigt för u-länderna att förfarandet gick snabbt eftersom deras ekono
mier var mycket känsliga för förändringar av villkoren för den internationella
handeln." Samtidigt hävdades att u-länder borde få längre tid för förberedelser
inför processen eftersom de inte hade samma tillgång till juridisk expertis som
i-länderna." Ett annat förslag var att ett u-land, som vann en tvist, i första hand
skulle få kompensation om inte den felaktiga åtgärden undanröjdes." Ett argu
ment härför var att kompensation var handelsbefrämjande till skillnad från reta
liation som innebar hinder för handeln. Eftersom få u-länder hade möjlighet att
vidta effektiva retaliationsåtgärder skulle enligt ett förslag andra länder också
ta vidta retaliationsåtgärder för att bistå ett u-land (kollektiv retaliation). 29

Att u-länderna hade en underlägsen ekonomisk ställning, som också gjorde
det svårare för dem att hävda sina rättigheter i tvister, rådde det stor enighet om.
Däremot förelåg det en oenighet om huruvida särskilda procedurregler utgjorde
en lösning på problemet. Enligt en uppfattning var den bästa lösningen för sva-

22 En redovisning av de tvister vid vilka minst ena parten var ett u-land finns i Kuruvila: Developing
Countries and the GATTIWTO Dispute Settlement Mechanism (1997).

23 En redogörelse för u-länders kritik mot GATT:s tvistlösningssystem fmns i Kufour: From the GATT
to the WTO. The Developing Countries and the Reform ofthe Procedures for the Settlement ofInter
national Trade Disputes (1997), s. 119-121.

24 "CONTRACTING PARTIES agree that the principle ofdifferential and more favourable treatment
embodied in Part IV and other relevant provisions ofthe General Agreement and in the Decision of
the CONTRACTING PARTIES of28 November 1979 on Differential and More Favourable Treatment,
Reciprocity and Fuller Participation ofDeveloping Countries applies to the negotiations". Ministerial
Declaration on the Uruguay Round, 20 September 1986, Part I, B (iv).

25 Differential and More Favourable Treatment of Developing Countries in the GATT Dispute Settle
ment System. Note by the Secretariat. MTN.GNG/NGI3/W/27 (22 August 1988).

26 MTN.GNG/NGI3/W/15 (Nicaragua, 6 November 1987), MTN.GNG/NGI3/W/23 (Peru, 3 March
1988).

27 MTN.GNG/NGI3/W/26 (Mexico, 23 June 1988).
28 MTN.GNG/NGI3/W/15 (Nicaragua, 6 November 1987), MTN.GNG/NGI3/W/19 (Korea, 20

November 1987), MTN.GNG/NGI3/W/26 (Mexico, 23 June 1988).
29 MTN.GNG/NGI3/W/15 (Nicaragua, 6 November 1987).
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gare länder, som hade begränsad retaliationsförmåga, att de rättsliga elementen
i tvistlösningen förstärktes generellt. 30

I Överenskommelsen om tvistlösning görs en åtskillnad mellan"developing
countries" (utvecklingsländer, u-länder) och "least-developed countries"
(minst utvecklade länder, MUL).31 Av WTO:s 128 medlemsländer 1 januari
1997 var cirka 80 % u-länder och 29 av dessa länder tillhörde kategorin minst
utvecklade länder."

För de minst utvecklade länderna finns det bara en särregel, artikel 24.
Enligt denna artikel skall andra länder visa återhållsamhet med att anlita tvist
lösningssystemet för att anföra klagomål mot ett sådant land.

För den större kategorin u-länder, som här inkluderar de minst utvecklade
länderna, finns det flera särbestämmelser. Enligt en bestämmelse kan ett u-land
begära tillämpning av 1966 års beslut i stället för de nya tvistlösningsreglerna."
I vissa artiklar stadgas generellt utan precisering att man skall ta särskild hän
syn till u-ländernas behov." Andra särregler gäller val av panelledamöter",
tidsfrister", panelrapporten", implementeringen av panelbeslutet" och juri
diskt bistånd". De olika särreglerna kommer att behandlas i sitt sammanhang i
detta och följande kapitel."

7.1.5 Särregler idelavtalen

Huvudregeln är att Överenskommelsen om tvistlösning skall tillämpas på alla
olika delavtal som ingår i WTO-avtalet. I flera avtal finns det vissa särlösningar
och dessa skall gälla före Överenskommelsen i den mån de två regelsystemen
skiljer sig åt." Vilka dessa särskilda eller kompletterande regler är framgår av
ett särskilt tillägg till Överenskommelsen om tvistlösning. De finns i avtalet om
tillämpningen av sanitära och fytosanitära åtgärder, avtalet om textil och kon
fektion, avtalet om tekniska handelshinder, avtalet om tillämpning av artikel VI

30 MTN.GNGING 13/6 (Meeting 31 March 1988), p. 14.
31 Terminologin har varierat över åren. I GATT finns uttrycken "less-developed contracting parties"

(artikel XXXVI) och "a contractingparty in the process ofeconomic development" (artikel XVIII:3).
I såväl 1966 års beslut om särskilda procedurer för u-länder som i 1979 års Understanding används
uttrycket "less-developed". "Less-developed" har alltså numera ersatts med "developing".

32 WTO Focus nr 15, January 1997, s. 15.
33 Överenskommelsen om tvistlösning, artikel 3 p. 12.
34 Överenskommelsen om tvistlösning, artikel 4 p. 10, artikel 21 p. 2 och p. 7.
35 Överenskommelsen om tvistlösning, artikel 8 p. 10.
36 Överenskommelsen om tvistlösning, artikel 12 p. 10.
37 Överenskommelsen om tvistlösning, artikel 12 p. Il.
38 Överenskommelsen om tvistlösning, artikel 21 p. 8.
39 Överenskommelsen om tvistlösning, artikel 27 p. 2.
40 En kort redogörelse för olika särregler för u-länder finns i Kufour s. 132-140, Kuruvila s. 175 och Pal

meter/Mavroidis: Dispute Settlement in the World Trade Organization. Practice and Procedure
(1999), s. 99-103.

41 Överenskommelsen om tvistlösning, artikel l p. 2.
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i GATT 1994 (antidumpning), avtalet om tillämpning av artikel VII i GATT
1994 (tullvärde), avtalet om subventioner och utjämningstullar, allmänna tjäns
tehandelsavtalet och avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrät
ter.42

De särlösningar som finns i de nämnda avtalen är av skilda karaktär." I
några fall gäller att en särskild expertgrupp tilldelas en uppgift att avge ett råd
eller beslut. Avtalet om tillämpning av sanitära och fytosanitära åtgärder, avta
let om tekniska handelshinder och avtalet om tillämpning av artikel VII i GATT
1994 (tullvärde) stadgar om sådana expertgrupper." I avtalet om subventioner
och utjämningstullar anges att panelen kan begära hjälp aven expertgrupp för
att avgöra om en subvention är förbjuden eller ej. I det fall en sådan expertgrupp
avger ett yttrande måste panelen acceptera gruppens slutsatser."

Avtalet om textil och konfektion har en tvistlösningsprocedur som är sär
skiljande genom att tvister först skall prövas av ett särskilt organ (Textilöver
vakningsorganet TMB) som kan avge rekommendationer i tvisten. Om rekom
mendationen inte accepteras aven part kan frågan prövas enligt det vanliga
tvistlösningssystemet.46

I avtalet om antidumpningåtgärder anges vissa närmare krav för på vilket
stadium en fråga kan föras till tvistlösning. Det räcker inte med att en dump
ningsundersökning inletts i ett land utan som huvudregel krävs att den berörda
myndigheten i det andra landet har fattat ett slutligt beslut. 47

I subventionsavtalet finns förutom den tidigare nämnda regeln om expert
grupp också flera regler om kortare tidsfrister för förfarandet. Som huvudregel
gäller här för handläggning av tvister om förbjudna subventioner att tidsfristen
är hälften av den tid som anges i Överenskommelsen om tvistlösning." Här stad
gas också att skiljeförfarande på begäran av part skall användas för att avgöra
vissa tvister kring subventionsprogram.49

I tjänstehandelsavtalet stadgas särskilt att tvistlösning inte skall tillgripas för
klagomål om tillämpning av principen om nationell behandling i det fall en
parts åtgärd dikteras av hänsyn till internationellt avtal om undvikande av dub
belbeskattning. En sådan fråga skall hänskjutas till tjänstehandelsrådet som i
sin tur skall hänskjuta frågan till skiljedom."

42 Appendix 2 till Överenskommelsen om tvistlösning. De sju första avtalen i uppräkningen fmns
omnämnda i det särskilda tillägget. TRIPs-avtalet är inte nämnt där men det innehåller också särregler.

43 En diskussion om olika särregler finns i Vermulst/Driessen: An Overview o/the WTO Dispute Settle
ment System and its relationsship with the Uruguay Round Agreements. Nice on Paper but Too Much
Stress for the System? (1995), s. 148 ff.

44 Artiklarna 11.2, 14.2 och 19.3 i respektive avtal.
45 Avtalet om subventioner och utjämningstullar, artikel 4.5.
46 Avtalet om textil och konfektion, artikel 8.
47 Avtal om tillämpning av artikel VI i GATT 1994, artikel 17.4.
48 Avtal om subventioner och utjämningstullar, artikel 4.12.
49 Samma avtal artikel 8.5.
50 Allmänna tjänstehandelsavtalet, artikel XXII p. 3.
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I TRIPs-avtalet finns en särregel som stadgar att två av de grunder som
anges i artikel XXIII inte skall få åberopas under en femårsperiod. Det gäller de
grunder som anges i artikel XXIII (b) och (c) (icke-överträdelse och situations
fallet)."

De särregler som finns i andra avtal är inte särskilt långtgående. Nästan all
tid skall de allmänna tvistlösningsreglerna gälla. I några fall stadgas särskilt om
skiljeförfarande, i andra fall om expertgrupper. Den viktigaste särregleringen
finns i teko-avtalet där textilövervakningsorganet tjänstgör som en första
instans.

7.2 Samråd och frivilliga förfaranden

7.2.1 Samråd

Samråd är dels ett medel för att lösa tvister mellan parterna, dels en förutsätt
ning för att panelprövning skall få äga rum.52

Under Uruguayrundan underströk många stater att samråd utgjorde ett vik
tigt medel för att lösa uppkomna tvister. Från exempelvis Mexikos sida fram
hävdes att samråd var det centrala medlet att försöka lösa tvister mellan par
tema. 53 Flera stater ville att det på något särskilt sätt skulle poängteras vilken
viktig roll samrådet hade. Under förhandlingarna handlade diskussionen b1.a.
om huruvida det särskilt skulle understrykas i reglerna att målet måste vara att
staterna inledde samråd med god vilja och med syfte att nå en acceptabel bila
terallösning av konflikten. 54

Canada hänvisade till ett beslut från 1958 angående tillämpning av artikel
XXII och möjligheten för andra parter att delta i samrådet. 55 Enligt beslutet
skulle parter som önskade samråda enligt artikel XXII meddela detta till GATT
sekretariatet. Inom 45 dagar hade andra parter, som hade ett väsentligt intresse
i frågan, en möjlighet att delta i samrådet. Enligt Canada borde man särskilt dis-

51 Avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter, artikel 64.
52 Termen som används här är "samråd" och inte "förhandling". På engelska finns termerna "consulta

tion" och "negotiation". Termen "samråd" brukar användas när någon är skyldig att kontakta och dis
kutera en fråga med en annan part innan en viss åtgärd vidtas. Från denna utgångspunkt är termen
adekvat då den används för att ange en förutsättning för panelprövning. Den är mindre adekvat då den
används för att ange ett medel för att lösa tvister. För denna funktion är termen "förhandling" mer
adekvat. I GATT artikel XXII används termen "consultation". Artikel XXIII undviker att ange någon
term för kontakten mellan parterna. I Överenskommelsen om tvistlösning används också termen "con
sultation". I den svenska översättningen används följaktligen termen "samråd".

53 MTN.GNG/NGI3/W/26 (Mexico, 23 June 1988),p. 12 och MTN.GNG/NGI3/8 (Meeting 23-24 June
1988), p. 3.

54 MTN.GNG/NGI3/10 (Meeting 4 October 1988), p. 12.
55 MTN.GNG/NG13/W/13 (Canada, 24 September 1987), s. 4. Beslutet har titeln "Procedures under

Article XXII on Questions Affecting the Interests of a Number ofContraeting Parties". (10 November
1958, BISD 7S/24)
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kutera denna bestämmelse och överväga vilka förändringar av den som kunde
vara nödvändiga. Canada diskuterade också det samråd som skulle äga rum
enligt artikel XXIII. Man konstaterade att det ofta hänt att samråden blivit lång
dragna, varför man kanske skulle införa en tidsfrist för samrådet. Längden på
sådana tidsfrister kom att diskuteras i förhandlingsgruppen. 56 En annan möjlig
het, som enligt Canada skulle kunna förkorta tiden, vore en stupstocksregel med
innebörden att samrådet skulle äga rum i huvudstaden i det land med vilket sam
råd begärdes, om parterna inte kunde komma överens om annat." Diskussioner
om var samråd skulle äga rum brukade nämligen bli långdragna.

Japan hävdade att det ofta tyvärr hänt att en panelprövning kommit till stånd
utan att tillräckligt långtgående samråd skett." Man ansåg att relationen mellan
samråd enligt artikel XXII och samråd enligt artikel XXIII borde klargöras och
att det var nödvändigt att samråd utgjorde en förutsättning för panelprövning. 59

Japan kunde tänka sig fyra undantag från kravet på samråd som förutsättning
för panelprövning: (1) när klagomålet inte grundades på regelöverträdelse utan
på uppkomsten av någon annan situation." (2) om de parter som haft samråd
enligt artikel XXII kom överens om att detta samråd också utgjorde samråd
enligt artikel XXIII, (3) om motparten inte inom en viss angiven tid var beredd
att delta i samråd och (4) andra fall som GATT-parterna godkände som undan
tag. Liknande tankegångar framfördes i ett förslag från Mexiko."

Enligt texten i artikel XXII kan samråd begäras beträffande varje fråga som
angår tillämpningen av avtalet. 62 Det samråd som skall äga rum enligt artikel
XXIII gäller fall då en stat anger vissa särskilda grunder för sin begäran, främst
grunden att den andra staten begått en regelöverträdelse. Detta sistnämnda sam
råd är direkt knutet till tvistlösningen och utgör ett typiskt processuellt inslag
vid vilket man klargör positioner och samtidigt försöker nå en uppgörelse.

Relationen mellan samråd enligt artikel XXII och samråd enligt artikel
XXIII var föremål för ett beslut redan 1960. Beslutet innebar att samråd enligt
den förstnämnda artikeln skulle anses vara liktydigt med samråd enligt artikel
XXIII: 1.63 Också i tidigare praxis fanns principen att samråd enligt artikel XXII
skulle anses tillfyllest för att panelprövning skulle få äga rum.64

Enligt ordalydelsen i artikel XXIII är samråd inte någon förutsättning för att

56 MTN.GNG/NG 13/10 (Meeting 4 October 1988), p. 12.
57 MTN.GNG/NGI3/W/13 (Canada, 24 September 1987), s. 5.
58 MTN.GNG/NG 13/W/7 (Japan, 1 July 1987), s. 1.
59 Den sistnämnda punkten utvecklades i MTN.GNG/NGI3/W/9 (Japan, 18 September 1987), s. 1 f.
60 Den grund som anges i artikel XXIII:l(c) och som senare i detta kapitel benämns "situationsfallet".
61 MTN.GNG/NG 13/W/26 (Mexico, 23 June 1988), p. 16.
62 Enligt originaltexten "with respect to any matter affecting the operation ofthis Agreement ".
63 "Procedures for Dealing with New Import Restrictions for Balance-of-Payment Reasons and Residual

Import Restrictions", antagna den 16 november 1960 (BISD 9S/19, para.9).
64 Australien/Frankrike, vete, 1958 (BISD 7S/46) som hänsköts till panelprövning efter samråd enligt

artikel XXII (IC.SR/38, p. 12).
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tvisten skall prövas. En prövning kan nämligen enligt artikel XXIII komma till
stånd om en tillfredsställande lösning av frågan inte kunnat åstadkommas inom
skälig tid eller om svårigheten är av det slag som avses i situationsfallet. I 1979
års Understanding uttalades tydligt att parterna borde försöka nå en överens
kommelse genom samråd innan en begäran om tillsättande av panel gjordes.
Här stadgades: "Contracting parties should attempt to obtain satisfactory
adjustment of the matter in accordance with the provisions ofArticle XXIII: 1
before resorting to Article XXIII:2".65

GATT:s regler om samråd är inte alls detaljerade. Denna brist på precision
hade i vissa fall medfört problem. Det hade i flera fall uppstått oklarhet om när
ett samråd hade avslutats och därmed om huruvida en panelprövning kunde
inledas." Det kunde vara svårt för rådet att bestämma om upprättande av panel
om den klagande parten begärde panelprövning men den svarande parten
begärde fortsatt samråd.

I de nya tvistlösningsreglerna skiljer man inledningsvis inte mellan samråd
enligt artikel XXII och artikel XXIII. 67 Här stadgas att varje medlem åtar sig att
välvilligt beakta och erbjuda tillräckliga möjligheter till samråd från en annan
medlem beträffande åtgärder som vidtagits inom den förstnämnda medlem
mens territorium och som påverkar tillämpningen av ett berört avtal.68 Detta
överensstämmer i stort med artikel XXII med den skillnaden att det i Överens
kommelsen om tvistlösning endast talas om åtgärder inom landets territorium.
Det stadgas vidare att motparten skall svara inom 10 dagar och inleda samråd
inom högst 30 dagar. Om svar ej ges inom 10 dagar eller samråd inte inleds
inom 30 dagar skall den medlem som begärt samrådet ha rätt att omgående
begära att en panel upprättas." Om samråd äger rum, men detta inte leder till
att tvisten löses inom 60 dagar, får den klagande parten begära att en panel upp
rättas. Detta kan också göras tidigare om de samrådande parterna kommer fram
till att samrådet misslyckats att lösa tvisten."

Man finner här en precisering och skärpning av förfarandereglerna. Samråd
och förhandlingar utgör å ena sidan goda medel för att lösa tvister men samti
digt kan å andra sidan dessa medel användas för att förhala proceduren och i
själva verket gynna den part som bryter mot reglerna. Nu görs ingen distinktion
mellan samråd enligt de två artiklarna i GATT och snäva tidsfrister har införts.

Alla framställningar om samråd skall anmälas till DSB och berörda råd och

6S 1979 års Understanding, p. 6.
66 Summary and Comparative Analysis of Proposals for Negotiations. Note by the Secretariat.

MTN.GNG/NG13/W/14/Rev.2 (22 June 1988), p. 14.
67 Överenskommelsen om tvistlösning, artikel 4. Att Överenskommelsen om tvistlösning avser såväl

artikel XXII som XXIII framgår av artikel 3 i överenskommelsen.
68 Artikel 4 p. 2.
69 Artikel 4 p. 3.
70 Artikel 4 p. 7.
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kommi tteer. I framställningen skall man ange skälen till framställningen, inbe
gripet vilken åtgärd man avser och uppgift om den rättsliga grunden för klago
målet."

I slutet av samrådsreglerna görs dock något överraskande en distinktion
mellan artikel XXII och artikel XXIII. Om en annan medlem finner att den har
väsentliga handelsintressen, som berörs av samråd som äger rum enligt artikel
XXII, kan den anmäla intresse att få delta i samrådet. Om detta inte accepteras
har medlemmen frihet att begära samråd enligt artikel XXII eller artikel
XXIII. 72 Sammantaget framstår detta som något svårförståeligt. Möjligen är det
inte något större praktiskt problem.

7.2.2 Frivilliga förfaranden: förlikning, bona officia, medling

Samråd är ett obligatoriskt moment i tvistlösningen och tvister löses ofta på
detta stadium. Det finns också frivilliga förfaranden som kan bidra till att tvis
ten löses och i vilka en föreslagen lösning inte är bindande för parterna. I
WTO:s tvistlösning är förlikning, bona officia och medling sådana förfaran
den." Att lösa en tvist genom skiljeförfarande är också en frivillig möjlighet
enligt Överenskommelsen om tvistlösning men detta förfarande utmynnar i ett
beslut som är bindande för parterna. Det skiljer sig också på många andra avgö
rande punkter från de tre medlen som nämnts här varför det behandlas i ett sär
skilt avsnitt längre fram.74

Förlikning, bona officia och medling är mer avancerade förfaranden än sam
råd genom att det i dessa finns en tredje part som är verksam för att få de två
tvistande parterna att nå en överenskommelse. Samtidigt är de rättsligt mindre
avancerade än panelavgörande därför att proceduren för dem är mindre regle
rad, att lösningen inte alltid är resultat av strikt normtillämpning och att en före
slagen lösning av tvisten inte är bindande för parterna. Den samförståndsinrik
tade karaktären hos dessa medel innebär att de anknyter till förhandlingstradi
tionen i GATT.

Av de tre nämnda förfarandena utgör medling - i vart fall som term - ett nytt
inslag i GATT: s tvistlösningsprocedur. 1979 års Understanding angav att bona
officia och förlikning kunde tillgripas för att lösa en tvist då parterna inte kom
mit överens vid samråd." I några av Tokyokoderna var förlikning ett obligato
riskt moment i tvistlösningen om ena parten begärde det. 76 1966 års beslut om
u-länder framhävde särskilt bona officia som ett lämpligt förfarande i tvister vid

71 Artikel 4 p. 4.
72 Artikel 4 p. 11.
73 Dessa förfaranden regleras i artikel 5 i överenskommelsen om tvistlösning.
74 Avsnitt 7.10.
75 1979 års Understanding, p. 8.
76 Artikel 17 i Tokyokoden om subventioner och artikel 15 i motsvarande antidumpningkod.
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vilka ett u-land var part på ena sidan." Medling angavs som ett medel för tvist
lösning först i 1989 års halvtidsöverenskommelse.78

Under Uruguayrundan var det flera stater som framhävde fördelarna särskilt
med förlikning och medling. Australien ansåg att förlikningsförfarande inte
hade använts tillräckligt tidigare och föreslog att förlikning skulle utgöra ett
obligatoriskt inslag i tvistlösningen." EEG ansåg att inslaget av förlikning och
medling skulle stärkas men avfärdade förlikning/medling som obligatoriska
moment med hänsyn till tidsutdräkten. Man hänvisade här bl.a. till erfarenheter
från subventionskommitteen där parterna enligt EEG tycktes betrakta den obli
gatoriska förlikningen mest som ett formkrav." O~ förlikning och medling
skulle bli obligatoriska moment så skulle det enligt EEG vara nödvändigt att
införa särskilda tidsfrister så att förfarandet inte drog ut på tiden alltför
mycket. 81 USA föredrog ett frivilligt förlikningsförfarande med motiveringen
att ett obligatoriskt sådant skulle bidra till oönskade förseningar. 82

EEG konstaterade också att staterna relativt sällan hade försökt lösa tvister
med hjälp av förlikningsförfarande. Som en förklaring angavs att parterna hade
varit så övertygade om sina rättigheter enligt GATT att de föredragit panelpröv
ning.

Korea framhävde särskilt att medling, genom generaldirektören eller någon
denne utsåg, på ett positivt sätt skulle kunna bidra till att ge en snabb och för
båda parter acceptabel lösning. Medlingen skulle enligt Korea kunna fortgå
trots att panelprövning inletts."

I ett förslag från Mexiko fanns en definition av medling. Den definierades
som"a continuous process aimed towards the solution ofa dispute through the
more or less active participation, as the case may be, ofan independent third
party". Medling kunde enligt Mexiko ske på två sätt, dels genom bona officia
och dels egentlig medling. I det första fallet var den tredje partens roll begrän-
sad till att uppmuntra parterna att nå en lösning genom förhandlingar. I det
andra fallet hade medlaren en mer aktiv roll som också inkluderade att han lade
fram ett eget förslag till lösning av tvisten. Förlikning var i det mexikanska för
slaget en form av medling. Medling var alltså ett samlingsbegrepp för vad som
annars särskiljs som bona officia, förlikning och medling. 84

Det mexikanska förslaget var jämförelsevis utförligt. Man ansåg att med
lingen skulle stärkas om ansvaret för den åvilade ordföranden för ett tvistlös-

77 Decision of5 april 1966 on Procedures under Article XXIII, p. 1-3.
78 Decision on Improvements to the GATT Dispute Settlement Rules and Procedures of 12 april 1989,

p.D.
79 MTN.GNG/NG13/W/11 (Australia, 24 September 1987). s. 6f.
80 MTN.GNG/NG13/W/22 (EEC, 2 March 1988), p. 2.
81 MTN.GNG/NG13/W/12 (EEC, 24 September 1987), p. 3 (a).
82 MTN.GNG/NG13/3 (Meeting 21-22 September 1987), p. 19.
83 MTN.GNG/NG13/W/19 (Korea, 20 November 1987), p. II 1.a).
84 MTN.GNG/NG13/W/26 (Mexico, 23 June 1988), p. II.
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ningsråd. Denne skulle ha ett antal experter till sitt förfogande. Ett medlingsför
farande (inklusive bona officia) skulle enligt Mexiko anses innebära att kravet
på samråd enligt artikel XXIII var uppfyllt. Förslag till lösning av tvisten skulle
enligt Mexiko kunna baseras på allmän skälighet men den slutliga överenskom
melsen skulle vara förenlig med GATT.

Peru hade en något avvikande syn på bona officia. Man ansåg att uppgiften
för bona officia erbjudna aven tredje part var att förmå parterna att inleda för
handlingar och att dessa bona officia upphörde när förhandlingar kommit
igång."

I ett förslag från Mexiko ingick att ett särskilt tvistlösningsråd skulle gran
ska alla bilaterala överenskommelser som nåtts genom förlikning eller medling.
Detta förslag mötte motstånd. Flera länder ansåg att detta kunde bidra till att
färre bilaterala lösningar nåddes och att det också var svårt att acceptera att en
stat, som träffat en uppgörelse med en annan stat, sedan kunde vända sig till
rådet och begära granskning, inklusive förkastande, av denna överenskom
ruelse." Här fanns en konflikt mellan å ena sidan lösning av den enskilda tvis
ten och å andra sidan skapandet aven multilateral rättsordning.

Motsättningarna i frågorna kring förlikning, bona officia och medling var
inte stora. Man var ense om regler för dessa redan vid halvtidsöverenskommel
sen 1989. De reglerna är i grunden desamma som dem som nu finns i Överens
kommelsen om tvistlösning.

I Överenskommelsen om tvistlösning finns en särskild tidsfristregel för
bona officia, förlikning och medling. Om parterna kommit överens om något
av dessa förfaranden, och förfarandet inletts inom 60 dagar från begäran om
samråd, får den klagande parten inte inom denna tid begära upprättande av
panel." Härigenom kan den klagande parten genom att välja ett frivilligt förfa
rande inte lika snabbt få till stånd en panelprövning. Skyldigheten att avvakta
denna tid kan utgöra ett incitament att avstå från förfarandet och i stället snabbt
begära panelprövning.

Övriga regler om dessa förfaranden är mycket kortfattade. Det stadgas att
förhandlingar som inbegriper dessa förfaranden är konfidentiella. Det stadgas
vidare att förfarandena kan begäras, påbörjas och avslutas när som helst. De
kan också, om parterna är överens därom, fortsätta medan ett panelförfarande
pågår. En viktig regel är att generaldirektören på eget initiativ kan erbjuda bona
officia, förlikning eller medling."

Det är en flytande gräns mellan vad som brukar betecknas som förlikning
och vad som brukar betecknas som medling. I Överenskommelsen om tvistlös-

85 MTN.GNGINGI3/W/23 (Peru, 3 March 1988), p. 13.
86 MTN.GNGING 13/8 (Meeting 23-24 June 1988), p. 5.
87 Artikel 5 p. 4.
88 Artikel 5.
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ning behandlas dessa alltid tillsammans och det görs inga försök att definiera
begreppen. Vilken roll den tredje parten skall ha är därför obestämt och får klar
läggas av parterna tillsammans med denne. Bona officia nämns också alltid till

sammans med förlikning och medling.

7.2.3 Diskussion och tolkningar

Bona officia, förlikning och medling är frivilliga förfaranden som inte utmyn

nar i något för parterna bindande avgörande från tredje part. Man kan tänka sig
både förfaranden som är obligatoriska men inte utmynnar i ett bindande avgö
rande, och förfaranden som är frivilliga men utmynnar i ett bindande avgö

rande. Exempel på det förstnämnda är det obligatoriska förlikningsförfarandet
i Internationella havsrättskonventionen. Exempel på det sistnämnda är förfa
randet vid Internationella domstolen.

Det finns två starka skäl till att samråd, bona officia, förlikning och medling
har en naturlig plats i WTO:s tvistlösning. Det första skälet är att dessa medel
för tvistlösning är dominerande på det internationella planet. Det andra skälet
är att medlemsstaterna använder metoder som dessa - särskilt samråd (förhand
ling) - för att lösa WTO:s huvuduppgift. Stora likheter finns med NAFTA:s
tvistlösningssystem, i vilket man särskilt eftersträvar att parterna själva eller
med bistånd av kommissionen skall lösa sina tvister.

Från rättslig synpunkt har samrådet en processteknisk funktion. Under sam
rådet kan parternas positioner klargöras och intressefrågor föras bort så att bara
de rättsliga frågeställningarna kvarstår.

Samråd, som ju utgör ett obligatoriskt moment, har i praktiken varit ett
effektivt sätt att lösa tvister. För det första har många tvister - möj ligen de flesta
- lösts genom förhandlingar utan att GATTIWTO överhuvudtaget särskilt
informerats.f" För det andra framgår av tillgänglig statistik att en stor andel av
de samråd som ägt rum enligt artikel XXIII aldrig lett till upprättande av
panel. 90 Samråd och de frivilliga förfarandena framstår tekniskt sett som kom
plement till den rättsligt mer avancerade panelproceduren. Det kan dock lika
väl hävdas att panelproceduren utgör ett komplement till samrådet och de fri
villiga förfarandena. På samma sätt som retaliation utgör en sista utväg för att
åstadkomma regelåtlydnad så är panelprövning en sista - låt vara en i jämfö
relse med retaliation dock mer anlitad - utväg för att nå en överenskommelse.

För de stater som var motståndare till en juridifiering av tvistlösningen var

89 Någon statistik om detta finns inte. Bedömningen grundar sig på uppgifter från WTO-tjänstemän och
allmänna erfarenheter av tvister mellan olika länder. Att informella samråd vid vilka parterna kan lösa
sina konflikter är vanligt förekommande framgår också av Palmeter/Mavroidis s. 62.

90 GATT, Analytical Index: Guide to GATT Law and Practice (1994), s. 719 ff. Detta framgår också av
"Overview ofthe State-of-play ofWTO Disputes" som WTO presenterar på nätet, www.wto.org/wto/
dispute/bulletin.htm.
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det särskilt angeläget att utveckla hur de frivilliga medlen skulle användas. När
man till halvtidsöverenskommelsen hade blivit ense om samråd och frivilliga
procedurer var det fortfarande oklart hur långt juridifieringen av panelprocedu
ren skulle sträcka sig. Särskilt förlikningsinstitutet hade flera förespråkare.
Detta institut har en central plats i Internationella havsrättskonventionen och är
där i vissa situationer obligatoriskt. Frågan var i grunden huruvida man skulle
skapa ett multilateralt system med normer som tillämpas likartat eller om sys
temet i huvudsak skulle vara ett bilateralt system som skulle bistå parter med
att lösa bilaterala konflikter utan att man tog hänsyn till helheten. Synen på de
frivilliga förfarandena var delvis beroende av vilken utformning panelprocedu
ren skulle få. Om panelproceduren inte blivit så rättsligt avancerad som den
blev så hade regleringen av de frivilliga förfarandena varit alltför kortfattad och
oprecis. Om man hade misslyckats med att nå enighet om en långtgående juri
difiering av panelproceduren, så hade säkerligen reglerna om de frivilliga för
farandena gjorts mer utförliga.

Samrådet och de frivilliga förfarandena ger parterna goda möjligheter att nå
en uppgörelse som inte nödvändigtvis är konform med WTO:s regler. Också i
de fall den är konform med reglerna så skapas det här inte något prejudikat.
Detta ger goda möjligheter att både lösa tvisten och behålla det tolkningsut
rymme som från början fanns i den aktuella regeln. Härigenom kan man bibe
hålla en flexibilitet avseende regeltolkningen, vilken kan innebära att nya eko
nomiska insikter och olika överväganden av politisk art kan rymmas inom
regelsystemet.

Samråd och frivilliga förfaranden ger möjlighet till ett avgörande som präg
las av kompromisser och kohandel. Här finns alltså möjlighet att rädda WTO:s
legitimitet i fall då parterna inser att ingendera parten skulle kunna acceptera en
förlust vid panelprövning. Den långtgående juridifieringen av panelförfarandet
ger därmed ett starkare incitament till parterna att själva lösa tvisten genom
samråd och frivilliga förfaranden. 91

En användning av tvistlösningsmekanismer som inte utmynnar i bindande
avgöranden ger generellt starkare stater större inflytande. De förfaranden som
beskrivs i detta avsnitt ger stort utrymme för politiska överväganden och stor
genomslagskraft för politisk styrka. Men ser man dem tillsammans med panel
processen blir bilden delvis en annan. För en stormakt kan det i vissa fall vara
av största vikt att en tvist inte förs till panelprövning. Stormakten riskerar att
förlora och det kan skapas ett för landet mycket negativt prejudikat. Den inri
kespolitiska och ekonomiska situationen kan vara sådan att regeringen inte kan
efterleva beslutet, något som i sin tur kan äventyra WTO:s legitimitet. Det

91 Montana i Mora: A GATT with teeth: law wins over politics in the resolution ofinternational trade
disputes (1993), s. 177, och Steger/Hainsworth: New Directions in International Trade Law: WTO
Dispute Settlement (1998), s. 52.
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mindre landets möjlighet att begära panelprövning är sålunda något som kan

stärka landet i en förhandlingssituation.
Samrådet, liksom de frivilliga förfarandena, kan användas för att fördröja en

lösning av tvisten. På två sätt har man sörjt för att de inte otillbörligen skall
kunna användas för detta syfte. För det första kan de frivilliga förfarandena bara
användas om parterna är ense om att de skall användas. För det andra finns det

bestämda tidsfrister för såväl samråd som de frivilliga förfarandena. För dessa
gäller att de tar fortgå under 60 dagar utan att panelprövning begärs.

I avtalet har man inte närmare preciserat vad som avses med bona officia,
förlikning och medling. I ett förslag från Mexiko benämndes alla tre som med
ling. Förhandlingarna visade inte att det var nödvändigt att särskilja begreppen.

Syftet med icke-särskiljandet var att skapa stor flexibilitet. Önskan om flexibi
litet i tvistlösningen framfördes av flera länder, b1.a. de nordiska länderna. En

förebild var havsrättskonventionen. Valmöjligheterna gör det också möjligt att
finna system som passar olika länder eftersom det finns skilda tvistlösningstra
ditioner bland medlemmarna. I den japanska traditionen är t.ex. rättshävdelse

vid domstol inte lika vanlig som i västerlandet.
Det i avtalet stadgade syftet med avtalet - avtalets självförståelse - innebär

att det viktigaste är att parterna kan nå en överenskommelse som är ömsesidigt
godtagbar. Den konfliktlösande funktionen framhävs. För denna funktion utgör
såväl samrådet som de frivilliga procedurerna centrala inslag.

7.3 Grunden för klagomålet

7.3.1 Sex olika grunder

Artikel XXIII i GATT 1994 anger de grunder som en stat kan stödja sitt klago
mål på." Grunderna är utformade så att de innehåller två moment; dels en viss

händelse, dels en viss följd (effekt) av denna händelse. Artikeln anger tre alter
nativa händelser och två alternativa följder. Någon av händelserna och någon
av följderna måste vara uppfyllda. Dessutom måste det finnas ett orsakssam

band mellan händelsen och följden, vilket framgår av uttrycket "as the result
of' som finns mellan de alternativa följderna och de alternativa händelserna.

De alternativa händelserna är - uttryckta i den otympliga språkdräkt som
finns i avtalet - följande;

A. "the failure ofanother contracting party to carry out his obligations under
this Agreement ", (kallas här regelöverträdelse) ;

92 Observera att termen "grund" här har en annan innebörd än den har i svensk nationell rätt. Innebörden
kommer att framgå av detta avsnitt.
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B. "the application by another contracting party ofany measure, whether or
not it conflicts with the provisons of this Agreement ", (här icke-överträ
delse);

c. "the existence ofany other situation ", (här situationsförekomst).
De alternativa följderna är följande;

I. "that any benefit accruing to it directly or indirectly under this Agreement
is being nullified or impaired", (härförmånsförlust);

II. "that the attainment ofany objective of the Agreement is being impeded,
(här syftesförhinder).

Om dessa tre alternativa händelser och två alternativa följder kombineras får
vi sex olika tänkbara grunder.

(1) Regelöverträdelse + förmånsförlust
(2) Regelöverträdelse + syftesförhinder
(3) Icke-överträdelse + förmånsförlust
(4) Icke-överträdelse + syftesförhinder
(5) Situation + förmånsförlust
(6) Situation + syftesförhinder.
Detta kan verka förbryllande. Det är för det första från rättsliga utgångs

punkter oväntat att alternativen (3) - (6) överhuvudtaget finns. Ett klagomål
kan alltså anföras utan att en regelöverträdelse ägt rum. I alternativ (1) och (2)
synes syftesförhinder vara ett mer obestämt rekvisit än förmånsförlust. Det
förefaller dessutom inte alls självklart att det skall finnas något mer rekvisit
överhuvudtaget utöver regelöverträdelse. Kravet på förmånsförlust eller syftes
förhinder kan verka överflödigt.

En jämförelse mellan fall (1) och fall (6) visar vilken spännvidd det finns i
artikeln. Det första fallet kräver att en part har brutit mot en regel och att den
andra parten har gjort en förlust på grund av detta. För det sjätte fallet gäller att
någon - icke närmare specificerad - situation har uppstått och att detta hindrat
uppnåendet av något av avtalets syften. Ett rättsligt system som tillåter en stat
att inleda en process mot en annan stat i fall (6) förefaller knappast - i vart fall
inte vid första påseende - vara ett "riktigt" rättsligt system. Ett sådant brukar ha
som ett kravatt tvisten gäller tillämpning aven mer konkret regel.

I praktiken har den alldeles övervägande majoriteten av panelavgöranden
gällt fall (1). Någon tvist rörande fall (6) har inte avgjorts av någon panel. Att
det i praktiken hittills nästan bara rört sig om regelöverträdelser behöver inte
betyda att det kommer att bli så också i framtiden. Om det är viktigt för en stat
att finna stöd för sin kritik mot en åtgärd som företagits av ett annat land så finns
det här en möjlighet att åberopa tvistlösningsreglerna också i dessa mer udda
fall.

Artikel XXIII och Överenskommelsen om tvistlösning är tillämpliga på i
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huvudsak alla avtal som tillkom genom Uruguayrundan. Därmed är de sex
olika grunderna tillämpliga på dessa avtal. Det finns dock ett par undantag från
detta.

Tjänstehandelsavtalet har en annan indelning av grunderna. Den första
grunden är regelöverträdelse utan att man här dessutom kräver att någon sär
skild följd - förmånsförlust eller syftesförhinder - inträtt." I praktiken motsva
rar detta grund (1) ovan. Den andra grunden uttrycks på följande sätt: "If any
Member considers that any benefit if could reasonably have expected to accrue
to it under a specijic commifment of another Member under Part III of this
Agreement is being nullijied or impaired as a result of the application ofany
measure which does not conflict with the provisions of this Agreement, if may
have recourse to the DSU".94 Den grunden motsvarar grund (3) ovan. Motsva
righeten till grunderna (2), (4), (5) och (6) saknas i tjänstehandel savtalet.95

Det andra undantaget gäller TRIPs-avtalet. Fallen (3) - (6) skall inte tilläm
pas på tvistlösning om TRIPs under en period av fem år från dagen för WTO
avtalets ikraftträdande." Under denna tid skall TRIPs-rådet granska klagomål
grundade på (3) - (6) och skall ge rekommendationer om lösning av ingivna
tvister till Ministerkonferensen, som skall godkänna rekommendationen. Ett
sådant beslut av Ministerkonferensen skall f.ö. fattas genom konsensus.

I det följande skall fall (1) och (2) behandlas för sig under rubriken "Regel
överträdelse", fall (3) och (4) för sig under rubriken "Icke-överträdelse" och
slutligen fall (5) och (6) för sig under rubriken "Situationsförekomst". Eftersom
åtskillnaden här görs efter händelser och inte efter följderna kan samma följd
komma att behandlas i alla tre avsnitt. För att inte texten skall innehålla onödiga
upprepningar kommer analysen av följderna att koncentreras till den händelse
för vilken de har störst betydelse, nämligen icke-överträdelse.

Att ange en grund för klagomålet utgör en processuell förutsättning för att
ta klagomålet prövat. De sex olika grundernas betydelse är emellertid inte
begränsad till att utgöra processuella förutsättningar som skall vara uppfyllda
för att DSB skall fatta beslut om tillsättande aven panel. De har också en mate
riell innebörd som i vissa fall kan prövas av panelen och överprövningsorganet.
I vilka sammanhang och på vilket vis grundernas innebörd kan komma att prö
vas är en fråga som diskuteras i ett sammanhang efter en redogörelse för de
olika grunderna. Detta görs nedan i avsnitt 7.3.5.1 som har rubriken "Grundens

93 Allmänna tjänstehandelsavtalet, artikel XXIIlp. 1.
94 Allmänna tjänstehandelsavtalet, artikel XXIIlp. 3.
95 Se härom Morrison: WTO Dispute Settlement in Services: Procedural and Substantive Aspects (1997),

s.380-382.
96 Artikel 64 i Avtal om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter.
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rättsliga betydelse". Redan före det avsnittet kommer dock frågan att på olika
sätt aktualiseras i andra avsnitt nedan.

7.3.2 Regelöverträdelse

7.3.2.1 Överträdelsen

Överträdelsen består enligt artikel XXIII i att en part har underlåtit att fullgöra
sina förpliktelser enligt avtalet; "the failure of another contracting party to
carry out ils obligations under this Agreement". Frågan om överträdelse skett
är primärt en materiell fråga som avgörs med tillämpning av den särskilda regel
som åberopas. Emellertid finns det ett antal frågor som inte direkt kan avgöras
med tillämpning av den åberopade regeln utan i stället principiellt måste hän
föras till en tolkning av den nyss citerade bestämmelsen i artikel XXIII. De gäl
ler huruvida diskretionär lagstiftning kan utgöra en överträdelse, huruvida en
lag eller åtgärd som ännu ej trätt i kraft kan utgöra en överträdelse och huruvida
en lag eller åtgärd som är upphävd kan utgöra en överträdelse. Dessa frågor är
inte processuella i den meningen att ett jakande svar på dem utgör en förutsätt
ning för panelprövning, De är istället frågor som har avgjorts - och kanske
kommer att avgöras - aven panel.

Problemet med diskretionär lagstiftning är följande. En lag kan ge möjlighet
för nationella myndigheter - inklusive landets regering - att vidta åtgärder som
kan strida mot landets förpliktelser enligt WTO-avtalet. Lagen tvingar inte
myndigheterna till detta utan öppnar bara möjligheten. Frågan är då om en
sådan lag i sig kan anses utgöra ett brott mot avtalet eller om ett brott föreligger
först då lagen utnyttjats på ett sådant vis att åtgärden innebär ett brott mot avta
let.

Frågan har varit föremål för tvistlösning i flera panelfall." Innebörden av
dessa är att lagstiftning som tvingar myndigheter att agera på ett sätt som strider
mot WTO-avtalet är ett brott mot avtalet även om myndigheterna ännu inte har
vidtagit sådana åtgärder. En lagstiftning som endast ger möjlighet att bryta mot
avtalet är däremot inte ett brott mot avtalet.

Vid diskretionär lagstiftning blir distinktionen mellan lagstiftning och till
lämpning av lagstiftning av betydelse. Den diskretionära möjligheten överläm
nas från den lagstiftande församlingen till ett tillämpande organ. Det tilläm
pande organet bryter inte mot den nationella lagstiftningen då det bryter mot

97 Canada, EEG, Mexiko/USA, oljeskatter, 1987 (BISD 34S/136); USA/Japan, jordbruksprodukter,
1988 (BISD 35S/163); EEG/Japan, halvledare, 1988 (BISD 35S/116); Canada/Japan, timmer, 1989
(BISD 36S/167); Japan/EEG, komponenter, 1990 (BISD 37S/132) och USA/Thailand, cigarretter,
1990 (BISD 37S/200).
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WTO-avtalet. Tvärtom är det med stöd av den nationella lagstiftningen som

brottet sker mot WTO-avtalet.

En diskussion kring tillåtligheten av diskretionär lagstiftning leder till en

större principiell fråga. En stor andel av de handelspolitiska besluten i flera län

der fattas på en tillämpande och verkställande nivå utan att någon särskild lag

reglering finns. Handelspolitik är i flera länder något som regeringen och myn

digheter beslutar om utan att det anges några bestämda ramar i nationell lag

stiftning. Om diskretionär lagstiftning skulle anses utgöra ett brott mot WTO

avtalet borde, kan det hävdas, det utgöra ett brott att överhuvudtaget inte ha lag

stiftning om en fråga som är reglerad i WTO-avtalet. En sådan konsekvens

skulle vara mycket långtgående och ställa många länder - särskilt fattiga länder

som har ett outvecklat rättssystem - inför nya och besvärliga uppgifter.

Panelpraxis har alltså inneburit att så länge det befarade inte har hänt och

genomförts i praktiken har inget brott begåtts mot avtalet. Mot bakgrund av att

WTO-avtalets syfte b1.a. är att bidra till förutsebarheten i det multilaterala han

delssystemet är detta inte en alldeles självklar ståndpunkt. Bara möjligheten att

ett negativt protektionistiskt beslut snabbt kan träffas och att detta beslut kan

fattas på myndighetsnivå kan störa importen från andra länder.

Kan en åtgärd eller en lagstiftning som ännu inte trätt i kraft utgöra ett brott
mot WTO-avtalet? Spelar det någon roll om det är bestämt när den skall träda .

i kraft eller inte? Dessa frågor har prövats av paneler i ett par fall." I ett panel

fall från 1987 gällde tvisten en amerikansk lag som utfärdats 1986 men som

skulle träda i kraft först 1989. USA hävdade här att denna inte kunde ha några

omedelbara handelseffekter och att den därför inte kunde förorsaka någon för
månsförlust.

Panelen uttalade i det fallet att reglerna om kvantitativa restriktioner i artikel

XI och reglerna om nationell behandling i artikel III hade som gemensamt

motiv att skydda parternas förväntningar beträffande konkurrensrelationen

mellan deras egna produkter och andra länders produkter. Bestämmelserna

hade inte bara som syfte att skydda den pågående handeln utan hade också som
syfte att skydda den förutsebarhet som var nödvändig för att planera framtida

handel. Därför hade de klagande parterna rätt att få överensstämmelsen mellan

den icke ikraftträdda lagen och GATT-reglerna prövad.
Vid avgörandena har panelerna funnit stöd i följdrekvisitet förmånsförlust.

Panelerna har ansett att detta rekvisit handlar om förväntningar och att det där

för är uppfyllt redan innan åtgärden trätt i kraft." En inskränkt tolkning av hän

delserekvisitet innebär att detta formellt inte är uppfyllt. En extensiv tolkning

98 Canada, EEG, Mexiko/USA, oljeskatter, 1987 (BISD 34S/136); EEG/USA, vindruvsprodukter, 1992
(BISD 39S/436).

99 Om tolkningen av förmåner som innebärande skäliga förväntningar om framtida konkurrensvillkor, se
nedan avsnitten 7.3.3.1 och 7.3.3.4.
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av rekvisitet innebär att man poängterar förutsebarheten i systemet. En sådan
extensiv tolkning har panelerna gjort här. Man kan därför säga att tvistlösnings
reglerna under vissa omständigheter medger en förprövning aven åtgärd.
Denna förprövning innebär en förstärkning av den rättsliga kontrollen, något
som är särskilt viktigt mot bakgrund av att ett realiserande av åtgärden kan
medföra en skada som inte ersätts.

Ett liknande men delvis annorlunda problem är om panelen skall pröva en
åtgärd eller lagstiftning som redan är upphävd. Eftersom den primära skyldig
heten för det felande landet - vilken skall uttalas i rekommendationen från
panelen - är att undanröja den felaktiga åtgärden, och detta redan har skett, kan
det hävdas att det inte borde finnas någon rätt till prövning.

I den panelpraxis som finns har man vid några tillfällen avgivit rapport trots
att åtgärden då varit upphävd. I 1982 års panelrapport om USA:s restriktioner
på import av tonfisk från Canada avgavs en rapport trots att de aktuella restrik 
tionerna avskaffats. wo Canadas representant hävdade att landet inte fått någon
tillfredsställande kompensation för de ekonomiska förluster landets exportörer
råkade ut för och att det fortfarande fanns ett överhängande hot om liknande
åtgärder. Canada begärde därför att panelen skulle prestera en utförlig rapport
och en sådan kom också till stånd. I rapporten fastslogs det att USA:s åtgärder
utgjorde brott mot GATT-reglerna.

I 1982 års fall avskaffades restriktionerna efter det att panelen hade tillsatts.
I andra fall har förhållandena varit annorlunda. I tvisten mellan EEG och Chile
1979 införde EEG restriktioner för import av äpplen vilka var i kraft mellan
april och augusti 1979. En panel tillsattes i juli 1979 men först i november 1979
beslutade rådet vilket mandat panelen skulle ha. Rapporten antogs i november
1980.101 Panelen fann sedermera att EEG brutit mot artikel XIII i GATT och
konstaterade att Chiles ekonomiska intressen hade påverkats negativt.

Något renodlat fall då åtgärden varit upphävd innan beslut om panel fattats
finns inte. 102I ett fall hade panelen ännu inte fått något mandat då åtgärden upp
hävdes. Det beslutades dock ändå att en prövning skulle ske. Fall som dessa är
principiellt sett mer tveksamma än fall då åtgärden ännu inte trätt i kraft. Tre
olika skäl till prövning aven sådan åtgärd kan anföras.

Det första skälet är att klaganden har ett generellt intresse av att få ett preju
dikat och av att tvistlösningens handlingsdirigerande funktion träder i kraft. Det

100 Canada/USA, tonfisk, 1982 (BISD 29S/91).
101 Chile/EEG, äpplen, 1980 (BISD 27S/98).
102 I USA/Japan, fotofilm, 1998 (WT/DS44/R) fick panelen - panelrapporten överklagades aldrig till AB

- anledning att uttala sig om redan avskaffade åtgärder (s. 388): "Moreover, GATTIWTO precedent in
other areas, including in respect ofvirtually all panel cases under Article XXIII: 1(a), confirms that il
is not the practice ofGATTIWTO panels to rule on measures which have expired or which have been
repealed or withdrawn. In only a very small number of cases, involving very particular situations,
have panels proceeded to adjudicate claims involving measures which no longer exist or which are no
longer being applied. In those cases, the measures typically have been applied in the very recent past. "
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andra skälet är att klaganden önskar kompensation för den skada som åtgärden
medfört. Det tredje skälet är att klaganden har anledning förmoda att åtgärden
kommer att återinföras.

Det första skälet skulle öppna dörren för prövning av vilken åtgärd som helst
i förfluten tid vilket inte rimmar med intentionerna bakom WTO och tvistlös
ningen.'?' I problemet med redan upphävda åtgärder finns dock en motsättning
mellan två syften med tvistlösningen i WTO-avtalet, nämligen mellan syftet att
skapa klarhet (handlingsdirigering) och syftet att lösa en aktuell konflikt.

Det andra skälet förutsätter att stater skall betala någon form av skadestånd
till varandra för åtgärder som föranlett handelsförluster. Detta är inte grundtan
ken i WTO-systemet men det finns öppningar åt det hållet i systemet. Denna
fråga diskuteras vidare i avsnittet om kompensation.

Det tredje skälet är relevant enligt systemet och anknyter till den tidigare
problematiken, nämligen huruvida tvistlösning kan ske i fråga om en åtgärd
som ännu inte trätt i kraft. I praxis har prövning skett i fall som detta och det
vore orimligt om t.ex. temporära åtgärder som återkommer säsongsvis inte
skulle kunna prövas.

Tillfälliga åtgärder kan från ett rättsligt perspektiv vara ett svåråtkomligt
problem. De kan vara avskaffade ganska snart efter att prövningen inletts. De
kan samtidigt på kort tid ge ganska stora negativa ekonomiska effekter. I vissa
fall kan de dock utgöra ett ekonomiskt relativt harmlöst tillmötesgående gente
mot nationella protektionistiska intressen.

7.3.2.2 PresumeradfOrmånsförlust

I Överenskommelsen om tvistlösning stadgas följande: "In cases where there
is an infringement ofthe obligations assumed under a covered agreement, the
action is considered prima facie to constitute a case ofnullification or impair

ment. This means that there is normally a presumption that a breach ofthe rules
has an adverse impact on other Members parties to that covered agreement,
and in such cases, if shall be up to the Member against whom the complaint has
been brought to rebut the charge ".104

Denna bestämmelse har sin bakgrund i ett uttalande som gjordes av panelen
i tvisten 1962 då Uruguay anförde klagomål mot 15 olika stater gällande 12
olika handelshinder och avseende över 30 olika produkter.l" Tvisten var

103 Detta bekräftas också av Appellate Body i IndienlUSA, skyddsåtgärder angående yllekläder, 1997
(WT/DS33). "The aim ofdispute settlement is not to encourage either panels or the Appellate Body to
'make law' by clarifying existing provisions ofthe WTO Agreement outside the context ofresolving a
particular dispute. A panel need only address those claims which must be addressed in order to resolve
the matter in issue in the dispute". Samma slutsatser har panelerna dragit i Venezuela, Brasilien/USA,
bensin, 1996 (WT/DS2, DS4) och USA/Argentina, textilier, 1998 (WT/DS56).

104 Artikel 3, p. 8.
105 Uruguay/Österrike ffi fl, 1962 (BISD Il S/95).

225



Kapitel 7. Proceduren

mycket komplicerad och panelen ställdes inför många svåra problem. Ett
bidrag till lösningen av flera av dessa problem var panelens beslut att införa en
hjälpregel om bevisning. Hjälpregeln kom senare att inskrivas i 1979 års reg
ler. 106

Presumtionen kring följderna av ett regelbrott gäller två förhållanden:
(1) Det presumeras att ett upphävande eller en minskning av förmåner har

skett. Man utgår sålunda från att en förmånsförlust ägt rum. Någon form av

bevisning av denna följd behöver inte förebringas,

(2) Det presumeras vidare att regelöverträdelsen har orsakat förmånsförlus

ten. Att bevisa orsakssamband kan vara svårt och här behöver alltså den kla
gande parten inte bevisa att det föreligger ett orsakssamband.

Presumtion innebär att någonting antas vara riktigt så länge det inte finns en
omständighet som visar motsatsen. Presumtion innebär alltså att motbevisning

är möjlig. Presumtionen kan dock ibland vara så utformad att den i praktiken
inte möjliggör motbevisning. Ett forsök att bryta presumtionen gjordes av USA
i ett panelfall 1987. 107 USA hade infört skatter på petroleum vilka var 3,5 cent

högre på importerad sådan än på inhemsk. Tvisten gällde huruvida USA brutit
mot artikel III i GATT som stadgar om nationell behandling vid skatter.

USA anförde i tvisten att skillnaden mellan skattesatserna var så liten att
effekterna på handeln var försumbar, Enligt de klagande parterna - Canada,
EEG och Mexiko - var detta argument både rättsligt irrelevant och rent faktiskt

felaktigt. Om argumentet var rättsligt relevant fanns det anledning for panelen
att forsöka avgöra om det var faktiskt korrekt. Processuellt kunde man välja

mellan två vägar. En väg var att forst pröva om påståendet var faktiskt korrekt.
Om man då fann att det inte var korrekt, så behövde man inte pröva om det var
rättsligt relevant. Panelen valde en annan väg, nämligen att börj a med att under
söka den rättsliga relevansen av argumentet.

Panelen började med att undersöka om presumtionen var absolut - alltså
egentligen ingen presumtion i den mening vi lägger i ordet - eller om den var

motbevisbar. Man undersökte vad tidigare praxis innebar i frågan och fann att
motbevisning åberopats några gånger men att det inte fanns något fall där ett

land framgångsrikt gjort detta. 108 Panelen drog här slutsatsen att presumtionen
i praktiken fungerat som en icke motbevisbar presumtion. Härav kunde man
dock enligt panelen inte sluta att motbevisning i detta särskilda fall var omöjlig.

Man fann att den i fallet aktuella artikeln om nationell behandling vid skatter
inte hade som motiv att skydda förväntningar på exportvolym. Artikeln tving-

106 Understanding on Notification, Consultation, Dispute Settlement and Surveillance of 28 November
1979 (BISD 26S/210), Annex p. 5.

107 Canada, EEG, Mexiko/USA, oljeskatter, 1987 (BISD 34S/136).
108 De fall där motbevisning åberopats var Storbritannien/Italien,jordbruksmaskiner, 1958 (BISD 7S/60);

USA/Canada, investeringslagstiftning, 1984 (BISD 30S/140); USA/Japan, läder, 1984 (BISD 31S/
94).
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ade istället länderna att etablera vissa konkurrensvillkor för importerade pro
dukter i relation till inhemska produkter. Artikeln gällde oavsett om det fanns
någon förhandlad förväntan på marknadstillträde eller inte. Det var enligt pane
len t o m tänkbart i vissa fall att en hög skatt som var förenlig med principen
om nationell behandling skulle kunna få större negativ effekt på andra länders
export än en låg skatt som var diskriminerande. Ett bevis om eventuella han
delseffekter skulle sålunda inte ha någon relevans för den i artikeln relevanta
frågan om skatten var diskriminerande eller ej. Panelen beslutade därför att inte
granska vad parterna anfört om handelseffekter.

Något fall där man godtagit motbevisning finns inte.''" Praxis synes inne
bära att motbevisning i praktiken inte kan förekomma. Texten i Överenskom
melsen om tvistlösning stadgar dock mycket tydligt att motbevisning skall
kunna förekomma. I vilka fall motbevisning skulle kunna vara framgångsrik
för att bryta presumtionen är svårt att uttala sig om. Några tänkbara fall redovi
sas t.ex. inte i de officiella dokumenten från Uruguayrundan.!'"

7.3.3 Icke-överträdelse

7.3.3.1 Regeln och dess motiv

Den första händelsen som ger grund för ett klagomål är regelöverträdelse. Som
den andra händelsen anges i artikel XXIII "the application by another contrac
ting party ofany measure, whether or not it conflicts with the provisions ofthis
Ageement". Också denna händelse skall kombineras med en följd; antingen för
månsförlust eller syftesförhinder.

Regeln om icke-överträdelse kan synas främmande i ett rättsligt system. 111

Den är inte unik för WTO. En motsvarande bestämmelse finns också i
NAFTA. 112 Bestämmelsen fanns också i olika bilaterala handelsavtal som fram-

109 I tvisten USA/Indien, jordbruksprodukter, 1999 (WT/DS90), slår panelen med stöd av artikel 3 p. 8
fast att det förelåg en förmånsförlust eftersom Indien hade brutit mot reglerna.

110 Enligt Thomas är det mycket märkligt att Överenskommelsen om tvistlösning så tydligt anger att mot
bevisning är möjlig eftersom motbevisning i praxis framställts som i praktiken omöjlig. Thomas: Liti
gation Process under the GATT Dispute Settlement System. Lessons for the World Trade
Organization? (1996), s. 68-76.

111 En av deltagarna vid Genevekonferensen 1947 om GATT uttryckte sig på följande vis: "Of all the
vague and wholly punitive provisions that one could make, this seems to me to hold the prize place. It
appears to me that what if says is this: In this wide world ofsin there are certain sins which we have
not yet discovered and which after long examination we cannot dejine; but there being such sins, we
will provide for some sort of'punishment for them ifwe find out what they are and ifwe find anybody
committing them ". Citerat efter Roessler: The Concept ofNullification and Impairment in the Legal
System ofthe World Trade Organization (1997), s. 127. Pescatore har kallat icke-överträdelsegrunden
för "legal fantasy" och anser konstruktionen vara både obrukbar och farlig. Han anser att den är en
rättslig paradox som borde avskaffas. Pescatore: The GATT Dispute Settlement Mechanism. Its Pre
sent Situation and its Prospects (1993), s. 19. Ett försvar för konstruktionen ges i von Bogdandy: The
Non-violation Procedure ofArticle XXII!: 2, GATT Its Operational Rationale (1992).

112 NAFTA Annex 2004.
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förallt USA ingick under tiden före andra världskriget. 113 I dessa avtal bestod
tvistlösningsproceduren i allmänhet enbart av frivilligt samråd, varför distink
tionen mellan överträdelse och icke-överträdelse inte var så betydelsefull. I en
översikt som Nationernas Förbund gjorde 1931 visade det sig att det inte i något
av 73 undersökta kommersiella avtal mellan europeiska stater gjordes någon
åtskillnad mellan tvister om rättsliga skyldigheter och tvister som utan att avse
överträdelse av någon regel avsåg minskning av ömsesidiga medgivanden. 114

Bakgrunden till regeln är att vardera parten vid förhandlingar om tullsänk
ningar förväntar sig att motpartens tullsänkningar - dvs. motpartens motpresta
tion till partens egna tullsänkningar - skall leda till ökad export. Parterna utgår
från att de ömsesidiga tullsänkningar de gör skall få vissa följder för handeln
mellan länderna och att balansen i denna handel i huvudsak behålls. Denna
balans kan rubbas på olika sätt med följden att ena parten inte kan exportera så
mycket till det andra landet som den utgick från vid förhandlingen.

Om en stat sänker sin tull mera för import från ett annat land än för import
från motparten kan de förväntade följderna av överenskommelsen rubbas. En
sådan negativ följd skall förhindras med bestämmelsen om mest-gynnad
nations-behandling.

Om en stat inför en kvantitativ restriktion kan också motpartens export
minskas. Detta förhindras med förbudet mot kvantitativa restriktioner.

Men det kan finnas andra åtgärder som visserligen inte är förbjudna men kan
rubba balansen i överenskommelsen. Införande aven tillåten subvention till den
egna industrin kan t.ex. vara en sådan åtgärd. Med icke-överträdelse-grunden
täcker man ett kryphål för fall där det inte finns materiella regler som förbjuder
åtgärden. Det finns en rad åtgärder som rent faktiskt innebär handelshinder men
som man inte kunnat komma överens om att förbjuda. lIS I de fall sådana åtgärder
tar handelshindrande effekter som rubbar den förväntade balansen i överens
kommelsen kan en drabbad part åberopa grunden icke-överträdelse. 116

"Skäliga förväntningar" ("reasonable expectations") är ett nyckelbegrepp
för förståelsen av reglerna om icke-överträdelse. Uttrycket användes först i

113 Hudec: The GATT Legal System and World Trade Diplomacy (1990), s. 23 ff. Se om bakgrunden till
regeln också Roessler: The Concept ofNullification and Impairment in the Legal System ofthe World
Trade Organization (1997), och Non-violation Complaints under GATT Article XXIII:2. Note by the
secretariat. MTN.GNG/NGI3/W/31 (14 juli 1989).

114 Non-violation Complaints under GATT Article XXIII:2. Note by the Secretariat. MTN.GNG/NG 13/
W/31 (14 July 1989), s. 4.

lIS Om den historiska bakgrunden till dessa tankegångar, se Hudec (1990) s. 23f.
116 Motiven bakom icke-överträdelse-fallet anges på följande sätt i panelfallet USA/EEG, soja, 1990

(BISD 37S/86) p. 144: "The idea underlying [the provisions ofArticle XXIII: 1(b)] is that the improved
competitive opportunities that can legitimately be expectedfrom a tariffconcession can be frustrated
not only by measures proscribed by the General Agreement but also by measures consistent with that
Agreement. In order to encourage contracting parties to make tariffconcessions they must therefore
be given a right ofredress when a reciprocal concession is impaired by another contracting party as
a result ofthe application ofany measure, whether or not it conjIicts with the General Agreement ".
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panelpraxis men finns numera också i GATS artikel XXIIlp. 3. Det förekom
mer däremot inte i GATT eller i Överenskommelsen om tvistlösning. Förvänt
ningar om en viss balans är centrala vid alla tullförhandlingar. Om ett lands för

väntningar på framtida export kan omintetgöras genom en ensidig åtgärd från
ett annat land skulle förhandlingarna bli svåra att genomföra.!"

Bestämmelsen om icke-överträdelse utgör ett komplement till artikel

XXVIII, enligt vilken parterna kan förhandla om förändring av tullmedgivan
dena. Sådana förhandlingar kan äga rum då förändrade förhållanden har inträtt.

Vid tillämpning av artikel XXVIII finns det dock inte någon tredje part som kan
avge rekommendation i frågan.

I tvisten mellan USA och EEG angående soja, i vilken icke-överträdelse
utgjorde grunden, uttalade panelen att förhandlingar enligt artikel XXVIII
kunde utgöra en lösning. I en uppföljningsrapport två år efter den första rappor
ten konstaterade panelen att EEG inte hade vidtagit tillräckliga åtgärder och
rekommenderade att EEG antingen ändrade subventionerna eller förhandlade
enligt artikel XXVIII. 1l 8

Grunden icke-överträdelse skiljer sig från regelöverträdelse-fallet genom att
det här inte ställs något krav på att någon överträdelse av reglerna skall ha ägt
rum. Märkligt nog utesluter inte fallet regelöverträdelse. Det sägs "whether or
not it conflicts with the provisions ofthis Agreement". Någon anledning för en
klagande part att ange denna grund då man anser att en regelöverträdelse ägt
rum finns i allmänhet inte. I ett fall där klaganden bedömer det som osäkert
huruvida en åtgärd innebär överträdelse kan det vara lämpligt att anföra denna
grund, åtminstone som alternativ grund.'!" Framförs endast regelöverträdelse
som grund och panelen finner att regelöverträdelse ej skett har klaganden för
lorat tvisten. Med stöd av icke-överträdelse-grunden kan man ändå vinna.

En annan skillnad mellan denna grund och regelöverträdelsen är att det i
icke-överträdelse-fallet är en förutsättning att motparten har vidtagit en
åtgärd.!" I regelöverträdelse-fallet är kravet att motparten inte fullgjort sina
förpliktelser. Passivitet skulle därför inte kunna leda till klagomål vid icke
överträdelse vilket däremot är möjligt vid regelöverträdelse.':"

Icke-överträdelse-fallet skiljer sig också från den tredje händelsen - situa-

117 "The reasonable expectations principle proteets the value ofconcessions made during the course of
trade negotiations by protecting the improved competitive opportunities reasonably expected from
such concessions. " Chua: Reasonable Expectations and Non- Violation Complaints in GATTIWTO
Jurisprudenee (1998), s. 31.

118 USA/EEG, soja, 1990 (BISD 37S/86) med uppföljningsrapport 1992 (BISD 39S/91).
119 Detta har skett i ett antal fall, se nedan de fall som beskrivs i avsnitt 7.3.3.2.
120 Rekvisitet "åtgärd"analyseras utförligt av panelen i USA/Japan, foto fi1m, 1998 (WT/DS44/R), s. 383 ff.
121 Passitivitet utgör en överträdelse särskilt av de påbudsregler som finns i WTO-avtalet. Passitivitet kan

naturligtvis också utgöra en överträdelse av andra regler i de fall landet har en gällande regel som stri
der mot någon regel i WTO-avtalet. I det första fallet innebär passitiviteten att landet inte inför en
regel, i det andra att landet inte avskaffar en regel. Om de olika regeltypema i WTO-avtalet, se ovan
kapitel 3, avsnitt 3.5.
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tionsfallet - genom kravet på en åtgärd från motpartens sida. I situationsfallet
finns varken krav på en åtgärd eller krav på att situationen skall kunna hänföras
till motparten.

Det finns vissa särregler för icke-överträdelser i Överenskommelsen om
tvistlösning.l" De gäller dels krav på bevisning, dels om vilka rättsföljder som
kan komma ifråga.

För att en klagande part skall ha uppfyllt förutsättningarna avseende händel
serekvisitet räcker det i icke-överträdelse-fallet att visa ~tt ett annat land vidta
git en åtgärd. Detta är inte svårt. I regelöverträdelse-fallet antogs regelöverträ
delsen utgöra en presumtion för att också följdrekvisitet var uppfyllt. Denna
princip gäller inte vid icke-överträdelse. Det stadgas i stället att den klagande
parten skall framlägga en detaljerad motivering som stöd för klagomål rörande
en åtgärd som inte strider mot det relevanta berörda avtalet. 123 Motiveringen
skall inkludera följden; förmånsförlust eller syftesförhinder.

Eftersom den påtalade åtgärden är förenlig med WTO-avtalet kan panelen
inte ålägga den anklagade parten att undanröja åtgärden. I stället anges att pane
len kan rekommendera parten att göra en ömsesidigt godtagbar jämkning av
åtgärden. 124 Om endera parten begär det kan genom skiljedom bestämmas vil
ken omfattning förmånsförlusten haft och skiljedomen kan innehålla ett icke
bindande förslag om hur jämkningen kan åstadkommas. Dessutom finns möj
ligheten att DSB ger den anklagande parten rätt att vidta retaliationsåtgärder
gentemot svarandeparten. 125

Tvistlösningen har sålunda inte bara givits uppgiften att konstatera vad som
är rätt och fel vid en tolkning av avtalet. Den har också till uppgift att bidra till
upprätthållande av balansen mellan parterna. Detta är ett icke-rättsligt inslag i
proceduren vars lämplighet har ifrågasatts. 126

7.3.3.2 Praxis kring icke-överträdelse

Den alldeles övervägande andelen av de panelfall som avgjorts har gällt regel
överträdelse. Av de panelfall som antagits har icke-överträdelse helt eller delvis
varit grund för klagomålet i åtta fall.127 Här skall redogöras för några av dessa fall.

122 Artikel 26 p. 1, som har rubriken "Non-Violation Complaints of the Type Described in Paragraph 1
(b) of Article XXIII of GATT 1994".

123 Överenskommelse om regler och förfaranden för tvistlösning artikel 26 1.(a).
124 Överenskommelsen om tvistlösning artikel 26 l.(b).
125 Reglerna om rättsföljder vid icke-överträdelse behandlas i kapitel 8.
126 Kritik finns bl.a. i Cottier/Schefer: Non-violation Complaints in the WTOIGATT Dispute Settlement:

Past, Present and Future (1997), Pescatore (1993) och Roessler. Frågan berörs också nedan i 7.3.5.3.
127 Chile/Australien, ammoniumsulfat, 1950 (BISD 11/188); Norge/Tyskland, sardiner, 1952 (BISD 1S/

53); Storbritannien/Italien, jordbruksmaskiner, 1958 (BISD 7S/60); Uruguay/Österrike m fl, 1962
(BISD 11S/95); EEG/USA, vitaminer, 1982 (BISD 29S/110); EEG/Japan, halvledare, 1988 (BISD
35S/116); USA/EEG, soja, 1990 (BISD 37S/86) och EEG/USA, socker, 1990 (BISD 37S/228).
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1949 anförde Chile klagomål mot Australien därför att Australien hade
avskaffat subventioner till det ena av två konkurrerande gödselmedel.!" Sub
ventioner till importerat natriumnitrat avskaffades medan inhemsk ammonium
sulfat fick fortsatt stöd. Chile exporterade natriumnitrat till Australien. Tvisten
avgjordes aven arbetsgrupp i GATT. Den fastslog att en förmånsförlust hade
skett om den australiensiska åtgärden, som ändrade konkurrensförhållandena
mellan natriumnitrat och ammoniumsulfat, inte skäligen kunde ha förväntats av
den chilenska regeringen. Vid bedömningen av vilka förväntningar som kunde
vara skäliga skulle man enligt arbetsgruppen beakta alla relevanta omständig
heter och GATT:s regler vid tiden för förhandlingen om tullfrihet för natrium
nitrat. Arbetsgruppen fann att den chilenska regeringen hade anledning tro att
subventionen på natriumnitrat inte skulle avskaffas före subventionen på
ammoniumsulfat.

Vid detta avgörande infördes i praxis begreppet "reasonable expectations ",
vilket skulle komma att spela stor roll i fortsatt praxis. 129

I ett annat tidigt fall hade Tyskland ändrat varuklassificeringen av fisk vilket
medförde vissa förändringar av tullsatserna för några fisksorter. 130 Ändringen
var till nackdel för Norge som exporterade sill till Tyskland. Panelen anförde i
sak samma skäl som arbetsgruppen hade gjort i det tidigare fallet. Man fastslog
att åtgärden hade medfört förändrade konkurrensförhållanden och att den cen
trala frågan var om Norge hade haft skäliga förväntningar att Tyskland inte
skulle göra en åtskillnad mellan olika fisksorter på detta sätt. Panelen fann att
Norge skäligen kunde ha förväntat sig att Tyskland inte skulle göra detta och
rekommenderade parterna att göra en överenskommelse som återställde kon
kurrensrelationerna mellan de olika produkterna.

I det breda Uruguay-klagomålet mot 15 i-länder anförde Uruguay i ett antal
frågor icke-överträdelse som grund. 131 I sitt avgörande gjorde panelen det utta
lande om bevisfrågan vilket sedan kom att stadfästas som praxis. Panelen skrev
att en förmånsförlust skulle presumeras ha ägt rum om det hade skett en regel
överträdelse. Vid icke-överträdelse ålåg det däremot enligt panelen den kla
gande parten att utförligt redogöra för såväl händelsen som följden.

Icke-överträdelse anfördes också som alternativ grund i EEG:s klagomål
mot Japan rörande avtalet mellan Japan och USA om halvledare. 132 I rapporten

128 Chile/Australien, ammoniumsulfat, 1950 (BISD 11/188).
129 Principen om "skäliga förväntningar" ("reasonable expectations") erkändes i ett beslut av GATT -par

terna 1955 genom antagande aven rapport om "Other Barriers to Trade". Här uttalades att "a contrac
ting party which has negotiated a concession under Article II may be assumed, for the purpose of
Article XXIII, to have a reasonable expectation, failing evidence to the contrary, that the value ofthe
concession will not be nullified or impaired by the contracting party which granted the concession by
the subsequent introduction or increase ofa domestic subsidy..". (BISD 3S/222).

130 Norge/Tyskland, sardiner, 1952 (BISD IS/53).
131 Uruguay/Österrike m fl, 1962 (BISD 11S/95).
132 EEG/Japan, halvledare, 1988 (BISD 35S/116).
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hänvisade panelen till 1979 års Understanding enligt vilken det krävdes att en
part vid icke-överträdelse måste prestera en detaljerad motivering för att för
månsförlust eller syftesförhinder hade skett. Panelen ansåg att EEG inte hade
givit någon sådan detaljerad motivering och underlät därför att pröva denna
aspekt på tvisten.

Det fall där panelen utförligast diskuterat icke-överträdelse är den s.k. soja
tvisten mellan USA och EEG .133 Särskilt utvecklade panelen här sin syn på vad
en förmånsförlust kunde vara. Denna tvist redovisas i avsnittet om förmånsför
lust nedan.

I inget av de ovan refererade fallen hade klaganden enbart åberopat icke
överträdelse som grund för sitt klagomål. I de flesta fallen utgjorde icke-över
trädelse en alternativ sekundär grund.

En rapport som inte antogs men som ändå rönt stort intresse, gällde en kon
flikt mellan USA och EEG angående citrusfrukter.!" I denna tvist hävdade
USA att också en förmånsförlust enligt artikel I kan vara anledning till klago
mål enligt icke-överträdelse-grunden. USA anförde klagomål mot EG:s tull på
citrusfrukter från vissa länder i medelhavsregionen, vilka åtnjöt preferensbe
handling. Panelen fann att icke-överträdelse inte bara kunde tillämpas vid arti
kel II - som stadgar om tullsänkningar - utan också för alla andra förmåner
enligt GATT. Detta är hittills det enda fall där man tagit upp något annat än för
lust av förmåner baserade på tullmedgivanden.!"

Ett ytterligare fall där icke-överträdelse anförts men där rapporten inte
antogs var Nicaraguas klagomål på USA 1985.136 I denna tvist hävdade Nicara
gua dels att USA:s åberopande av säkerhetsskäl enligt artikel XXI inte hindrade
att Nicaragua åberopade icke-överträdelsegrunden, dels att Nicaragua vid tiden
för tullförhandlingarna inte hade några skäl att förvänta sig att ett handelsem
bargo skulle skära av alla handelsförbindelser mellan de två staterna. Panelen
fick en svår uppgift eftersom den inte kunde kräva att USA undanröjde åtgär
derna - ett sådant krav kan bara framföras vid regelöverträdelse - och USA
hade klargjort att man ämnade vidhålla embargot. Panelen fann att det skulle
vara meningslöst att tillerkänna Nicaragua retaliationsrätt eftersom USA redan
förbjudit egen export till Nicaragua. Frågan var inte möjlig att lösa med de kon-

133 USA/EEG, soja, 1990 (BISD 37S/86).
134 USA/EEG, citrusfrukter, 1985 (L/5776).
135 Roessler anser att avgörandet bygger på en missuppfattning om vad som kan skapa skäliga förvänt

ningar. Enligt Roessler kan endast tullmedgivanden skapa sådana. Avgörandet innebar enligt Roessler
en politiskt präglad kompromiss i en svår politisk situation. Roessler s. 133. Eftersom rapporten inte
antogs har dess rättsliga bedömning inte fått någon prejudicerande betydelse. Chua kritiserar Roessler
(och andra, b1.a.Petersmann), som varit kritiska till avgörandet och anser att också andra artiklar kan
skapa förväntningar om ökad export. Han hänvisar b1.a. till avtalstexten som talar om förlust av "any
benefit" vilket språkligt sett kan innefatta vad som helst i avtalet.

136 Nicaragua/USA, 1985 (L/6053).
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struktioner som fanns tillgängliga och panelen underlät också att uttala sig om
förhållandet mellan artikel XXI och icke-överträdelse.

Det första icke-överträdelsefallet i det nya WTO-systemet var USA:s klago
mål på Japan om möjligheterna för amerikanska företag (i praktiken främst
Kodak) att fä tillträde till den japanska marknaden. B? USA förlorade detta mål
men överklagade inte. Eftersom det endast är ett panelavgörande är prejudikat
värdet av avgörandet inte så stort. USA anförde i tvisten att 23 olika åtgärder
som vidtagits sedan 1960-talet i kombination utgjorde ett brott mot GATT arti
kel III, och att de också innebar att USA förlorade förmåner som USA skäligen
hade kunnat förvänta sig.

7.3.3.3 Diskussionen under Uruguayrundan

Det var svårt för förhandlarna i Uruguayrundan att nå enighet om reglerna för
icke-överträdelse. Grunden icke-överträdelse hade inte tillämpats så ofta och
tillämpningen i sig var ofta komplicerad.

Frågan låg och grodde i omgångar. För dem som var skeptiska till en långt
gående legalistisk linje var icke-överträdelse-grunden en tillgång. Tvistlösning
skulle då inte enbart gälla strikt regeltolkning av skyldigheter utan man skulle
här väga in det som var åtminstone en av de ekonomiska grundpelarna för hela
GATT, nämligen balansen i medgivandena. Å andra sidan var proceduren för
balansens återställande här en rättslig procedur, vilken i viss mån kontrasterade
mot den diplomatiska förhandlingsprocedur man förespråkade.

Frågan var komplicerad och förhandlingsgruppen beställde en särskild
utredning om den från GATT-sekretariatet.!" Att avskaffa icke-överträdelse
som grund var inte något som framstod som realistiskt. Det man snarare var
oense om var huruvida man skulle ha en särskild procedur för icke-överträdelse
eller om det skulle vara samma procedur som vid regelöverträdelse. Detta var
en av de frågor kring tvistlösning som avgjordes allra sist.!"

Sekretariatsrapporten presenterade frågeställningar av skiftande karaktär.
Flera av dessa var juridiskt mycket komplicerade. Den skriftligt redovisade dis
kussionen i förhandlingsgruppen gällde mest principiella frågor.

En fråga som diskuterades var om man överhuvud skulle behålla distinktio
nen mellan icke-överträdelse och regelöverträdelse. 140 Enligt en framförd
mening representerade denna distinktion en speciell positivistisk syn på rätts-

137 USA/Japan, fotofilm, 1998 (WT/DS44/R).
138 Non-violation Complaints under GATT Article XXIII:2. Note by the secretariat. MTN.GNG/NGI3/

W/31 (14 July 1989).
139 Se ovan kapitel 5 om framväxten av tvistlösningsreglema.
140 MTN.GNG/NGI3/16 (Meeting 28 September 1989), p. 15.
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ordningen och det framfördes att begrepp som god tro och legitima förvänt
ningar i andra fora redan var väl utvecklade källor för rättsliga skyldigheter. 141

I den ordförandetext för tvistlösning, som presenterades i oktober 1990, var
avsnittet om icke-överträdelse inramat av parenteser, vilket betydde att frågan
inte ansågs fårdigdiskuterad. 142 Här fanns flera förslag till skrivningar vilka inte
kom att ingå i den slutliga texten.

En sådan skrivning gällde bevisningen. l ordförandetexten stadgades att en
klagande part som åberopade icke-överträdelse och förmånsförlust, skulle vara
skyldig att framlägga detaljerade stödjande bevis, inkluderande bevis som
visade negativ påverkan på handelsflöden. 143

En annan skrivning i ordförandetexten gällde särskilt om förmåner enligt

GATT artikel II, som handlar om tullmedgivanden. I en särskild punkt angavs
att om parterna var ense om att tvisten gällde förlust aven förmån enligt artikel

II så skulle parterna omedelbart träda i förhandling med varandra. Om dessa
förhandlingar inom x antal dagar inte hade givit något resultat skulle parterna
hänskjuta tvisten till bindande skilj edom, 144

Förlust av förmån enligt artikel II var den allra mest förekommande grunden
till klagomål vid icke-överträdelse. Lordförandetexten föreslogs alltså en helt
annan procedur för att lösa denna, nämligen bindande skiljeförfarande. Skilje
domstolen föreslogs kunna ge ett bindande beslut om huruvida det skett en för
månsförlust och, om endera parten begärde det, också ett bindande beslut om
värdet av förmånsförlusten. 145

En annan lösning föreslogs för det fall då parterna inte var ense om att tvis

ten utgjorde en tvist om icke-överträdelse. I ett sådant fall skulle tvisten hän
skjutas till det vanliga panelförfarandet, varvid man genom detta förfarande
skulle avgöra huruvida en regelöverträdelse skett eller inte. Om panelen fann
att det inte skett någon regelöverträdelse skulle parterna träda i förhandling och,
om denna misslyckades, hänskjuta tvisten till bindande skiljedom.!"

Dessa förslag från ordföranden fick alltså inte något stöd i de fortsatta dis
kussionerna. Den text som sedan kom att bli en del av tvistlösningsöverens
kommelsen bygger i mycket större utsträckning på befintlig praxis och är präg
lad av pragmatism och realism.

141 MTN.GNG/NGI3/16 (Meeting 28 September 1989), p. 18.
142 CGT/807-14 (NG 13), 19 October 1990. Avsnittet om icke-överträdelse hade rubriken Non-Violation

Complaints,
143 " ••• the complaining contracting party must present detailed supporting evidence, including evidence

which demonstrates the negative impacts on trade flows". Ordförandetexten 1990; Non-Violation
Complaints p. 2.

144 Ordförandetexten 1990; Non- Violation Complaints p. 3.
145 Ordförandetexten 1990; Non- Violation Complaints p. 5.
146 Ordförandetexten 1990; Non- Violation Complaints p. 4.
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7.3.3.4 FörmånsfOrlusten

Förmånsförlust har i denna framställning använts som ett förkortande begrepp
på den formulering i GATT artikel XXIII som lyder "that any benefit accruing
to if directly or indirectly under this Agreement is being nullified or impaired".
Förmånsförlust innebär alltså att ett land har förlorat något som tillkommer det
enligt avtalet. Vid icke-överträdelse skall detta visas av den klagande parten. En
tänkbar möjlighet är att en förmån kan ges ett visst värde och dessutom att
minskningen eller förlusten av detta värde kan visas genom mätning av handeln
mellan länderna. Enligt den panelpraxis som finns och som förutsätts fortsätta
är det emellertid så att mätning av handelsvolymer inte har någon betydelse i
detta sammanhang. Detta utvecklades tydligast av panelen i den s.k. soja-tvis
ten.147

EEG gav subventioner till producenter av soja-olja. USA hävdade att USA
inte hade förväntat sig detta då länderna gjorde ömsesidiga tullsänkningar och
att värdet för USA av EEG:s tullsänkning hade minskats av subventionen. EEG
hävdade i sin tur att subventioner var helt tillåtna och att det därför inte var legi
timt att förvänta sig att sådana inte skulle införas.

Panelen uttalade härom att den subvention fallet gällde var en produktspe
cifik subvention som totalt skyddade producenter från prisförändringar till följd
av import. Den hindrade alltså tullmedgivandena från att få någon som helst
verkan på konkurrensförhållandet mellan inhemsk och importerad soja. Syftet
med tullmedgivanden var ju att ge exportörer större möjlighet att verka på en
marknad.

EEG framförde därefter som motargument att USA måste ha varit medvetet
om att EEG skulle kunna komma att ge subventioner eftersom USA visste att
vissa medlemsländer hade sådana och USA dessutom visste att EEG skulle
skapa en gemensam jordbrukspolitik. Panelen fann dock att USA inte kunnat
vara medvetet om att subventionerna skulle göra producenterna totalt okänsliga
för importkonkurrens.

EEG framförde som ytterligare argument att även om subventionen inte var
förväntad så minskade den inte värdet av medgivandena. I själva verket ökade
importen från 1966 till 1988. USA invände häremot att subventionerna mins
kade värdet av tullmedgivandena därför att de förvrängde konkurrensrelationen
mellan inhemsk och importerad soja. Panelen fann att den avgörande frågan var
vad en förmån enligt artikel II innebar. Var den ett skydd för förväntningar på
konkurrensvillkor eller förväntningar på handels flöden? Panelen uttalade att
det hittills alltid gällt förväntningar på konkurrensvillkor och att i inget fall
någon panel hade låtit handelsflöden avgöra frågan. Två argument stödde enligt
panelen denna tolkning.

147 USA/EEG, soja, 1990 (BISD 37S/86).
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Det ena var att handelsflöden var beroende av många olika faktorer som
regeringar inte har någon kontroll över. Om man skulle låta tillämpningen av
regeln om icke-överträdelse bestämmas av handelsflöden skulle den alltså

baseras på något regeringen inte kunde kontrollera och regeringen skulle få
ansvara för något den inte kunde kontrollera.

Det andra argumentet mot handelsflöden som kriterium var att man inte

skulle kunna åberopa icke-överträdelse förrän långt efter det att åtgärden vidta
gits. Det tar nämligen tid innan förändrade handelsflöden visar sig. Man skulle
alltså inte kunna anföra klagomål för att förhindra förändrade handelsflöden.
Man skulle bara kunna göra det i efterhand. Om det skulle gälla förväntningar
om handelsflöden skulle det vara nödvändigt att bestämma vilka exportvoly
mer ett land rimligen kunde förvänta sig efter att ha fått ett tullmedgivande.
Panelen uttalade att det knappast fanns något kriterium efter vilket man kunde

avgöra en sådan fråga.
Enligt panelen skulle det sålunda inte vara till gagn att visa förmånsförlusten

med handelsstatistik. En klagande stat måste i stället visa att det skett en för

ändring av konkurrensvillkoren till dess nackdel, att denna förändring orsakats
av den påtalade åtgärden och att man inte skäligen kunnat förvänta sig denna

förändring vid tiden för erhållandet av förmånerna. Motparten kan som motbe
visning söka visa att den klagande parten inte alls hade några förväntningar av
det påstådda slaget vid tiden för tullsänkningsförhandlingarna eller, om sådana

fanns, att de var oskäliga.
Här skall observeras att tidsfaktorn har stor betydelse för de resonemang

som här förs. Det är tre olika tidpunkter som är relevanta vid en diskussion av
förmånsförlusten. Den första tidpunkten är när tullförhandlingar förs och skä
liga förväntningar på ökad export skapas. Vid denna tidpunkt använder sig par
terna aven tullförhandlingsmodell enligt vilken parternas olika tullmedgivan
den skall skapa förutsättningar för ungefär lika stora exportökningar. Den andra
tidpunkten är när en stat inför en åtgärd som en annan stat antar medför en för
månsförlust. Vid denna tidpunkt har de eventuella negativa verkningarna ännu
inte visat sig. Den tredje tidpunkten är när en vinnande part ges rätt att reta
liera.!" Eftersom retaliationsåtgärden skall motsvara förmånsförlusten måste
man vid denna tidpunkt kunna göra en beräkning av förmånsförlusten. 149

Förmånen utgörs alltså av förväntningar om ökat marknadstillträde genom
förbättrade konkurrensvillkor. Förväntningarna skapas vid tullsänkningsför
handlingar.F" Förlusten av förmånen skapas genom en åtgärd. Som tidigare

148 Vad som gäller vid denna senare tidpunkt behandlas i kapitel 8, avsnitt 8.4.5.3.
149 Se härom överprövningsorganets avgörande i tvisten om EG:s bananregim (WT/DS27/AB/R), s. 40.
150 Som ovan redogjorts för i avsnitt 7.3.3.2 om praxis kring icke-överträdelse så utgick man från i den

icke antagna Citrus-panelen att förväntningar kunde skapas med stöd också av andra regler än artikel
II.
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nämnts har denna åtgärd i de flesta fall varit en subvention. Principen att en sub

vention utgör en åtgärd som kan ge upphov till förmånsförlust och därför är

möjlig att åberopa vid icke-överträdelsegrunden fastslogs tidigt."! Subventio

ner har också utgjort anledning till klagomål i ett antal panelfall.l" Andra

exempel på åtgärder som ansetts orsaka förmånsförluster är ändring av varu
klassificeringen och förändring aven icke bunden tull. 153 Kravet att föränd

ringen inte får vara skäligen förväntad innebär en väsentlig inskränkning i möj

ligheten att åberopa olika åtgärder vid icke-överträdelse.

7.3.3.5 Syftesförhinder

Vid regelöverträdelse presumeras att överträdelsen medfört en förmånsförlust.

Någon särskild bevisning om följden av regelöverträdelsen behövs inte. Vid

icke-överträdelse måste däremot en klagande part visa att en särskild följd

inträtt. I föregående avsnitt diskuterades följden förmånsförlust. I detta avsnitt

skall behandlas den andra av de två alternativa följderna, nämligen syftesför

hinder.

Syftesförhinder fanns som grund i olika utkast till stadga för ITO men för
svann i den slutliga versionen av förslaget till stadga. 154 Syftesförhinder behölls

dock som grund i GATT och grunden finns kvar också i WTO-avtalet.

Det finns inget avgj ort panelfall där den närmare innebörden av syftesför

hinder bestämts. 155 I ett fall från 1979 anförde Australien att EEG:s subventio
ner hade hindrat uppnåendet av syftena.!" Panelen gjorde ingen bedömning i

sak av detta med motiveringen att Australien inte närmare hade utvecklat vilka
syften som avsågs.

I tvisten mellan EEG och Japan angående halvledare anförde EEG bl.a. att

Japans agerande hindrade uppnåendet av avtalets syften.':" Också i detta fall

151 Särskilt kan här refereras till vad en arbetsgrupp om "Other Barriers to Trade" skrev 1955: "So far as
domestic subsidies are concerned, it was agreed that a contracting party which has negotiated a con
cession under Article II may be assumed, for the purpose ofArticle XXIIL to have a reasonable expec
tation, failing evidence to the contrary, that the value of the concession will not be nullified or
impaired by the contraeting party which granted the concession by the subsequent introduction or
increase ofa domestic subsidy on the product concerned. " (BISD 3S/222).

152 Chile/Australien, ammoniumsulfat, 1950 (BISD II/188) och USA/EEG, soja, 1990 (BISD 37S/86). I
två icke antagna panelrapporter är subventioner den åtgärd som avses; USA/EEG, konserverad frukt,
1985 (L/5778) och USA/EEG, citrusfrukter, 1985 (L/5776).

153 Norge/Tyskland, sardiner, 1952 (BISD IS/53) gällde varuklassificering. USA/EEG, citrusfrukter,
1985 (L/5776), icke antagen panelrapport, gällde förändring av icke bunden tull.

154 Jfr artikel 89 i det förslag som utarbetades vid sessionen i Geneve 1947 (intaget i von Horn: ITO- den
planerade internationella handelsorganisationen (1948)) och artikel 93 i det slutliga förslaget (prop.
1950:54).

155 I 1979 års Understanding on Notification, Consultation, Dispute Settlement and Surveillance, Annex
p. 5, anges att staterna i praxis har åberopat artikel XXIII bara i de fall de anser sig ha gjort en förmåns
förlust.

156 Australien/EEG, socker, 1979 (BISD 26S/290).
157 EEG/Japan, halvledare, 1988 (BISD 35S/116), p. 131.
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fann panelen att den klagande parten (EEG) inte hade utvecklat vad man avsåg
med syftesförhindret och panelen ansåg sig därför förhindrad att pröva frågan
närmare.

I några andra fall har stater hänvisat till syftesförhinder men ingen av dessa
tvister ledde till att panel tillsattes. I ett klagomål som EEG anförde mot Japan
1983 och i vilket man åberopade artikel XXIII: 1(c) (situationsfallet), anförde
EEG såväl förmånsförlust som syftesförhinder som grund på följdsidan. 158 Man
hänvisade särskilt till att GATT:s syfte - angivet i inledningen till avtalet 
skulle förverkligas genom att parterna träffade ömsesidiga och för alla parter
fördelaktiga överenskommelser. I diskussionen kring detta i rådet anfördes bl.a.
att den inställning EEG hade skulle kunna utgöra ett farligt prejudikat för fram
tiden. Hänvisningen till avtalets syfte ansågs vara alltför lösligt och bara skapa
svåra problem. 159 EEG fullföljde inte klagomålet.

I ett klagomål som Australien anförde mot EEG 1984 angavs likaledes att
EEG:s åtgärd inte bara innebar en förmånsförlust utan också hindrade förverk
ligandet av något av avtalets syften. 160 Detta klagomål fullföljdes inte heller.

I EG:s klagomål mot USA 1996 angående "The Cuban Liberty and Demo
eratic Solidarity Act" ("Helms/Burton Act") anförde EG bl.a. syftesförhin
der.'?' Inte heller detta klagomål fullföljdes.

En lämplig utgångspunkt för en diskussion om syftesförhinder är vad som
stadgas i WTO-avtalet om avtalets syfte. Det inledande avsnittet i GATT 1947
angav det avtalets syfte. Här stadgades att ländernas samarbete syftade till att
(1) höja levnadsstandarden, (2) säkerställa full sysselsättning, (3) säkerställa
stor och stadigt växande volym av realinkomst och effektiv efterfrågan, (4)
åstadkomma ett fullständigt utnyttjande av världens tillgångar och (5) öka pro
duktionen och utbytet av varor. De tre första punkterna har i huvudsak behållits
i inledningen till WTO-avtalet. Föga överraskande har de ensidigt utvecklings
optimistiska punkterna (4) och (5) ersatts av andra formuleringar. I inledningen
till WTO-avtalet anges nu i stället att ett av syftena är att öka produktion av och
handel med varor och tjänster, på ett sätt som medger ett optimalt utnyttjande
av världens resurser i enlighet med målsättningen om en hållbar utveckling.
Häri anges ligga att man skall både skydda och bevara miljön och ge ökade
möjligheter för detta på sätt som är förenligt med medlemmarnas respektive
behov och intressen på skilda nivåer av ekonomisk utveckling.

Medlen för att åstadkomma detta är i huvudsak identiska i GATT 1947 och
WTO-avtalet, nämligen att parterna träffar ömsesidiga och för alla parter för
delaktiga överenskommelser som i sin tur skall syfta till väsentlig nedsättning

158 L/5479 (1983).
159 C/M/167 (1983), p. 9-10.
160 L/5715 (1984).
161 EG/USA, Helms/Burton Act, 1996 (WTIDS38).
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av tullar och andra hinder för handeln och till avskaffande av diskriminerande
behandling i den internationella handeln.

I WTO-avtalet finns det ett stycke mellan de fyra angivna syftena och med
len. I detta stycke fastslås behovet av medvetna ansträngningar för att tillför
säkra u-länderna en andel av tillväxten i internationell handel som står i propor
tion till deras ekonomiska utvecklingsbehov. Formuleringen framstår i sitt sam
manhang som ett ytterligare, ett femte, syfte med WTO-avtalet. 162

Det sagda skall förstås som att parterna genom överenskommelser om tulI
sänkningar och avskaffande av diskriminering når de angivna målen. Överens
kommelserna är ett medel för att åstadkomma tullsänkningar och avskaffande
av diskriminering, vilka åtgärder i sin tur utgör medel för att nå höjd levnads
standard etc. Tullsänkningar och avskaffande av diskriminering är inte mål i
sig. Målen är högre. Om en klagande part åberopar något av avtalets syften bör
rimligen avses något av de fem angivna syftena, inte de syften som förhandling
arna skall ha.

Man kan urskilja tre nivåer. Högst upp finns fem grundläggande syften. De
kan också kallas mål. Som medel för att uppnå dessa finns på den mittersta
nivån något mer konkreta syften (eller mål), t.ex. att sänka tullar och avskaffa
kvantitativa restriktioner. Som medel för att åstadkomma dessa mer konkreta
syften finns regler, som alltså utgör den nedersta nivån. 163 De två lägre nivåerna
siktar mot nivån däröver. Kan regler ha något annat syfte än vad som anges på
mellannivån och indirekt på högsta nivån? Om frågan behandlas rättsdogma
tiskt borde svaret vara nej. 164 Detta skulle i så fall betyda att varje regelöverträ
delse hindrar uppnåendet av något av avtalets syften. Därmed skulle inte syf
tesförhinder ha någon självständig betydelse vid regelöverträdelse.

Det finns i GATT flera hänvisningar till avtalets syften utan att det där anges
vad dessa är.165 I en artikel stadgas att vissa åtgärder inte får förhindra avtalets
syften. 166 I en annan artikel stadgas att en viss åtgärd (exportsubvention) i prin
cip hindrar förverkligandet av detta avtals syften. 167 I några artiklar stadgas att
förhandlingar och samråd kan bidra till förverkligandet av avtalets syften. 168

Enskilda artiklar kan ha speciella syften, vilka inte direkt kan härledas till de
övre nivåerna. I ett panelfall uttalade sig panelen om syftet med artikel III, utan

162 Här används termerna "syften" och "mål" som synonymer. Den engelska termen är "objective" och
den översätts i svenska versionen av avtalet ibland med "mål", ibland med "syfte".

163 Detta överensstämmer i huvudsak med de begrepp Krasner använder vid sin definition av internatio
nella regimer; principer, normer och regler. Se kapitel 2, avsnitt 5.3.3 om internationella regimer.

164 Det är viktigt att påpeka att frågan här är rättsdogmatisk. Med ett rättskritiskt perspektiv skulle kunna
anges att reglerna har till syfte att t.ex. gynna de multinationella företagen eller något annat som är
uttryck for rådande maktförhållanden.

165 Ett undantag är i viss mån artikel XXXVI: l.a), där man erinrar om att ett av syftena med avtalet är en
höjning av levnadsstandarden.

166 Artikel XV:7.a), där det stadgas om att valutaåtgärder inte tar äventyra detta avtals syften.
167 Artikel XVI:2.
168 Artikel XXV: l; artikel XXVIIIbis och artikel XXXVII:2.b)iii).
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att det av panelen angivna syftet fanns angivet i artikeln. 169 Det särskilda syftet
med artiklar är inte samma sak som "detta avtals syfte", och kan alltså inte
användas som grund för ett klagomål. Med "detta avtals syften" avses de högre
målen och inte syften med enskilda artiklar. Att finna syften med enskilda artik
1arär en del i den juridiska metod som används för att tolka artikeln.

De olika delavtalen innehåller också formuleringar vilka kan karaktäriseras
som angivande av syftet med avtalet.

I avtalet om jordbruk anges syftet bl.a. vara att etablera ett rättvist och mark
nadsbaserat system för handeln med jordbruksprodukter och åstadkomma bety
dande progressiva nedskärningar av jordbruksstödet. 170

I avtalet om tillämpning av sanitära och fytosanitära åtgärder finns ett högre
mål angivet, nämligen att förbättra människors och djurs hälsa samt de fytosa
nitära förhållandena hos alla medlemmar. 171

I inledningen till avtalet om handelsrelaterade investeringsåtgärder
(TRIMS) anges att man önskar främja en utvidgning och fortlöpande liberali
sering av världshandeln samt underlätta investeringar över de nationella grän
serna för att öka den ekonomiska tillväxten hos alla handelspartner och särskilt
för u-landsmedlemmar, samtidigt som man säkerställer fri konkurrens.

Tjänsteavtalet anger bl.a. som syfte att utvidga sådan handel under öppenhet
och fortlöpande liberalisering och som ett sätt att befrämja ekonomisk tillväxt
för alla handelsnationer och utveckling i utvecklingsländerna. 172

I TRIPs-avtalet anges att man önskar minska störningar och hinder för den
internationella handeln, med beaktande av behovet att främja ett effektivt och
adekvat skydd för immaterialrätter, och tillse att åtgärder och förfaranden för
säkerställande av skydd för immateriaIrätter inte hindrar handeln. 173

De syften som anges i de ovan nämnda avtalen ligger inte på samma nivå
som WTO-avtalets fem syften.!" De motsvarar i stället vad som där utgör
medel för att nå målen. De skulle därför inte kunna åberopas som grund för
tvistlösning i ett fall där en klagande part anser att syftesförhinder föreligger.

Ovan uttalades att syftesförhinder knappast kunde ha någon självständig be
tydelse vid regelöverträdelse eftersom alla regler skulle kunna härledas till av
talets syfte. Det skulle kunna finnas större utrymme för syftesförhinder tillsam
mans med icke-överträdelse eftersom ansatsen vid icke-överträdelse är mer in
riktad på balans mellan parterna och avtalets grundläggande funktion än vad som
är fallet vid regelöverträdelse. Det potentiella utrymmet för användning av icke-

169 Canada, EEG, Mexiko/USA, oljeskatter, 1987 (BISD 34S/136).
170 Inledningen i Avtal om jordbruk.
171 Inledningen i Avtal om tillämpning av sanitära och fytosanitära åtgärder.
172 Inledningen i Allmänna tjänstehandelsavtalet.
173 Inledningen i Avtal om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter.
174 Det mål som anges for TRIMS-avtalet är möjligen ett undantag.
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överträdelse kombinerat med syftesförhinder är mycket stort. Någon rättslig
stringens finns inte i begreppet.

Som framgått ovan har inget fall om syftesförhinder prövats aven panel.
Inte i något fall där någon åberopat syftesförhinder har klaganden lyckats
utveckla på vilket sätt syftesförhinder förelegat. I synnerhet tillsammans med
icke-överträdelse representerar detta en icke-rättslig ansats som föga passar sig
för den rättsliga procedur som tvistlösningsmekanismen tillhandahåller. 175 Syf
tena ligger på ett högt plan som föga lämpar sig för rättslig bedömning och
orsaksförhållandena är minst sagt svårbedömbara. Det faller sig naturligt att
överväganden om syftena hellre framförs den politisk-diplomatiska vägen.

7.3.4 Situationsförekomst

Det tredje alternativa rekvisitet på händelsesidan är "the existence ofany other
situation". Det krävs inte att någon åtgärd vidtagits och det krävs ej att situatio
nen hänförs till den part som klagomålet riktas mot. Enligt ordalydelsen krävs
inte ens att någonting nytt har hänt. Det enda som krävs är att den klagande par
ten åberopar någonting.

I GATT jämställdes detta fall med de övriga fallen. Som ett särfall av icke
överträdelse (i den meningen att det inte krävs något brott mot avtalet) har det
inte givits någon egen tolkning i t.ex. 1979 års Understanding.

I WTO-avtalet finns särbestämmelser om situationsförekomst i artikel 26 p.
2. Det mest påfallande är att de vanliga reglerna för antagande av panelrappor
ten inte gäller här. Till skillnad från vad som gäller i de två andra fallen behåller
man här den gamla konsensus-regeln för ett antagande. Varje stat har alltså
vetorätt mot antagandet. I praktiken betyder detta att det här finns en politisk
utväg. Det krävs att alla stater - inklusive den stat mot vilken klagomålet anförs
- godtar att situationen skall tillmätas betydelse. Detta reducerar på ett drastiskt
vis den rättsliga betydelsen av denna grund.

Situationsfallet skiljer sig också från de andra fallen genom att en part här
inte kan begära överprövning av panelbeslutet hos överprövningsorganet.
Eftersom överprövningsorganet endast skall behandla rättsliga aspekter på en
fråga visar detta att situationsfallet inte har den rättsliga substans de andra fal
len har.

175 I förhandlingarna i Geneve 1947 om ITO-stadgan hade den sydafrikanske delegaten flera invänd
ningar mot att syftesförhinder skulle vara en grund. Han frågade bl.a. om Sydafrika skulle kunna
anföra klagomål mot Australien under åberopande att dess tullar helt enkelt var för höga och därmed
hindrade ökningen av handeln. För det är väl så, frågade han retoriskt, att ökning av handeln är ett av
syftena med stadgan? Delegaten från Australien höll med om att bestämmelsen enligt ordalagen skulle
kunna vara tillämplig på ett sådant fall. Han framhöll att formuleringen hade hämtats från äldre avtal,
hade där haft som syfte att hindra kringgående av tullmedgivanden och att man måste kunna lita på att
den inte skulle missbrukas i lTD. Hudec: The GA TT Legal System and World Trade Diplomacy (1990),
s. 40 f.
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I särreglerna för situationsförekomst anges också, i likhet med vad som gäl
ler för icke-överträdelse, att den klagande parten skall framlägga en detaljerad
motivering som stöd för de argument som framförs med avseende på frågor
som omfattas av situationsfallet. 176

Grunden "the existence ofany other situation" fanns med i de tidiga förslagen
om tvistlösning i ITO. Som tänkbart användningsområde för denna grund angavs
en världsomspännande deflation som negativt inverkade på de förmåner avtalet
gav. Ett annat motiv var försämrade exportmöjligheter då ett annat land kunde
sälja billigare därför att det landet hade undermåliga arbetsförhållanden. 177

Australien hade föreslagit relativt långtgående regler om sysselsättning i
ITO-stadgan. På grund av motstånd mot detta från flera länder blev reglerna om
sysselsättning inte så långtgående som Australien föreslagit. Australien kunde
godta de mindre långtgående reglerna därför att man uppfattade bestämmel
serna om "the existence ofany other situation" som en kompensation för de ute
blivna sysselsättningsreglerna. 178

Tankegången bakom det australiska förslaget var att medlemsstaterna skulle
vara skyldiga att vidta åtgärder för att upprätthålla sysselsättningen och därmed
också efterfrågan på varor från andra länder. När ett land sänkte sin tull förut
sattes detta leda till ökade exportmöjligheter för andra länder. Om efterfrågan i
det tullsänkande landet sjönk, t.ex. beroende på arbetslöshet, så skulle det andra
landet inte kunna exportera så mycket som var förutsatt vid tullsänkningsför
handlingarna. Alltså skulle balansen kunna bli rubbad. För att återställa balan
sen skulle det drabbade landet kunna anföra att det andra landets arbetslöshet
utgjorde "the existence ofany other situation".

Även om inga panelavgöranden har baserats på situationsfallet har detta
åberopats i några fall. I det omfattande klagomålet från Uruguay 1962 hävdade
Uruguay att klagomålet baserades på alla de olika grunderna i artikel XXIII.
Uruguay ansåg att en rad åtgärder som i och för sig var förenliga med GATT
sammantagna innebar ett sådant förhållande att de utgjorde ett situationsfall. 179

När Storbritannien blev medlem av EEG inleddes 1974 förhandlingar mel
lan Canada och EEG för att Canada eventuellt skulle få kompensation för den
generellt högre tullnivå som blev följden. När dessa förhandlingar inte gav öns
kat resultat, hänsköt Canada frågan till GATT -parterna med åberopande av
situationsgrunden. EEG motsatte sig tillsättandet av panel men en panel blev
ändå tillsatt. Den behövde dock inte sammanträda eftersom parterna snart kom
överens. 180

176 Överenskommelsen om tvistlösning artikel 26.2 (a).
177 Se härom Jackson: World Trade and the Law ojGATT(1969), s. 167f.
178 GATT, Analytical Index: Guide to GAlT Law and Practice (1994), s. 621f.
179 L/ 1679, uttalande av Uruguay s representant 8 december 1961.
180 e/Ml101 (1974).
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Ett intressant fall gällde temporära protektionistiska åtgärder som Frankrike
vidtog 1968 till följd av oroligheterna i landet under våren. Det gällde import
restriktioner för bland annat bilar och subventioner till både produktion och
export. Vid diskussion i rådet kring dessa åtgärder anförde Frankrike att det inte
var nödvändigt för landet att åberopa undantagsreglerna i artikel XII eller XIX
eftersom artikel XXIII erkände det faktum att det kunde uppstå situationer som
medförde icke förväntade förmånsförluster för ett land och artikel XXIII gav
möjlighet till skydd mot sådana förluster. Frankrike hävdade att om man inte
hade vidtagit dessa protektionistiska åtgärder hade de förmåner landet självt
hade anledning förvänta sig av avtalet i stor utsträckning förlorats. 181

Situationsfallet var inte föremål för någon omfattande öppen diskussion
under Uruguayrundan. I sekretariatsrapporten om icke-överträdelse hävdades
att man föreställde sig situationsfallet som en "escape clause" i situationer med
förändrade omständigheter. Man framhöll att ingen panel anfört denna regel
som grund för ett avgörande och ifrågasatte om det fanns adekvata, förutsebara
och rättsligt prövbara kriterier för dess användning. 182

7.3.5 Diskussion och tolkningar

7.3.5.1 Grundens rättsliga betydelse

Som framgått av redogörelsen ovan finns det sex olika grunder som en kla
gande stat kan anföra för att få till stånd en panelprövning. I framställningen
ovan har redogjorts för innebörden av dem. De har alla någon rättslig innebörd
om än denna i flera fall är mycket vag. När man anger en rättslig innebörd är
det också av vikt att ange hur den materialiseras, dvs. när och av vem denna
innebörd kan fastställas. Avsnittet om grunden har placerats i början av redo
görelsen för proceduren därför att ett angivande av grunden för klagomålet
utgör ett krav för att en stat skall få saken prövad. Ett angivande av grunden
utgör en processförutsättning. Men grunden får rättslig betydelse också på två
andra sätt i processen. Det ena är att grunden har en materiell innebörd som
skall bestämmas av panelen. Det andra är att det anknyts olika rättsföljder till
de olika grunderna.

Ett rättsligt anspråk brukar baseras på en syllogism som består av förekom
sten aven rättsregel, förekomsten av vissa fakta och en slutsats. 183 Hur mycket
en part skall visa för att uppfylla de krav som syllogismen ställer gestaltar sig

181 C/M/48 (1968).
182 Non-violation Complaints under GATT Article XXIII:2. Note by the Secretariat. MTN.GNG/NGI3/

W/31 (14 July 1989), p. IV (t).
183 Bos: A Methodology ofInternational Law (1984), s. 315. Bos diskuterar vilka frågor som är formella

(processuella) och vilka som är materiella och innebörden av dessa begrepp.
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olika beroende på i vilket stadium aven process parterna befinner sig. För att
kunna inleda en process skall det rimligen inte krävas så mycket men det skall
krävas något. Det som skall krävas utgör processuella förutsättningar. De kan
till exempel innebära att klaganden måste visa att regeln finns, att klaganden på
ett begripligt sätt anger vissa fakta samt påstår att dessa tillsammans leder till
slutsatsen. 184 I den processuella förutsättningen ingår dock inte att visa samban
det mellan regeln och de fakta som åberopas. Att avgöra sambandet tillhör den
materiella prövningen. Inte heller krävs det att klaganden bevisar att de fakta
som åberopas är riktiga.

I WTO:s fall skall DSB pröva de processuella förutsättningarna. Den pröv
ning av grunderna som skall ske i DSB när beslut om panel skall tillsättas är
alltså mycket begränsad. 185 DSB är ju inte ett forum som lämpar sig för rättsliga
avgöranden. Beslutsregeln om tillsättande av panel är utformad så att detta i
princip sker med automatik.l'" Vid regelöverträdelse krävs att den klagande
inte bara anger att regelöverträdelse skett utan också anger en tillämplig regel i
WTO-avtalet samt vissa fakta. Vid icke-överträdelse kan inte någon särskild
regel i WTO-avtalet anges utan hänvisning kan här endast ske till just grunden
icke-överträdelse. Dessutom måste vissa fakta anges. Detsamma gäller i situa
tionsfallet. Det centrala vid DSB:s prövning är inte hur en klagande part utveck
lar grunderna. Det centrala är i stället att medlemsstaterna vid detta möte har
möjlighet att framföra synpunkter på det politiskt eller ekonomiskt eller rätts
ligt lämpliga i att den klagandes sak blir föremål för panelprövning. Här kan ske
en sovring av vilka fall som är olämpliga. När EEG i ett klagomål mot Japan
1983 anförde som grund situationsförekomst med syftesförhinder på följdsidan
varnades man i rådet för att fullfölja sin talan och avstod också från att göra
det."? Det finns alltid en möjlighet för andra stater att ange politiskt avvägda
synpunkter också på den materiella sidan av tvisten - alltså på frågor som rätts
ligt skall prövas av panelen - och denna möjlighet är central i systemet. Det ger
också en helt annan karaktär åt tvistlösningen än om ett land kunde inge klago
mål direkt till en tjänstemannadomsto1.

Att den klagande parten anger någon av de sex olika grunderna är tillsam
mans med angivande av fakta en processuell förutsättning. Den närmare inne
börden av grunderna kan senare fastställas av panelen. Panelen kan sålunda
fastställa vad en icke-överträdelse med förmånsförlust innebär. Panelen kan
också fastställa om det föreligger en sådan situation som avses i situationsfallet.
Innebörden av den regel i WTO-avtalet som åberopas vid regelöverträdelse kan
likaledes fastställas av panelen. Begreppet regelöverträdelse har en självständig

184 Ib.

185 I nästa avsnitt - om rätten till panelprövning - är detta en av flera frågor som diskuteras.
186 Se härom nästa avsnitt om rätten till panelprövning.
187 Se 7.3.3.5.
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betydelse - dvs. skild från den regel i WTO-avtalet som samtidigt åberopas - i
det fall frågan t.ex. gäller huruvida en åtgärd som är upphävd eller en åtgärd
som ännu inte införts kan anses utgöra en regelöverträdelse.

I och med att DSB:s prövning av grunderna som processuella förutsätt
ningar är mycket begränsad framkommer innebörden av grunderna främst vid
panelprövningen. När grunderna givits olika tolkningar av paneler och av över
prövningsorganet kan dessa tolkningar senare användas vid DSB:s avgörande
av om de processuella förutsättningarna är uppfyllda. Ett uppmärksammande
av ett klart prejudikat kan förmå en klagande part att återkalla sitt klagomål.

Till de olika grunderna anknyts helt skilda rättsföljder. Vid regelöverträ
delse kan en anklagad part vara skyldig att undanröja en åtgärd, t.ex. avskaffa
en viss lag. En sådan skyldighet föreligger inte vid icke-överträdelse. Vid denna
grund finns i stället en skyldighet att inleda kompensationsförhandlingar. Icke
överträdelsegrunden är alltså en förhandlingsgrund.!" I situationsfallet har den
anklagade parten vetorätt mot antagande aven panelrapport. Ett åberopande av
situationsförekomst leder ändå till att den omtvistade frågan förs upp till dis
kussion. Situationsgrunden kan alltså karakteriseras som en dagordningsgrund.

7.3.5.2 De olika grunderna och det rättsliga systemet

WTO-avtalet innebar inte någon förändring av de grunder som skapades genom
GATT 1947. Artikel XXIII är oförändrad och Överenskommelsen om tvistlös
ning innehåller inte några avvikande regler för på vilka grunder man kan inleda
en panelprövning. Detta är märkligt med tanke på att grunderna i flera fall är så
diffusa och föga anpassade till en rättslig tvistlösning. Den främsta förklaringen
till att de behållits är förmodligen att det var svårt att enas om några alternativ
och att de flesta utgick från att andra grunder än regelöverträdelse också i fort
sättningen bara undantagsvis skulle åberopas.

En annan orsak till att man kunnat behålla andra grunder än regelöverträ
delse är att man inte juridifierat följden av dessa i samma utsträckning som man
gjort med regelöverträdelsen. Icke-överträdelse är huvudsakligen en förhand
lingsgrund. Den anklagade parten är ej skyldig att undanröja den åtgärd som
orsakat förmånsförlusten. Vid situationsförekomst gäller den gamla beslutsre
geln - innebärande vetorätt för det anklagade landet - och frågan kan ej prövas
i överprövningsorganet. Åberopande av situationsförekomst utgör numera
främst en möjlighet att föra upp en fråga på WTO:s dagordning.

Även om följderna är skilda för de olika grunderna, så har de det gemensamt
att de utgör skäl för samråd och skäl för tillsättande aven panel. Det förfarande

188 Dessa förhandlingar sker mot bakgrund av hotet att den vinnande parten kan ges rätt att retaliera om
förhandlingarna misslyckas. Innebörden härav diskuteras vidare i kapitel 8.
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som panelen skall följa har blivit alltmer rättsligt präglat. Frågan kan då ställas
i vilken utsträckning de grunder som kan åberopas också har en rättslig prägel.

Grunden regelöverträdelse innebär att den klagande parten anser att motpar
ten inte fullgör sina skyldigheter enligt WTO-avtalet. Den materiella pröv
ningen avser då främst prövning av den regel i WTO-avtalet som den klagande
parten åberopat. Reglerna i WTO-avtalet är betydligt mer preciserade och klara
än reglerna i GATT. De uppfyller i allmänhet rimliga krav på precision och
klarhet. 189

Kravet på regelöverträdelse har - som påpekats ovan - också en självständig
betydelse skild från den åberopade WTO-regeln. Detta framkommer då tvisten
gäller diskretionär lagstiftning och åtgärder som ej är i kraft (blivande eller
avskaffade). För dessa problem finns det viss praxis och någon speciell svårig
het att avgöra vad en regelöverträdelse är finns inte.

Den praxis som finns om åtgärder som ej är i kraft innebär att man inte prö
var avskaffade åtgärder om det inte finns särskilda skäl för det. Denna praxis
innebär att man prioriterar konfliktlösning framför handlingsdirigering. Efter
som konflikten ej längre existerar skall inte någon panel tillsättas. Åtgärder som
är beslutade men ännu ej ikraftträdda kan däremot prövas aven panel. Här finns
en handlingsdirigerande funktion, i synnerhet riktad till den part som är i fård
med att införa åtgärden.

Vid icke-överträdelse med förmånsförlust är det försämrade konkurrensvill
kor och skäliga förväntningar som utgör de centrala rekvisiten. Enligt både
praxis och reglerna i Överenskommelsen om tvistlösning krävs det att den kla
gande parten visar att en förmånsförlust har inträtt. En klar praxis här har varit
att det varken är nödvändigt eller tillräckligt att visa förändrade handelsflöden.
Förmånsförlusten innebär att ett land (eller snarare företagen i landet) fått för
sämrade konkurrensförhållanden och sådana visas med en analys av de faktiska
åtgärdernas innebörd. Orsaken till att en stat begär tvistlösning är ofta föränd
rade handelsflöden men dessa är juridiskt irrelevanta då panelen skall avgöra
frågan.

Denna tolkning av förmånsförlust har inte varit självklar. Den har goda
rättsliga skäl. Om en klagande part skulle vara skyldig att visa att handelsflö
dena försämrats för landet skulle man vara tvungen att vänta en kanske avse
värd tid innan ett klagomål skulle kunna inges eftersom det tar tid innan de nya
handelsflödena har inträtt och kan mätas. Paneler har inte heller någon möjlig
het att bestämma vilken åtgärd ett annat land skall vidta eftersom det kan finnas
flera avtalsenliga alternativa åtgärder som återställer de tidigare handelsflö
dena. Till dessa skäl kommer att ökade eller minskade handelsflöden kan bero
på annat än regeringars åtgärder. De kan uteslutande vara följden av beslut som

189 Se härom kapitel 3, avsnitt 5 om reglernas typologi. I avslutningskapitlet återkommer jag till frågan.
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fattats i privata företag. Om ett privat företag har beslutat sluta köpa varor från
en tillverkare i ett land för att i stället köpa från en tillverkare i ett annat land så
förändrar detta handelsflöden utan att regeringen behöver ha någon skuld till
detta.

Grunden icke-överträdelse med förmånsförlust knyter an till en rättslig tra
dition enligt vilken en parts intentioner och förväntningar kan tillerkännas bety
delse vid bedömning av om ett avtal är giltigt eller ej. På samma sätt som grun
den icke-överträdelse skall bidra till att upprätthålla förutsebarheten för den ena
parten kan den försvåra förutsebarheten hos den andra parten. Handelsförhand
lingar är komplexa och länder kan vidta en rad åtgärder som är tillåtna och som
de kan finna nödvändiga för ekonomin. Om sådana åtgärder får till effekt att
andra länder kan frångå en uppgörelse minskar stabiliteten i systemet.

Principen om skäliga förväntningar blir allt svårare att tillämpa ju snabbare
världsekonomins omvandling sker. Genom den ökade konkurrensen som glo
baliseringen medför ställs alla regeringar inför inhemska krav på att vidta olika
åtgärder för att företagen inte skall förlora konkurrenskraft. De enda skäliga
förväntningar man kan ha skulle därför kunna vara att ingenting blir oförändrat.
Med ett sådant perspektiv blir den rättsliga stringensen hos grunden icke-över
trädelse med förmånsförlust mycket svag.

När grunden icke-överträdelse med fönnånsförlust tillkom var omfatt
ningen av de avtalsenliga förpliktelserna endast GATT:s 34 artiklar. Det var
bara en liten del av olika handelshindrande åtgärder som var reglerade. Det
fanns alltså ett otal sätt på vilka staterna kunde omintetgöra värdet av ett tull
medgivande. Genom WTO-avtalet har man reglerat mycket mer varför utrym
met för ett omintetgörande har krympts väsentligt. 190 Icke-överträdelsegrunden
har dänned förlorat en stor del av de skäl som låg bakom den.

Motivet för icke-överträdelsegrunden är som nämnts att hindra stater från att
kringgå WTO-reglerna genom formellt lagliga åtgärder vilka de facto tar han
delshindrande effekter på ett sätt som i vart fall inte en motpart räknat med.
Kringgående av regler kan man motverka genom att tolka reglerna extensivt
och kräva att medlemsstaterna uppfyller sina skyldigheter i god anda. Detta är
ett alternativt förhållningssätt som förespråkas av Cottier/Schefer."! Genom
kravet att medlemsstaterna skall uppfylla sina skyldigheter i god anda - ett loja
litetskrav - kan en panel eller överprövningsorganet underkänna en åtgärd trots
att den inte uttryckligen är förbjuden i avtalet med motiveringen att den de facto
framstår som ett sätt att kringgå en uttrycklig regel och de facto tar till effekt
att handeln hindras på ett sätt som motparten inte borde ha räknat med. En

190 Tjänstehandelsavtalet (GATS) liknar GATT 1947 såtillvida som mycket kring tjänstehandeln är oreg
lerat. Icke-överträdelsegrunden har därför ett större utrymme i detta avtal än ivaruhandelsavtalen.

191 Cottier/Schefer: Non-Violation Complaints in WTOIGATT Dispute Settlement: Past, Present and
Future (1997).
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sådan lösning skulle innebära att motparten vore skyldig att undanröja den kri
tiserade åtgärden. Någon skillnad skulle ej längre behöva göras mellan regel
överträdelse och icke-överträdelse.

Den av Cottier/Schefer föreslagna lösningen har en rättslig inriktning och
bygger också på rättsliga traditioner. Med den lösning de förespråkar skulle
man kunna förbjuda olika administrativa hinder som de facto hindrar handeln.
Man skulle däremot inte kunna inleda tvistlösning om subventioner och andra
större och genomgripande åtgärder som inte är reglerade i WTO-avtalet. Tvist
lösningen i WTO skulle därmed inte längre brukas för förhandlingar om kom
pensationsåtgärder. Tvistlösningen skulle uteslutande användas för rättstvister
vid vilka det endast gäller att avgöra om en åtgärd är förenlig med en norm eller
ej.

Tre förhållningssätt till icke-överträdelse kan urskiljas. Det första har som
utgångspunkt att icke-överträdelsereglerna aldrig kräver att en åtgärd undanrö
jes utan endast utgör en grund för förhandlingar. Att själva grunden är rättsligt
vag spelar då inte så stor roll. Grunden fungerar som en pragmatisk anpassning
till de förhandlingstraditioner som finns i GATT/WTO.

Det andra förhållningssättet har som utgångspunkt att tvistlösningen är en
rättslig procedur som inte skall användas för annat än avgörande av rättstvister
med tillämpning aven klar och tydlig norm. Paneler och överprövningsorganet
är rättsliga organ och deras verksamhet skall endast avse normtillämpningar.
Tvingas de avgöra icke-rättsliga frågor kan deras auktoritet i de rättsliga frå
gorna hotas. Det är därför mycket olämpligt att behålla icke-överträdelsegrun
den.

Det tredje förhållningssättet är att icke-överträdelsegrunden är en juridiskt
tillräckligt stringent grund. Kravet på skäliga förväntningar innebär att den
rättsliga prövningen kan anknytas till rättsliga principer för vilken betydelse
man bör tillmäta avtalsparters förväntningar. Kravet har anknytning till den
rättsliga principen "clausula rebus sic stantibus", som i snäv utformning finns i
Wienkonventionen om traktaträtten.!'" Här sägs att en fundamental förändring
av omständigheter, som inträffat i förhållande till dem som förelåg vid tiden för
en traktats ingående och som icke var förutsedd av parterna, kan åberopas under
vissa förutsättningar, framförallt att omständigheten var en väsentlig förutsätt
ning för att avtalet skulle ingås. Den fundamentala förändringen kan emellertid
- vilket är viktigt att påpeka - bara åberopas för att staten skall kunna frånträda
avtalet, inte för att få till stånd en ändring av avtalet. Den anknyts inte heller
direkt till tvistlösning.

Syftesförhinder är ett svårtolkat rättsligt rekvisit. När en bestämmelse i en

192 Artikel 62. Se härom Eek/Bring/Hjemer: Folkrätten (1987), s. 257. Se också von Bogdandy s. 110f,
Cottier/Schefer s. 172 och Roessler s. 131.
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lag eller ett avtal skall tolkas brukar man särskilt ta hänsyn till bestämmelsens
syfte. Men i WTO har syftet här en självständig betydelse och skall uppfattas
som en materiell regel. När syftena för de olika avtalen formulerats har man
dock inte tänkt sig att de skall utgöra självständiga materiella regler.

Syftesförhinder har inte åberopats som grund i praktiken. Den finns dock
fortfarande i avtalet och den kan fortfarande åberopas. En regelöverträdelse
presumeras medföra förmånsförlust men borde lika gärna kunna presumeras
medföra ett syftesförhinder. Någon rättslig stringens finns inte i rekvisitet syf
tesförhinder.

Vid grunden situationsförekomst, kombinerad med antingen förmånsförlust
eller syftesförhinder, gäller att varje medlemsstat har formell vetorätt mot ett
antagande av panelrapporten. Ett utnyttjande aven sådan vetorätt innebär
typiskt sett en minskning av systemets legitimitet. Situationsfallet motiverades
vid sin tillkomst med att t.ex. ett lands efterfrågan minskade till följd av arbets
löshet och att därmed ett annat lands exportinkomster därifrån reducerades. Det
är i och för sig möjligt att föra viss rättslig argumentation kring situationsgrun
den. Det finns en historisk motivering till den och denna motivering utgör ett
tolkningsdatum. Men situationsgrunden framstår ändå som alltför omfattande
och obestämd. Genom de särskilda reglerna för antagande (vetorätten) och
avsaknad av möjlighet till prövning i överprövningsorganet har man desarme
rat denna grund och i praktiken likställt den med möjligheter till beviljat undan
tag (waiver) eller till omförhandling enligt GATT artikel XXVIII. En blocke
ring aven panelrapport som baseras på situationsförekomst kommer inte att
framstå som riskabel för systemet eftersom blockeringar i alla de andra fallen
inte är möjliga.

7.3.5.3 De olika grundernas betydelse i det internationella
handelssystemet

När WTO-avtalet anger olika grunder för ett klagomål visar det, skulle man
kunna hävda, vilka typer av klagomål som är välkomna. I själva verket är det
inte så. En uppfattning, för vilken det finns starka skäl, är att alla klagomål som
inte baseras på regelöverträdelse (med den presumerade följden förmånsför

lust) innebär ett missbruk av tvistlösningsmekanismen. Det var inte möjligt att
nå enighet om avskaffande av de andra grunderna vid Uruguayrundan. Nu tjä
nar de huvudsakligen som politiska utgångar i systemet.

Att en klagande stat åberopar regelöverträdelse kan emellertid också i vissa
fall vara ovälkommet. Detta kan vara fallet om en stat åberopar en mycket opre
cis regel som tvingar panelen eller överprövningsorganet att göra långtgående
preciseringar. Regeln kan vara oprecis därför att staterna varit oeniga och inte
kunnat enas om en precisering. Om en sådan precisering görs och tillämpas mot
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en stat som tidigare motsatt sig och fortfarande motsätter sig denna tolkning
finns risken att staten vägrar följa utslaget. Är det en liten handelsnation kan det
måhända med retaliationsmedel tvingas följa regeln. Är det en stor handelsna
tion kan det kanske inte alls tvingas följa regeln. I båda fallen kan legitimiteten
i systemet äventyras.

Att åberopa icke-överträdelse med förmånsförlust har varit ovanligt och har
i allmänhet framstått som ovälkommet. 193 I vissa situationer kan det dock
komma att uppfattas som lojalt mot systemet. Om icke-överträdelse med för
månsförlust åberopas för att hindra ett uppenbart och otillbörligt kringgående
av regelsystemet så kan denna grund stärka systemet. Genom att WTO-avtalet
omfattar flera områden och många preciseringar gjorts borde behovet vara min
dre än det var tidigare. Å andra sidan begränsar den utökade regleringen möj
ligheterna till användning av icke-överträdelsegrunden, varför denna grund
endast skulle kunna användas för att förhindra att stater finner nya och oväntade
utvägar ur alla de nya förpliktelserna.

Ett problem med icke-överträdelsegrunden är att den kan bidra till att skapa
rättigheter som är mer långtgående än WTO-avtalet självt. Den kan användas
för att skydda ett land från marknads störande åtgärder som inte uttryckligen är
förbjudna i avtalet. Vid icke-överträdelsegrunden kan en stat inte åläggas att
undanröja en åtgärd men den klagande staten kan ges rätt att vidta retaliations
åtgärder. En stark handelsnation kan sålunda utnyttja denna grund för att förmå
en svagare handelsnation att ge någon kompensation eller - faktiskt - undan
röja åtgärden. 194

De grunder som inkluderar syftesförhinder och situationsförekomst har ald
rig tillämpats i någon antagen panelrapport. De tillhör WTO-rättens utmarker.
Det hör till de oskrivna spelreglerna att inte åberopa dessa grunder. 195 Om flera
stater börjar använda dessa grunder kan det leda till stora svårigheter för pane
lerna och för den rättsliga utvecklingen av WTO-avtalet.

193 Panelen i tvisten USA/Japan, fotofilm, 1998 (WT/DS44/R) gav följande karakteristik av icke-överträ
delsegrunden (s 38lf): "Although the non-violation remedy is an important and accepted tool ofWTO/
GATT dispute settlement and has been 'on the books 'for almost 50 years, we note that there have been
only eight cases in which panels or working parties have substantively considered Article XXIII: 1(b)
claims. This suggests that both the GATTcontractingparties and WTO Members have approached this
remedy with caution and, indeed, have treated it as an exceptional instrument ofdispute settlement.
We note in this regard that both the European Communities and the United States in the EEC - Oil
seeds case, and the two parties in this case, have confirmed that the non-violation nullification or
impairment remedy should be approached with caution and treated as an exceptional concept. The
reason for this caution is straightforward. Members negotiate the rules that they agree to follow and
only exceptionally would expect to be challengedfor actions not in convention ofthose rules ".

194 Det finns i och för sig ingen skyldighet att undanröja en formellt WTO-enlig åtgärd men i praktiken
kan grunden icke-överträdelse användas för att förmå ett land att undanröja åtgärden i stället för att ge
kompensation. Se härom Roessler s. 131 ff.

195 Jackson skriver att man särskilt kan hoppas att dessa grunder inte kommer att användas för nya områ
den för vilka det saknas explicita regler i WTO-avtalet. Jackson: The World Trade Organization. Con
stitution and Jurisprudence (1998), s. 93.
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Att vissa grunder är ovälkomna behöver dock inte betyda att de inte kommer
att åberopas. WTO-avtalet utgör en rättsordning som kommer att utsättas för
stora påfrestningar. Det finns starka intressen i olika länder som kommer att
kräva att regeringarna inte följer reglerna. Det kommer också att ställas krav på
förändringar i andra staters handelspolitik vilka inte har direkt stöd i regelsys
temet. Ständigt kommer det av olika skäl att ske förändringar i handelsflöden
och dessa förändringar kommer att påverka folken i enskilda länder positivt
eller negativt. Hela systemet är mycket dynamiskt.

Den åtgärd som främst har förknippats med orsakandet av förmåns förlust och
därmed med icke-överträdelse-grunden är att en stat ger en subvention till ett
inhemskt företag som konkurrerar med ett företag i det klagande landet. Många
subventioner är fortfarande tillåtna enligt WTO-avtalet. Subventionsreglerna i
GATT och Tokyokoden om subventioner var mer vaga än de nuvarande reglerna
och de uttryckliga förbuden var relativt m. Det fanns därför särskilt då anledning
att i stället för att anföra klagomål på tillåtligheten av subventionen åberopa icke
överträdelse. En stat som anförde klagomål kunde hävda att man vid tullsänk
ningsförhandlingar inte hade räknat med den senare tillkomna subventionen och
den effekt den skulle få för balansen i ländernas handel.

Genom WTO-avtalet är tillåtligheten av subventioner mer preciserad och
fler subventioner är uttryckligen förbjudna. Det finns därför mindre anledning
att åberopa icke-överträdelsegrunden av det skäl att det föreligger osäkerhet om
huruvida subventionen är tillåten eller inte. Eftersom fler subventioner numera
är förbjudna finns det större anledning att i stället åberopa regelöverträdelse
som grund. Det kan dock fortfarande finnas anledning att åberopa icke-överträ
delsegrunden vid tillåtna subventioner liksom vid s.k. angripbara subventioner.

Det finns en stor rättslig potential i grunden icke-överträdelse med förmåns
förlust. Detta kan illustreras med fallen exporthinder, privata åtgärder (exem
pelvis kartellbildningar), införande av tekniska standarder och utnyttjande av
undantagsreglerna. För de tre första fallen finns det ingen praxis. För utnytt
jande av undantagsreglerna finns en begränsad praxis.

Nästan alla panelfall i GATT/WTO har avsett klagomål mot en annan stats
åtgärder som har hindrat export från den klagande parten. Principen om skäliga
förväntningar har tillämpats på situationen att en exportör skall ha möjligheten
att verka på en främmande marknad. WTO-avtalet som helhet reglerar främst
exportmöjligheter. Utgångspunkten vid tvister är att ett land på olika sätt vill
försvåra för företag i andra länder att exportera dit. Att också importmöjligheter
är väsentliga för ett lands ekonomi kommer till uttryck till exempel i GATT
artikel XI som förbjuder kvantitativa restriktioner för såväl export som import.

Om ett land förhindrar sina företag att exportera till ett annat land så skulle
detta kunna innebära en förmånsförlust för det andra landet. Principen om skäliga
förväntningar om konkurrensvillkor skulle kunna tillämpas också vid import. I
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detta fall är det en inköpare som förhindras göra det bästa inköpet. Köparen har
skäliga förväntningar om att kunna utnyttja en konkurrenssituation mellan olika
säljare och inte t.ex. vara beroende aven monopolist. Vid tullsänkningsförhand
lingar är det förväntade exportmöjligheter som ingår i förväntningen. Företag
behöver ofta importera något för sin tillverkning och möjligheten att exportera
är beroende av möjligheten att importera. För det klagande landet kan balansen
i handeln med ett tredje land bli försämrad därför att företaget tvingas importera
produkter därifrån i stället. Om priset då blir högre än det varit vid en oförändrad
konkurrenssituation påverkas landets totala balans i handeln med omvärlden.
Om produkten inte kan köpas från någon annan säljare kan företaget tvingas upp
höra med sin tillverkning och landet förlorar en del av sin totala export, vilket
påverkar balansen i handeln med omvärlden.

Den exportör som hindras exportera kan inte via sin regering anföra klago
mål i WTO eftersom det är hans egen regering som hindrar exporten. Importö
ren (köparen) kan i stället med hjälp av sin regering anföra klagomål mot det
land som förhindrar exporten.

Bortsett från krigsmateriel och liknande är det jämförelsevis sällan som
exporthinder förekommer. I vissa fall, t.ex. OPEC-Iändernas begränsning av
oljeexporten, kan de få mycket stor ekonomisk betydelse för andra länder.

Exporthinder kan också leda till att världsmarknadspriserna stiger vilket i
sin tur kan försvåra exporten för ett annat land. Denna aspekt framfördes i tvis
ten mellan EEG och Japan angående halvledare men just detta argument pröva
des aldrig av panelen. 196

I samma tvist uppkom frågan om privata kartellbildningar kan vara en
åtgärd som avses i icke-överträdelsefallet. Privata kartellbildningar kan i prak
tiken innebära mycket svåra handelshinder för exportörer och de kan mycket
väl vara oväntade och alltså inte skäligen förväntade när länder träffar överens
kommelser om tullsänkningar.

I internationell rätt medför åtgärder företagna av privata rättssubjekt mycket
sällan ansvar för stater. I halvledartvisten mellan EEG och Japan hade den
japanska regeringen agerat aktivt och på den grunden kunde ansvar utkrävas. I
Kodak/Fuji-tvisten mellan USA och Japan var parterna oense om i vilken
utsträckning staten eller privata rättssubjekt var ansvariga för en åtgärd. 197 Man

196 EEG/Japan, halvledare, 1988 (BISD 35S/116). Se härom von Bogdandy s. 100.
197 "As the WTO Agreement is an international agreement, in respect ofwhich only national governments

and separate customs territories are directly subject to obligations, il follows by implication that the
term measure in Article XXIII: 1(b) and Article 26.1 ofthe DSU, as elsewhere in the WTO Agreement,
refers only to politicies or actions ofgovernments, not those ofprivate parties. But while this 'truth'
may not be open to question, there have been a number oftrade disputes in relation to which panels
have been faced with making sometimes difficult judgments as to the extent to which what appear on
their face to be private actions may nonetheiess be attributable to a government because of some
governmental connection to or endorsement ofthose actions. USA/Japan, fotofilm, 1998 (WT/DS44/
R9), s. 387.
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kan tänka sig att icke-överträdelsegrunden skulle kunna anföras mot en stat
med motiveringen att staten inte infört lagstiftning mot konkurrensbegräns
ning. Mot bakgrund av att passivitet inte borde kunna vara en icke-överträdelse
skulle man kunna avfärda den möjligheten.!" Det skulle dessutom öppna ett
nytt stort icke-förhandlat område för tvistlösning vilket definitivt inte WTO
medlemmarna gemensamt har avsett. Konkurrensbegränsningslagstiftning
fanns med i förslaget till ITO-stadga och förekomsten av krav på sådan lagstift
ning var en av orsakerna till att ITO aldrig förverkligades.

Ett potentiellt fall, i vilket icke-överträdelsegrunden också skulle kunna
anföras, är om ett land inför en standard eller annat tekniskt handelshinder som
drastiskt försvårar exportmöjligheterna för ett annat land. Någon sådan använd
ning av grunden har ännu inte förekommit. Standardiseringsfrågor är svåra och
behandlas i det särskilda avtalet om tekniska handelshinder. Det kan uppstå
motsättningar mellan de stora handelsblocken i sådana frågor och då skulle
användning av icke-överträdelsegrunden kunna vara ett sätt att få till stånd
tvistlösning i frågan.

En ytterligare fråga kring icke-överträdelse är huruvida denna grund kan
användas då en annan stat vidtar en åtgärd och därvid åberopar en undantags
regel. WTO-avtalet innehåller många undantagsregler.!" De gäller t.ex. åtgär
der för att skydda den inhemska industrin, handelshinder för att skydda hälsa
och säkerhet och hinder som har säkerhetspolitiska motiv. I de flesta fall är det
noggrant reglerat under vilka förutsättningar en stat kan utnyttja undantagsreg
ler. I ett särskilt fall är undantaget beroende av att en viss andel av övriga stater
godkänner att staten gör en avvikelse från reglerna.

Om en stat inför hinder med stöd av undantagsregler kan detta vara oväntat
för andra länder och de kan gå miste om förväntade exportmöjligheter. Skulle
en stat med stöd av regeln om icke-överträdelse kunna få saken prövad vid
tvistlösning och eventuellt därmed bli berättigad att förhandla om kompensa
tion?20o

Frågan om icke-överträdelse och undantag har inte givits någon uttrycklig
lösning i WTO-avtalet. Någon etablerad praxis kring detta finns inte. Då åtgär
der införs för att skydda den egna industrin - med stöd av avtalet om skyddsåt
gärder - kan icke-överträdelsegrunden inte användas för att ett drabbat land
skall få kompensation eftersom redan avtalet om skyddsåtgärder stadgar om
kompensation. Men i andra fall är det mer tänkbart; särskilt vad gäller de all
männa undantagen enligt artikel XX och de beviljade undantagen enligt artikel
xxv.

198 von Bogdandy anser att ordalagen i artikel XXIII:(b) inte talar emot ett klagomål angående passivitet
i ett fall som detta. von Bogdandy s. 106.

199 Se ovan, kapitel 3, avsnitt 3.5 om reglernas typologi.
200 Se härom bl.a. von Bogdandy s. 106 tI. och Chua s. 45 f.
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Frågan om undantagsregler och icke-överträdelsegrunden har diskuterats i
två panelrapporter som dock inte blev antagna. I tvisten kring citrusfrukter mel
lan USA och EEG hävdade panelen att förmånsförlust var utesluten om den
påtalade åtgärden var förenlig med undantagsregeln för tullunioner och frihan
delsområden.?" I panelfallet där Nicaragua anförde klagomål mot USA för
handelsembargot var situationen annorlunda. Panelen skulle enligt sitt mandat
utgå från att USA: s åtgärd var tillåten som undantag i säkerhetssyfte enligt
GATT artikel XXI men uttalade att detta inte hindrade Nicaragua att åberopa
icke-överträdelsegrunden.i'" Undantaget för tullunioner och frihandelsområ
den är aven annan karaktär än undantaget för säkerhetssyften. I artikeln om
tullunioner och frihandelsområden stadgas särskilt att andra stater inte skall få
sämre tullbehandling än de hade före bildandet av tullunionen eller frihandels
området. I likhet med vad som gäller för skyddsåtgärder skall förhandlingar om
kompensation äga rum om skapandet aven tullunion medför försämringar för
ett annat land.

I många beslut om beviljade undantag enligt artikel XXV (s.k. waivers) 
numera preciserad genom överenskommelsen om undantag från förpliktelser
enligt det allmänna tull- och handelsavtalet 1994 - finns det en uttrycklig reser
vation innebärande att påverkade länder inte är fråntagna rätten att åberopa arti
kel XXIII om tvistlösningr'" Detta kan innebära att en stat kan begära tvistlös
ning med åberopande av icke-överträdelsegrunden.i" Frågan om icke-överträ

delsetalan och beviljade undantag fanns i en tvist mellan EEG och USA 1990
angående det 1955 beviljade jordbruksundantaget för USA. 205 I detta fall kon
staterades att det i undantagsbeslutet angavs att beslutet "shall not preclude the
right ofaffected contracting parties to have recourse to the appropriate provi
sions ofArticle XXIII". Panelen konstaterade vidare att det redan då beslutet om
undantag fattades erkändes att undantaget medförde förmånsförluster enligt
GATT. Panelen fann att EEG var berättigat att anföra klagomål på icke-över
trädelsegrunden men ansåg att EEG var skyldigt att visa att förmånsförlusten
orsakats av de restriktioner som USA tillåtits införa.

Vissa undantagsregler har särskilda bestämmelser om kompensation till sta
ter som drabbas negativt av åtgärden. Detta gäller t.ex. för skapande av tulluni
oner och införande av skyddsåtgärder. I övriga fall, t.ex. de allmänna undanta
gen och de bevilj ade undantagen, kan icke-överträdelsegrunden åberopas. I vil-

201 USA/EEG, citrusfrukter, 1985 (L/5776).
202 NicaragualUSA, handelsembargo, 1986 (L/6053).
203 Non-violation Complaints under GATT Article XXIII:2. Note by the Secretariat. MTN.GNG/NG13/

W/3l (14 July 1989), p. 28(k).
204 Man skulle kunna tolka en sådan reservation som att påverkade länder fick pröva om landet håller sig

inom det beviljade undantaget. Mot detta talar att det nog kan anses givet att sådan prövning alltid kan
ske. Det skulle knappast behövas anges särskilt.

205 EEG/USA, socker, 1990 (BISD 37S/228).
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ken utsträckning det föreligger skäliga förväntningar får då bedömas från fall
till fall.

Ett syfte med WTO är att förhindra handelskrig. De regler som skapats har
funktionen att utgöra ramar för nationernas handlande och att förhindra att
ovänliga åtgärder vidtas och att dessa besvaras med åtgärder som innebär en
upptrappning av konflikten. Grunden regelöverträdelse har funktionen att

omvandla handelskonflikter till rättstvister och tar därmed en fredsbevarande
funktion. De andra grunderna är inte lika väl lämpade som underlag för rätts
tvister. Att de överhuvudtaget används beror på att det finns en bakomliggande
konflikt - med starka inrikespolitiska inslag - som måste lösas på ett eller annat
sätt. Problemet är att det inte finns någon självklar arena för att lösa flera av de
konflikter som faktiskt går att hänföra till någon av dessa andra grunder. Om de
inte kunde föras till WTO: s tvistlösning skulle de avgöras på ett ensidigt sätt
som skulle kunna vara negativt för det multilaterala handelssystemet. Genom
att de kan behandlas inom ramarna för WTO:s tvistlösning kan de för en viss
tid åtminstone föras bort från de nivåer där de blir farliga. En regering som pres

sas hårt av starka nationella särintressen kan hänvisa till att den fört frågan till
WTO. Man avleder konflikten. Inte bara regelöverträdelse utan också de andra
grunderna har därmed en fredsbevarande funktion

I teorin om internationella regimer är den rättsliga regleringen ett av flera
betydelsefulla moment. Krasner definierar en regim som bestående av princi
per, normer och regler runt vilka aktörers förväntningar konvergerar i ett givet
område.r'" Flera internationella regimer har väl utvecklade principer och nor

mer men mycket svaga regler. Staterna förväntas uppfylla sina åtaganden utan
att detta kan prövas aven oberoende domstol. Frånvaron av domstolsprövning
har ofta varit en förutsättning för möjligheten att skapa regimen.

Grunden syftesförhinder anknyter till principerna i den internationella regi
men. En regim som är okänslig för sitt eget syfte kan bli en mycket svag regim.
Möjligheten att föra talan vid syftesförhinder skulle därför kunna bidra till att
stärka regimen.

Till normerna för den internationella handeln hör att det skall råda balans
mellan länderna. Möjligheten att föra talan vid icke-överträdelse och förmåns
förlust skulle därför också kunna utgöra ett sätt att stärka regimen.

En användning av grunderna syftesförhinder och förmånsförlust skulle där
för kunna rädda en regim i det fall reglerna inte räcker för att förmå en part att
leva upp till de förväntningar som andra aktörer har och som följer av princi
perna och normerna. Ett problem med detta är dock att tvistlösning med rättslig
inriktning i internationella sammanhang i huvudsak bara passar för den lägsta
nivån, regelnivån. Om domare ställs inför uppgiften att tillämpa mycket all-

206 Se kapitel 2, avsnitt 2.5.3.3.
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mänt hållna principer eller normer förvandlas de från domare till lagstiftare.
Detta kan möjligtvis fungera i vissa sammanhang men det kräver att domaren
har en stor och oomtvistad auktoritet och att tvisten inte gäller något som nega
tivt påverkar medlemsstaternas fundamentala intressen.?" En diskussion om
principerna och normerna förs i stället lämpligen i andra fora. Man kan använda
dem som argument vid såväl multilaterala som bilaterala förhandlingar.

En regims funktion är b1.a. att utgöra en motvikt till olika nationella intres
sen som kräver aven regering att den skall agera på ett visst sätt i landet. För
regeringen är det en styrka att kunna hänvisa till att man måste följa vissa inter
nationella åtaganden. Regimens regler blir därvid betydelsefulla. Likaså kan
regeringen avfärda krav på ingripanden mot andra stater med argumentet att
dessa faktiskt följer de givna reglerna. Förekomsten av andra grunder än regel
överträdelse öppnar dock en möjlighet för de nationella särintressena att kräva
att regeringen agerar också då andra länder följer regler. Den amerikanska bil
industrin kunde utöva påtryckningar mot sin regering att inleda tvistlösning
med Japan och därvid använda grunden icke-överträdelse. Andra grunder än
regelöverträdelse kan alltså försvaga en regims funktion och också skapa större
möjligheter för starka nationella särintressen att få inflytande över det interna
tionella handelssystemet.

Det sistnämnda har betydelse för vad de olika grunderna betyder i ett globa
liseringsperspektiv. Om andra grunder än regelöverträdelse ger större möjlig
heter för privata särintressen att agera bidrar dessa grunder till att minska reger
ingars makt. De kan därför utgöra ett - om än inte alltför betydelsefullt - medel
för att förstärka en globaliseringsprocess som innebär att makten flyttas från
regeringarna till stora privata företag.

Grunden icke-överträdelse med förmånsförlust syftar till att balansen mel
lan de olika länderna skall skyddas. Grundens funktion är att skydda status quo.
Detta innebär att den skyddar de stater som är ekonomiskt starka då tullmedgi
vanden ges. Grundens funktion är därmed att förhindra att länder med stark
ekonomisk utveckling passerar länder som ligger före dem.

Grunden icke-överträdelse med förmånsförlust kan emellertid också ha en
positiv funktion för fattigare länder med stark ekonomisk utveckling. Rika län
der som börjar tappa marknadsandelar i den internationella konkurrensen kan
se sig tvingade att försvara sina positioner med olika legala men handelshin
drande åtgärder. I sådana fall kan deras nya konkurrenter åberopa grunden icke
överträdelse med förmånsförlust. En panelprövning kan leda till att åtgärden
mildras eller avskaffas eller att någon form av kompensation ges.

För fattiga länder är förekomsten av andra grunder än regelöverträdelse i

207 EG-domstolen hänvisar i sina avgöranden ofta till olika principer. Se härom Usher: General Principles
ofEC Law (1998).
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huvudsak en nackdel. Den oprecisa innebörden av dessa grunder är till fördel
för den part som har mest makt att utöva påtryckning.i" Dessa grunder kommer
därför förmodligen mest att användas av starka handelsnationer. Fattiga länder
kan bättre förlita sig på konkreta materiella regler som inte ger så stort utrymme
för maktanvändning. De torde inte med framgång kunna åberopa de andra
grunderna i en process därför att dessa andra grunder inte leder till något krav
på att motparten skall undanröja åtgärden. Vid icke-överträdelse med förmåns
förlust finns visserligen möjligheten till retaliation men att på ett verkningsfullt
sätt utnyttja denna rätt är omöjligt för fattiga länder.

7.4 Rätten till panelprövning

7.4.1 Frågeställningen

En huvudregel i folkrätten är att en främmande stat inte kan ställas till ansvar
inför ett annat lands domstolar. Enligt en uppfattning är denna immunitet abso
lut. Enligt en annan och mer förekommande uppfattning är den inte absolut.
Enligt den sistnämnda uppfattningen kan en stat inte kräva immunitet i tvister
där statens åtgärder är av privaträttslig karaktär. Företrädare för båda uppfatt
ningarna brukar anse att en främmande stat kan avstå från sin immunitet.i"

Dessa uppfattningar, som kommer till uttryck i den nationella rätten och till
lämpas av nationella domstolar, grundar sig på principen om staternas suverä
nitet.

Det är logiskt att principen om staternas suveränitet leder till att en stat kan
vägra underkasta sig en annan stats jurisdiktion. Principen innebär att en stat
inte skall kunna föreskriva för en annan stat hur denna stat skall handla. Ingen
stat är underordnad någon annan stat. Staterna är självständiga och likställda
(egalitetsprincipen).210

Av egalitetsprincipen följer emellertid inte att en stat inte är skyldig att delta
som part i internationell tvistlösning. Men enligt folkrätten är inte en stat skyl
dig att underkasta sina tvister med andra stater vare sig medling, skiljedom eller
någon annan metod för fredlig lösning utan sitt samtycke.211 Det finns inte
någon allmänt accepterad överstatlig tvistlösning men stater kan ge sitt sam
tycke i olika enskilda fall. De kan också genom medlemskap i en organisation
ha accepterat regler som föreskriver att tvister mellan medlemmarna skall

208 Das: Some Suggestions for Improvements in the WTOAgreements (1999), s. 21f.
209 Eek/Bring/Hjerner: Folkrätten (1987), s. 394; Malanczuk: Modern Introduction to International Law

(1997), s. 118 ff.; Shaw: International Law (1991), s. 430 ff.
210 Eek/Bring/Hjerner s. 387.
211 Eek/Bring/Hjerner s. 335, som hänvisar till Haagdomstolens yttrande 1923 i den s.k. östkarelska frå

gan. Se härom också kapitel 4 ovan.
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avgöras genom en viss föreskriven procedur. Stater är återhållsamma med att
ge sitt samtycke till att en tvist med en annan stat skall avgöras aven tredje
part.212

En skyldighet att svara inför domstol är en skyldighet som åligger den
anklagade staten. En annan sida av problemet är huruvida det finns en rättighet
för en stat att få sin sak prövad gentemot en annan stat. Denna rättighet kan
omskrivas till en skyldighet för en domstol att inleda ett förfarande som innebär
en prövning av de frågor som det klagande landet vill ha prövade. En fråga kan
alltså formuleras som huruvida det i WTO finns en rätt att få en tvist prövad
enligt tvistlösningssystemet. Rättigheten för en klagande stat att få sin sak prö
vad motsvaras av skyldigheten för domstolen att pröva frågan och skyldigheten
för motparten att svara inför domstolen.

I WTO blir frågans formulering huruvida det finns eller bör finnas en rätt till
panelprövning. Har DSB en absolut skyldighet att tillsätta en panel eller kan
DSB av olika skäl - rättsliga skäl eller lämplighetsskäl - underlåta att tillsätta
en panel? En analys av den frågan måste beakta dels vilka beslutsregler som
gäller för DSB, dels vilka eventuella materiella regler som finns.

Beslutsregler handlar om vem som skall fatta ett visst beslut och vilka
omröstningsregler som skall gälla om det är flera som gemensamt skall fatta
beslutet. Beslutsfattaren kan vara skyldig att följa vissa normer då beslutet skall
fattas. Om dessa materiella normer inte lämnar något tolkningsutrymme har
inte beslutsreglerna någon betydelse eller borde i alla fall inte ha det. Om de
materiella normerna lämnar ett tolkningsutryrnme får beslutsreglerna större
betydelse.

Frågan om rätten till panel i WTO har betydelse på flera plan. En betydelse
är redan berörd, nämligen den inskränkning av den nationella suveräniteten
som skyldigheten att underkasta sig tvistlösning innebär. En annan konsekvens
är att en rätt till panelprövning innebär att det finns en rätt för en enskild stat att
initiera en rättslig process som har en egen dynamik och logik och följer regler
vars tillämpning staterna inte kan kontrollera. Rätten till panelprövning innebär
sålunda en rätt för varje enskild medlemsstat - stor eller liten - att bestämma
att en fråga skall föras över från det politiska eller ekonomiska systemet till det
rättsliga systemet. Om det är lämpligt att låta en enskild stat ha denna rätt beror
på svaret på en rad frågor. Är de materiella reglerna utformade så att de passar
för rättslig tvistlösning? Är de tillräckligt precisa? Är de utformade som sky1
digheter och rättigheter eller är de mer utformade som målsättningar'F" Har
paneler och överprövningsorganet den legitimitet och den auktoritet som krävs
för att formulera prejudikat som inte bara följs vid deras egna senare avgöran-

212 Eek/Bring/Hjerner s. 335.
213 En diskussion om de materiella reglernas karaktär fmns i kapitel 4, avsnitt 4.5.
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den utan som också följs av staterna utanför tvistlösningen? Finns det här risk
för att "fel frågor" kommer att avgöras?

Om den rättsliga processen en gång har startats kan den långsamt och obe
vekligt röra sig mot en punkt där panelen och överprövningsorganet inte kan
undvika att fatta ett beslut som medför att WTO:s legitimitet försvagas eller
förloras.

Rätten till panelprövning är en viktig fråga vid en analys av det rättsliga
inslaget i tvistlösningen. Den är enligt Pescatore "one of the crucial points of

the whole system ".214 Frågan anknyter också till den rättsfilosofiska debatten
om huruvida det kan finnas rättigheter om det saknas en rätt att få saken prövad
i en domstol.i"

7.4.2 Framväxten och innebörden av de nya reglerna

En analys av frågan om en medlemsstat har en rätt till panelprövning måste i
enlighet med vad som sagts ovan utgå från två frågor. Den ena är om det finns
några normer (materiella regler) för avgörande av frågan. Den andra är vilka
beslutsregler som gäller.

I förslaget till stadga för ITO angavs att tvister mellan parterna kunde avgö
ras med hjälp av skiljedom - om parterna var ense om detta - eller genom hän
skjutande till verkställande rådet. Det stadgades att berörd medlem fick hän
skjuta en tvist till verkställande rådet och att detta råd utan dröjsmål skulle
utreda frågan samt avgöra huruvida en förmånsförlust verkligen förelåg.i"
Verkställande rådet hade i förslaget en likartad position som nutidens panel
eftersom dess avgörande inte utgjorde ett slutligt avgörande av tvisten utan
efter överklagan av part kunde överprövas av församlingen (motsvarande
WTO:s Allmänna råd) och av Internationella domstolen.

Artikel XXIII i GATT nämner ingenting om paneler. Här anges istället att
tvister mellan länderna kan avgöras av GATT-parterna.217 Här stadgas att i det
fall parterna inte kommer överens, så kan frågan hänskjutas ("the matter may
be referred") till GATT-parterna och dessa skall utan dröjsmål ("shall
promptly ") undersöka frågan och allt efter omständigheterna framlägga lämp
liga förslag.

Uttrycket "the matter may be referred" kan tolkas på olika vis. Det kan tol
kas som att endera parten har möjlighet att hänskjuta frågan eller att det krävs
att båda är ense detta förfarande.

214 Pescatore: Drafting and Analyzing Decisions on Dispute Settlement (1997), s. 7, not 4.
215 Se härom för den internationella rättens del Bos s. 311ff.
216 Texten (i artikel 93) lyder:"The Executive Board shall promptly investigate the matter and shall decide

whether any nullification or impairment within the terms ofparagraph l ofArtic/e 93 in fact exists".
217 Om innebörden av "GATT-parterna" (en förenkling och översättning av uttrycket "the CONTRAC

TING PARTIES"), se ovan kapitel 3, avsnitt 3.2.
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Uttrycket "sh all promptiy" lämnar inte någon osäkerhet om vad som gäller.
Det innebär en skyldighet för GATT-parterna att undersöka frågan och allt efter
omständigheterna framlägga lämpliga förslag.?" Beslutsregeln bör därvid inte

spela någon roll. Någon röstning bör rimligen inte ske eftersom den materiella
regeln är så tydlig. GATT innehåller i och för sig en röstningsregel som kan till
lämpas här. Enligt artikel XXV gäller här en enkel majoritetsregel- flertalet av
de avgivna rösterna.

I 1979 års Understanding fanns en kodifiering av den praxis som vuxit fram.
Här stadgades följande: "It is agreed that ifa contractingparty invoking Article
XXIII:2 requests the establishment of a panel to assist the CONTRACTING
PARTIES to deal with the matter, the CONTRA CTING PARTIES would decide
on its establishment in accordance with standing practice'P" Här ger språk
bruket upphov till viss tvekan huruvida en skyldighet föreligger. Det har också
i doktrinen hävdats att det före WTO-avtalet inte fanns någon "absolut" rättig
het att få en panel tillsatt för att fä frågan prövad.F"

I flera av de koder som antogs under Tokyorundan fanns emellertid en klar
skyldighet för de ansvariga kommitteerna att tillsätta paneler på begäran avena
parten.?" I dessa stadgades att kommitteerna skulle (man använder verbet
"shall") tillsätta en panel på begäran av någon av parterna i tvisten.

Frågan om rätt till panel ställdes aldrig riktigt på sin spets före tillkomsten
av WTO-avtalet. Man tillämpade inte röstningsförfarande utan fattade beslut
genom konsensus. En part som motsatte sig upprättande av panel hade flera
möjligheter att obstruera. Man kunde framföra invändningar angående pane
lens mandat, alltså vilken eller vilka frågor som panelen skulle avgöra. Man
kunde begära ytterligare tid för att nå en frivillig överenskommelse. Omdet
klargjordes för de andra staterna att partens inställning var orubblig och att man
dels skulle motsätta sig antagandet aven fållande panelrapport och dels vägra
implementera panelrapporten nationellt, så fanns det ibland goda skäl för de
andra staterna att inte besluta om upprättande aven panel, i vart fall inte om det
var en handelspolitiskt mäktig nation som var anklagad. En klagande part
kunde också av stater som inte var parter med olika argument övertalas att avstå
från att begära att en panel tillsattes eller att återta en redan framställd begäran.

Vid några tillfållen diskuterades i rådet huruvida panel skulle tillsättas eller

218 Pescatore karakteriserar användandet av ordet "shall" som "strong legallanguage". Pescatore (1997)
s. 7, not 4.

219 1979 års Understanding, p. 10.
220 McGovern: International Trade Regulation. GATT, the United States and the European Community

(1986), s. 35, där det hävdas att "there is a convention that repeated requests will meet with success ".
221 Se Överenskommelsen om tekniska handelshinder artikel 14:14, Överenskommelsen om statlig upp

handling artikel VII:7, överenskommelsen om tolkning och tillämpning av artiklarna VI, XVI och
XXIII i GATT (subventionskoden) artikel 18:l, Överenskommelsen om tillämpning av artikel VII i
GATT (tullvärdekoden) artikel 20:5 och Överenskommelsen om tillämpning av artikel VI i GATT
(antidumpningkoden) artikel 15:5).
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inte. EEG motsatte sig tillsättandet av panel då Canada begärde detta 1974 med
anledning av utvidgningen av EEG. I diskussionen stöddes Canada av flera sta
ter som ansåg att en part hade en rättighet att få sitt klagomål prövat. Trots
EEG:s invändningar tillsatte rådet en panel. Parterna nådde dock strax efteråt
en överenskommelse varför panelen aldrig sammanträdde.i"

1982 begärde USA tillsättande aven panel för avgörande aven tvist med
EEG angående import till EEG av citrusfrukter. Under diskussionen i rådet
refererade flera stater till "the general right ofa contraeting party to a panel"
med hänvisning till 1979 års Understanding. EEG:s representant erkände att
"there were inherent rightsfor each contraeting party to request the establish
ment ofa panel" men anförde också att rådet inte kunde tillsätta paneler auto
matiskt"on a mechanical basis".223

Brasilien begärde 1989 tillsättande aven panel för att avgöra en tvist med
USA angående importrestriktioner på vissa brasilianska produkter. Då frågan
behandlades för andra gången i rådet hävdade Australiens representant att en
panel inte behövde tillsättas vid det första mötet men att det förelåg en sedvana
att tillmötesgå en sådan begäran vid rådets andra möte. USA förklarade att man
under dessa omständigheter inte skulle stödja men heller inte förhindra ett
beslut att tillsätta en panel. En sådan tillsattes också sedan.i"

Flera av de länderförslag som presenterades under Uruguayrundan behand
lade frågan om rätten till panelprövning. I ett förslag från Australien i septem
ber 1987 hävdades att det skulle finnas en automatisk rätt till panelprövning. En
sådan rätt skulle enligt Australien inte nödvändigtvis leda till ett ökat antal
panelprövningar eftersom man samtidigt föreslog en förstärkt förlikningspro
cedur som utmönstrade onödiga tvister. 225 Canada förespråkade också princi
pen om rätt till panel men poängterade att skälig tid först måste avsättas för
samråd.i" Japan ansåg att det funnits en beklagansvärd tendens att begära
panelprövning utan föregående bilateralt samråd. Man underströk vikten av att
genomfört samråd skulle utgöra en förutsättning för tillsättande av panel och att
undantag från denna regel bara skulle göras i exceptionella fall.227

EEG ansåg att den principiella rätten till panelprövning borde bekräftas i ett
kommande avtal. Rådet skulle tillmötesgå en begäran om panelprövning och
skulle bara kunna motsätta sig detta i fall som vore uppenbarligen ogrundade
("obviously unfounded").228 Vid diskussionen av EEG:s förslag kritiserades

222 GATT, Analytical Index: Guide to GATT Law and Practice (1994), s. 673 och 664. C/MI 102 (1974),
S.4.

223 GATT a.a. s. 674. C/M/160 (1982), s. 19.
224 GATT a.a. s. 674. C/M/229 (1989), s. 3.
225 MTN.GNGING 13/W/ll (Australia, 24 September 1987), s. 3.
226 MTN.GNGINGI3/W/13 (Canada, 24 September 1987), s. 10.
227 MTN.GNGINGI3/W/7 (Japan, l July 1987), s. 1 f.
228 MTN.GNGINGI3/W/12 (EEC, 24 September 1987), p. 3 c.
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detta av b1.a. Australien som frågade sig vad detta undantag - "obviously
unfounded" - egentligen irmebar.F' EEG ansåg att rådet måste förbehålla sig
rätten att inte bevilja panelprövning i de fall man ansåg att klagomålet låg utan
för tillämpningsområdet för GATT.230 Andra, t.ex. Ungern, försvarade princi
pen om automatiskt tillsättande av paneler.?"

Nicaragua redogjorde för vad som hände då man 1985 begärde en panel
prövning av USA:s handelsembargo. USA motsatte sig tillsättande av panel
men en sådan kom ändå till stånd. I praktiken begränsades denna prövning av
ett inskränkt mandat, som angav att panelen inte skulle pröva huruvida USA
hade rätt att åberopa undantagsreglerna i säkerhetssyfte enligt artikel
XXI:(b)(iii). Enligt Nicaraguas uppfattning blev rätten till panel i praktiken
betydligt inskränkt eftersom panelen inte fick pröva en fråga som Nicaragua
ansåg var relevant. Nicaragua hänvisade i sitt förslag sedan till texten i 1979 års
Understanding och hävdade att den borde tolkas som att inget land kunde mot
sätta sig tillsättandet aven panel. Man krävde också att panelens mandat måste
gälla hela den fråga som den klagande staten reste.I"

En vanlig uppfattning bland länderna var att det inte fanns någon "absolut"
rätt till panelprövning . Många ansåg att rådets beslut skulle kräva att man
undersökte om parterna verkligen hade samrått tillräckligt. Flera ansåg också
att rådet borde ta ställning till huruvida klagomålet var GATT-relevant. 233

1989 års halvtidsöverenskommelse gav inget tydligt svar på frågan om län
derna hade en rätt till panelprövning. Här stadgades att ett beslut skulle fattas
senast på det möte som följde efter det möte då begäran först framställdes, om
inte rådet beslutade annat.234 Oklarheten om rätten till panelprövning påpekades
senare från flera håll. Canada föreslog att texten skulle avlägsna all tveksamhet
härvidlag och göra klart att ett land skulle ha en rätt att få en panel tillsatt i alla
situationer där landet ansåg att det skett ett brott mot GATT eller att landet
drabbats aven förmånsförlust.i"

Draft Final Act, som presenterades i december 1990, lämnade frågan om
rätten till panelprövning obesvarad. Oenigheten - som manifesterades i besluts
regeln - markerades genom användande av parenteser kring det som ännu inte
avgjorts. Rätten till panelprövning uttrycktes på följande vis: "If the complain
ing party so requests, a panel shall be established at the latest at the Council
meeting (following that) at which the request first appears as an item on the

229 MTN.GNGING13/3 (Meeting 12 October 1987), p. 21.
230 MTN.GNGING13/3 (Meeting 12 October 1987), p. 21.
231 MTN.GNGING13/W/18 (Hungary, 12 November 1987).
232 MTN.GNGING 13/W/15 (Nicaragua, 6 November 1987), s. 4-5.
233 MTN.GNGING13/10 (Meeting 4 October 1988), p. 15.
234 Decision on Improvements to the GATT Dispute Settlement Ru1es and Procedures of 12 april1989,

p. F (a) (BISD 368/61).
235 MTN.GNGINGI3/W/41 (Canada, 28 June 1990), s. 9.
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Council's regular agenda, uniess at that meeting the Council decides (other
wise)(by consensus) (not to establish a panel).,,236

Bestämmelserna i Överenskommelsen om tvistlösning innebär att man i

princip har skapat en rätt till panelprövning. Här stadgas att om den klagande
parten begär det skall en panel upprättas, om inte DSB med konsensus beslutar
att inte upprätta en panel. 237

I Överenskommelsen om tvistlösning anges också att klagandens begäran
om upprättande av panel skall ange om samråd ägt rum, beskriva de åtgärder
tvisten gäller och innehålla en kort sammanfattning av den rättsliga grunden för
klagomålet, som tydligt klargör problemställningen. Vidare sägs att om klagan
den begär att panelen skall ha ett annat mandat än vad som är normalt, skall kla
ganden bifoga ett förslag till text för det särskilda mandatet.238

Ett normalmandat finns angivet i överenskommelsen och skall gälla om inte
parterna i tvisten kommer överens om annat inom 20 dagar från upprättandet
av panelen.i" Normalmandatet lyder: "To examine, in the light ofthe relevant
provisions in (name ofthe covered agreement(s) cited by the parties to the dis
putes), the matter referred to the DSB by (name ofthe party) in document....and
to make such fin dings as will assist the DSB in making the recommendations or
in giving the rulings providedfor in thatlthose agreement(s)".240

Rätten till panelprövning kom att belysas i tvisten om EG:s bananregim. 241

De klagande parterna i denna tvist var Ecuador, Guatemala, Honduras, Mexiko
och USA. EG ansåg att USA inte borde ta vara part i tvisten. EG hävdade att
en medlem måste ha ett "legal interest" för att få anföra klagomål. Med hänvis
ning till avgöranden från Internationella domstolen ansåg EG att detta är en
generell princip som finns inte bara i nationell rätt utan också i internationell
rätt. EG hänvisade också till kravet i Överenskommelsen om tvistlösning att en
medlem som vill intervenera skall ha ett "substantial interest" i tvisten. Efter
som det finns krav på visst intresse för en intervenerande medlem borde det
rimligen finnas det också för en medlem som själv direkt vill anföra klagomål.
EG ansåg att USA saknade "legal interest" eftersom USA inte exporterade en
enda banan. USA hade inte lidit någon förmånsförlust och EG hade kunnat
motbevisa presumtionen om förmånsförlust.

Överprövningsorganet fann att det inte fanns något explicit krav på "legal

236 Draft Final Act, december 1990, Understanding on the Interpretation and Application of Artic1esXXII
and XXIII of the General Agreement on Tariffs and Trade, p. D. Panel Procedures.

237 Artikel 6, p. 1 som lyder: "If the complaining party so requests, a panel shall be established at the
latest at the DSB meeting following that at which the request first appears as an item on the DSB 's
agenda, unIess at that meeting the DSB decides by consensus not to establish a panel".

238 Artikel 6 p. 2.
239 Artikel 7 p. 1.
240 Artikel 7 p. 1.
241 Ecuador m.f1.1EG, bananer, 1997 (WT/DS27/AB/R). EG:s argument fmns på s. 8-9, Överprövnings

organets skäl på s. 62-64.
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interest" för att få anföra klagomål. Man underströk i stället att inledningen till
GATT artikel XXIII lyder"[ilfany Member should consider.. ", vilket visar att
staten själv avgör om det vill anföra klagomål. Samma betydelse har enligt
överprövningsorganet artikel 3.7 i Överenskommelsen om tvistlösning, i vilken
stadgas: "Before bringing a case, a Member shall exercise ils judgement as to
whether action under these procedures would befru itful ". Överprövningsorga
net framhöll också vad panelen anfört att USA producerade bananer, att ett
potentiellt exporthinder förelåg för USA och att USA:s interna marknad kunde

påverkas av EG:s bananregim. Överprövningsorganet citerade med gillande
panelens uttalande att "... with the increased interdependence of the global
economy, ... Members have a greater stake in enforcing WTO rules than in the
past since any deviation from the negotiated balance ofrights and obligations
is more likely than ever to affect them, directly or indirectly. " Slutligen note
rade överprövningorganet att ingen hade ifrågasatt USA: s rätt att åberopa
GATS till stöd för sitt klagomål över EG:s importlicensregler och att USA:s
klagomål mot dessa regler med stöd av GATT 1994 var sammanbundna med
de förstnämnda klagomålen.

Överprövningsorganet fann att de ovan angivna argumenten tillsammans

berättigade USA att anföra klagomål mot EG:s bananregim med stöd av GATT
1994.

7.4.3 Diskussion och tolkningar

Vid förhandlingarna under Uruguayrundan framgick det att flera stater var
osäkra i sitt ställningstagande i frågan om rätten till en panelprövning. Osäker
heten syntes bero på att det var svårt att överblicka konsekvenserna aven abso
lut rättighet att få en fråga prövad. Som påpekats ovan innebär en rätt till panel
prövning att det med automatik följer att en panel kan vara tvungen att närmare
precisera medvetet vaga regler och formulera prejudikat i frågor med långtgå
ende politiska och ekonomiska följder. Enighet förelåg dock om att beslut om
upprättande av panel skulle fattas av det politiskt sammansatta organet DSB
och inte av ett tjänstemannaorgan (t ex panelen själv). Förekomsten av denna
förprövning från DSB:s sida var en av orsakerna till att det var möjligt för sta
terna att besluta om en förstärkt rätt till prövning. Man visste att det vid denna
förprövning skulle finnas vissa informella möjligheter att stoppa oönskade fall.
En annan orsak till att man kunde besluta om en rätt till panelprövning var att
WTO-avtalet innehåller ett stort antal undantagsregler, med stöd av vilka en
stat kan undkomma flera av de skyldigheter som finns i avtalet.i"

242 Undantagsreglernas betydelse för staters vilja att acceptera en strängare tvistlösning påpekas särskilt
av Benedek i Die Rechtsordnung des GATT aus völkerrechtlicher Sicht (1990), s. 366.
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Rätten till domstolsprövning är reglerad på olika sätt i de internationella
avtal som redogjordes for i kapitel 4. För en prövning i Internationella domsto
len gäller att ingen stat är skyldig att svara inför domstolen men att stater kan
avge förklaring om att man erkänner domstolens kompetens. Om svarandepar
ten avgivit en sådan förklaring kommer domstolen att ta upp tvistefrågan for
avgörande. Något politiskt sammansatt organ som fattar beslut härom finns
inte.

Internationella havsrättskonventionen eibjuder flera olika modeller for
tvistlösning. I ingen av de olika modellerna som erbjuds ges någon möjlighet
for det dömande organet att vägra stå till tjänst med tvistlösning i det fall frågan
faller under konventionen. Inte heller här finns något politiskt sammansatt
organ som skall fatta beslut om att tvistlösning tar inledas.

Tvister mellan medlemmarna i NAFTA kan avgöras aven skiljepanel
("Arbitral Panel"). Här finns en skyldighet att tillsätta en sådan om en stat begär
detta.i" Beslut härom skall dock fattas av kommissionen, som består av före
trädare for de tre ingående staterna. Kommissionens beslut skall fattas genom
konsensus, vilket betyder att en stat kan hindra tillsättande aven panel. 244

Beslutsregeln innebär alltså att en prövning kan hindras. Den materiella regeln
innebär dock att en panel skall tillsättas.

EG-rätten innebär att en medlemsstat kan väcka talan mot en annan medlem
for fördragsbrott, Härvid gäller dock att medlemmen forst måste låta kommis
sionen yttra sig. I praktiken brukar medlemmarna inte väcka talan mot varandra
vid domstolen utan överlåta rollen som åklagare till kommissionen. Om en
medlemsstat ändå önskar göra det så finns inget formellt hinder härför, Här
finns alltså en formell rätt till domstolsprövning.245

Av denna jämförelse framgår att de lösningar som finns föreskrivna for
Internationella havsrättskonventionen och EG har en mer rättslig prägel än de
som finns for Internationella domstolen och NAFTA. I ingen av de forst
nämnda fmns det något politiskt sammansatt organ som kan hindra ett land från
att fora talan. Kommissionens rätt att fora talan utgör snarast en forstärkning av
det rättsliga inslaget. WTO:s lösning har mest likheter med NAFTA:s. I båda
dessa finns det en politiskt sammansatt grupp som skall fatta beslut om tillsät
tande aven panel. För tvistlösning i båda innebär dock den materiella regeln att
en panel skall tillsättas om någon part begär det.

För beslut om tillsättande av panel i WTO finns det en beslutsregel som
innebär att en panel skall tillsättas om inte DSB med konsensus beslutar att inte
upprätta en panel. Eftersom åtminstone den part som begärt tillsättande av
panel i regel inte kommer att instämma i en sådan negativ konsensusuppfatt-

243 NAFTA, Article 2008 p. 2.
244 NAFTA, Article 2001 p. 4.
245 Artikel 227 i EG-fÖrdraget.
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ning då frågan kommit till det stadium där beslut skall fattas, innebär besluts
reglerna i allmänhet en automatik för upprättande aven panel. Som påpekats
finns det dock vissa regler som skall tillämpas då beslutet skall fattas. Besluts
regelns utformning gör det dock svårt att tillämpa några sådana regler i DSB.
Störst chans att vinna beaktande är om de diskuteras innan en stat i DSB begärt
att en panel skall tillsättas. DSB är heller inte ett organ som är lämpligt för att
avgöra rättsliga frågor. Panelerna och överprövningsorganet är däremot läm
pade för att avgöra sådana frågor ..

Här finns ett problem. Medlemsstaternas rätt till panelprövning manifesterar
sig i att mandatet (dvs normalmandatet) till panelen föreskriver att panelen skall
pröva en åtgärds förenlighet med WTO-avtalet. Enligt mandatets ordalydelse
har panelen inte någon rätt att underlåta att göra denna prövning. DSB kan i
praktiken inte göra någon prövning av om olika processuella förutsättningar är
uppfyllda och panelen skall enligt mandatet inte pröva om de processuella för
utsättningarna är uppfyllda utan endast pröva sakfrågan.

Den lösning som föreligger på detta problem är att DSB ibland diskuterar
dessa frågor och att panelerna faktiskt har avgjort om olika processuella förut
sättningar är uppfyllda. Någon enkel regel för hur denna kompetensfördelning
skall ske synes inte finnas.

I det följande skall diskuteras ett antal olika tänkbara - rättsliga och icke
rättsliga - invändningar mot att panelprövning sker i sakfrågan. Frågan gäller
bl.a. om det är DSB eller panelen (och överprövningsorganet) som skall göra
denna prövning och om det finns någon sannolikhet för att invändningen kom
mer att godkännas. De invändningar som kommer att diskuteras är att vissa pro
cessuella förutsättningar inte är uppfyllda, att frågan rör landets säkerhet och
därför inte bör prövas, att frågan inte är en WTO-fråga och att det är politiskt,
ekonomiskt eller rättsligt olämpligt att frågan avgörs aven panel.

Till de processuella förutsättningarna hör att samråd har ägt rum, att den kla
gande staten givit en tillräcklig motivering för sitt klagomål och att den kla
gande staten har rätt att vara part i processen.

Under GATT-regimen inträffade det vid några tillfällen att parter var oense
om huruvida tillräckligt långtgående samråd hade ägt rum innan den klagande
parten begärde upprättande av panel. Detta problem har man i WTO-avtalet
sökt lösa genom en bestämmelse som anger att den klagande parten har rätt att
begära upprättande av panel om inte tvisten är löst inom 60 dagar från den dag
framställning om samråd mottogs av svarandeparten. Denna regel kompletteras
med en annan regel som anger att den klagande parten kan begära upprättande
av panel inom viss tid för det fall motparten inte svarar eller deltar i samrådet.
Dessa bestämmelser kan bli föremål för olika tolkning i konkreta fall och DSB
skall då göra denna tolkning. I vilket fall som helst skall DSB kontrollera att
samrådskravet är uppfyllt och alltså inte upprätta en panel i de fall det inte är
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uppfyllt. Här skall alltså ske en prövning som är rättslig och den kan i vissa fall
- i synnerhet då den klagande begär prövning innan de 60 dagarna förlupit 
vara relativt komplicerad. Något utrymme för panelen att pröva denna fråga
borde rimligen inte finnas. Om en panel har tillsatts och svarandeparten invän
der att samråd ej skett i tillräcklig omfattning, så skulle panelen möjligen kunna
bestämma att parterna får ytterligare tid för samråd.

Att samråd har ägt rum skall särskilt anges i klagandepartens begäran om
upprättande av panel.?" Som ytterligare krav ställs att begäran skall vara skrift
lig, att den skall beskriva de åtgärder tvisten gäller och innehålla en kort sam
manfattning av den rättsliga grunden för klagomålet, som tydligt klargör pro
blomställningen."? Handelsfrågor är ofta komplexa och kan vara svåra att
beskriva på ett koncist sätt. Det finns många panelfall i vilka panelen varit oklar
över vad den klagande parten egentligen avsett och vilken typ av rekommenda
tion som önskats.?" Tendensen har på senare år varit att den klagande parten
ingivit ett material som varit så vidlyftigt att det varit svårt för andra att tränga
igenom det."" Denna tendens är förmodligen ett resultat aven måhända befo
gad rädsla för att man inte skall missa något vid begäran om tvistlösning.

I tvisten om EG:s bananregim - som ju var en särskilt komplex tvist - fick
överprövningsorganet anledning att uttala sig om de krav som skall ställas på
en begäran om upprättande aven panel. Överprövningsorganet accepterade
panelens uppfattning att det var tillräckligt att klagandeparten angav vilka
bestämmelser i olika avtal man ansåg svarandeparten ha brutit mot utan att man
i detalj angav vilka olika åtgärder som utgjorde brott mot vilka bestämmelser.
Överprövningsorganet framhöll att det är en signifikant skillnad mellan å ena
sidan de uppgifter som skall utgöra grund för mandatet till panelen, och å andra
sidan de argument som framställs i den första skrivna inlagan och därefter
utvecklas vid svaromål och kommande möten. Panelen hade uttalat att det rått
en viss osäkerhet huruvida klagandens begäran om panel uppfyllde de krav som
ställdes i Överenskommelsen om tvistlösning men att eventuella brister i varje
fall hade botats i den första skrivna inlagan. Detta synsätt avvisades av över
prövningsorganet som framhävde vikten av att kraven är uppfyllda redan då
begäran inges eftersom denna begäran dels bildar underlag för mandatet, dels
informerar motparten och tredje part om den rättsliga grunden för klagomå
let.250

246 Artikel 6.2 i Överenskommelsen om tvistlösning.
247 I tvisten Mexiko/Guatemala, antidumpningsundersökning, 1998 (WT/DS60) ansåg Appellate Body att

Mexiko ej beskrivit den påtalade åtgärden tillräckligt tydligt och gjorde därför inte någon materiell
prövning av klagomålet.

248 Se t.ex. tvisten USAlNorge, offentlig upphandling, 1992 (BISD 40S/319), för vilken redogörs i avsnit
tet om kompensation.

249 Många WTO-tjänstemän och handelsdiplomater har vid konferenser som jag deltagit i klagat mycket
över detta.

250 Ecuadorm.fl./EG, bananer, 1997 (WT/DS27/AB/R), s. 65.
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I detta fall prövade således panelen och överprövningsorganet en fråga som
rimligen borde prövas av DSB. Det uttalas ju särskilt att det är viktigt för pane
lens mandat att motiveringen är tillräcklig och eftersom detta mandat bestäms
innan panelen tillsätts borde frågan prövas av DSB. B1.a.beslutsreglerna omin
tetgör dock en riktig prövning av frågan.

En förutsättning för panelprövning som inte uttryckligen anges i Överens
kommelsen om tvistlösning är att den klagande staten har rätt att vara part.
WTO-systemet bygger inte på att det skall finnas en allmän åklagare som kan

föra talan mot de stater som åklagaren anser har brutit mot reglerna. Systemet
bygger i stället på att det land som negativt påverkats av ett annat lands han
delshindrande åtgärd för talan mot det landet. Att man inte skapat någon allmän
åklagare borde samtidigt betyda att inte heller en enskild stat får ta på sig den
uppgiften. Det borde alltså finnas en norm som innebär att endast på något sätt
berörda länder får anföra klagomål i WTO.

Det finns en sådan norm, nämligen kravet i GATT artikel XXIII att den kla
gande parten skall ha lidit en förmånsförlust. Detta krav gäller i samtliga fall
utom i de i praktiken obefintliga fall då klaganden anger syftes förhinder som
grund på följdsidan. Av föregående avsnitt om grunden för klagomålet fram
gick att man presumerar förekomsten av förmånsförlust i det fall klaganden
åberopar regelöverträdelse. Enligt texten i Överenskommelsen om tvistlösning
kan presumtionen brytas men i praktiken har den fungerat som en icke motbe
visbar presumtion. Vid icke-överträdelse däremot måste klagandeparten visa
att förmånsförlust inträtt.

Bestämmelserna i Överenskommelsen om tvistlösning bygger på att det
finns en konflikt mellan två parter och att denna kan lösas på olika sätt. Om en
part uppträder som allmän åklagare, utan att vara handelspolitiskt berörd, före
ligger inte en konflikt i den mening som överenskommelsen avser. Om vilken
stat som helst fick anföra klagomål mot stater den ansåg ha brutit mot WTO
avtalet, så skulle alltså varje stat kunna framtvinga en långtgående precisering
(en juridifiering) av avtalet vilket inte är avsikten med tvistlösningsreglerna.

Det finns en annan risk med att tillåta vilken stat som helst att vara part. Den
stat som vinner tvisten kan - i det fall motparten inte följer rekommendationen
- bemyndigas tillgripa en retaliationsåtgärd. Endast större och rikare parter kan
vidta ekonomiskt verksamma retaliationsåtgärder. Detta skulle eventuellt
kunna innebära att sådana stater skulle kunna anföra klagomål mot vilken
annan stat som helst som bryter mot WTO-reglerna - och det gör faktiskt alla

länder i större eller mindre utsträckning - och sedan framtvinga en ändring av
denna stats lagstiftning. Motsvarande möjlighet skulle inte små och ekonomiskt
svaga medlemsstater ha.

En ytterligare tänkbar följd av rätten att vara part och kunna tillgripa retali
ationsåtgärder har stor principiell betydelse. Många företag i såväl rika som fat-
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tiga länder är utländska eller ägda av utländska subjekt. Detta gäller t.ex. för
bananproduktionen i Centralamerika. Om vilken stat som helst kan vara part
kan det anföra klagomål till förmån för företag som är verksamma i andra län
der. Ekonomiska stormakter skulle alltså genom WTO kunna försvara intressen
de har i andra länder. Kan det hävdas att t.ex. USA åsamkats en förmånsförlust
om ett amerikanskägt företag i Guatemala drabbas aven otillåten åtgärd som
vidtagits av EG? Kan USA vidta retaliationsåtgärder i ett sådant fall? Om det
skulle vara på det viset skulle regeringarna kunna försvara det egna landets
kapitalintressen utan krav på att landet självt - vilket i detta sammanhang
främst skulle betyda arbetstagarna i de inhemska företagen - direkt drabbades
negativt av den otillåtna åtgärden. Regeringar i länder, vars företag på olika sätt
är verksamma i många andra länder, skulle alltså kunna representera såväl det
egna kapitalet som dessa andra länder.

Sambandet mellan rätten att vara part, kravet på förmånsförlust och rätten
att vidta retaliationsåtgärder är alltså mycket centralt för WTO-systemets funk
tion. I tvisten om EG:s bananregim kom dessa frågor att belysas.i"

Överprövningsorganet uttalade sig endast om den första frågan, om rätten
att vara part. Den slutsats man kan dra av motiveringen är att ett land i huvudsak
självt avgör om det anser sig drabbat aven förmånsförlust och att en prövning
härav hör till ett senare stadium av processen. Något rimligt samband mellan
det egna landets ekonomi och den anklagade partens åtgärd måste dock nog
anges.

Det är inte alldeles klart hur man skall tolka den motivering som överpröv
ningsorganet gav. Det är viktigt att notera att det inte alls av vare sig USA eller
av överprövningsorganet framhölls som skäl att de bananproducerande företa
gen i Centralamerika är USA-ägda. Är det avgörande att USA faktiskt produ
cerar (odlar) bananer? Skulle det räcka med att ett land har klimatmässiga för
utsättningar för att odla bananer men finner att detta skulle vara ekonomiskt
omöjligt så länge EG upprätthöll sin bananregim?

Uttalandet från överprövningsorganet om rätten att få en annan stats åtgär
der prövade skapar en osäkerhet om vilka som i framtiden kan tänkas använda
tvistlösningen. Om denna rätt tillkommer stater som relativt perifert berörs av
en åtgärd innebär det att den handlingsdirigerande funktionen hos tvistlös
ningen blir allt mer central. Det faktum att ländernas ekonomier integreras allt
mer i varandra leder till att fler stater kan vara parter. Detta i sin tur leder alltså
till att den handlingsdirigerande funktionen förstärks.

I tvisten om EG:s bananregim gjorde alltså panelen och överprövningsorga
net uttalanden om rätten att vara part. Också denna fråga skulle ha kunnat avgö-

251 Själva sambandet mellan de tre frågorna berörs särskilt av skiljemännen som avgjorde frågan om
omfattningen av USA:s retaliationsåtgärder (WT/DS27/ARB), s. 36.
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ras innan en panel tillsätts, dvs. av DSB. Frågor av denna typ diskuteras också
i DSB. När överprövningsorganet har utvecklat en viss praxis på området kan
man förvänta sig att denna praxis kommer att åberopas av olika parter i DSB,

varför frågan faktiskt kommer att bli avgjord där och inte på ett senare stadium.
Överprövningsorganet uttalade sig alltså enbart om den första frågan, rätten

att anföra klagomål. Man uttalade sig inte om sambandet mellan rätten att vara
part och rätten att tillgripa retaliationsåtgärder. Den andra frågan, innebörden
av förmånsförlust, har diskuterats i ett föregående avsnitt.252 Här framkom att

man vid denna prövning inte tog hänsyn till förändrade handelsflöden utan
endast till förändring av konkurrensvillkoren. Det finns alltså inte något krav
att USA måste visa att det skett en nedgång av dess bananexport. Den tredje frå
gan, rätten till retaliationsåtgärd, kommer att behandlas i nästa kapitel. 253 Redan
här skall dock påpekas att retaliationsåtgärden skall motsvara förmånsförlusten

och att man i det sammanhanget - men alltså inte på ett tidigare stadium av pro
cessen - måste visa att det skett en nedgång av exporten. Det kan alltså bli så
att ett land, vars export potentiellt kan påverkas aven otillåten åtgärd, kan ha
rätt att anföra klagomål och kan ha åsamkats en förmånsförlust men inte ges rätt
att vidta en retaliationsåtgärd eftersom det inte skett någon faktisk minskning
av exporten.

Enligt GATT artikel XXI har en stat rätt att underlåta att uppfylla sina skyl
digheter enligt avtalet med hänvisning till sitt säkerhetsintresse.P" Hur behand
las en sådan invändning när en annan stat anser att en åtgärd strider mot WTO
avtalet? Skall någon annan än staten själv få avgöra vad som ligger i dess säker

hetsintresse? Skall ett åberopande av säkerhetsintresset i artikel XXI utgöra ett
hinder för prövning?

Frågan om säkerhetsintresset har diskuterats ovan i kapitel Lom innebörden
av de olika undantagsreglerna. Den tolkning som gjordes där var att ett åbero
pande av säkerhetsintresset inte alltid kan freda en stat från prövning av om
man brutit mot en regel i WTO-avtalet. Grundinställningen är att endast staten
själv kan bestämma vad som utgör dess säkerhetsintresse men det kan finnas
fall där detta åberopande framstår som ett svepskäl och förefaller så ogrundat
att en prövning borde kunna ske.

När Argentina begärde en prövning av om Storbritanniens och ett antal
andra länders handelsbojkott mot landet var förenlig med GATT kunde rådet
inte nå någon enighet om att en panel skulle tillsättas. När Nicaragua ville ha
en prövning av USA:s handelsembargo mot landet inskränktes panelens man
dat så att den inte fick pröva huruvida USA:s åberopande av undantagsregeln
var förenligt med avtalet. I båda dessa fall kunde alltså den anklagade staten

252 Avsnitt 7.3.3.4.
253 Avsnitt 8.4.
254 Se härom ovan kapitel 3, avsnitt 3.5.
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hindra att frågan prövades.i" Beslutsreglerna i rådet innebar att en anklagad
stat kunde förhindra att prövning skedde.

Nu gäller andra beslutsregler för upprättande av panel vilka innebär att en
anklagad stat inte har någon vetorätt. Beslutsreglerna i DSB innebär sålunda att
det finns stora möjligheter för en panel att pröva innebörden av undantag för
säkerhetsintresset. Eftersom säkerhetsintresset är fundamentalt för varje stat
kommer en panel rimligen att göra en mycket generös tolkning av vad detta
innebär.

En invändning om säkerhetsintresset kommer naturligtvis att framföras på
ett tidigt stadium och i vart fall vid DSB:s möte. Det finns anledning förmoda
att också en klagande stat kan ta intryck av vad som framförs där av den ankla
gade staten. Om frågan är vital för den anklagade staten föreligger det stor risk
att staten kommer att försöka förhindra ett avgörande på flera olika vis. Den
skulle till exempel kunna vägra medverka i panelprocessen. Den skulle redan i
DSB kunna förklara att den kommer att vägra följa en rekommendation som
innebär att den måste undanröja åtgärden. Om den klagande staten då ändå vill
fullfölja klagomålet kan det komma att uppfattas som att staten bidrar till att
underminera WTO:s legitimitet.

Med de nya beslutsreglerna skulle Argentina och Nicaragua kunna fram
tvinga en panelprövning av huruvida en hänvisning till säkerhetsintresset är
befogad. Det finns anledning förmoda att en panel åtminstone i Nicaraguafallet
skulle finna att det inte fanns ett befogat säkerhetsintresse. Det finns också
anledning förmoda att USA inte skulle godta en sådan tolkning. Här skulle juri
diken upphöra att fungera. Det finns goda skäl för en liten nation att i DSB vara
lyhörd för invändningar från stormakters sida om säkerhetsintresset om den
värnar om WTO:s fortsatta möjligheter att fungera som tvistlösningsorgan i
mer ordinära handelstvister.

En svarandepart kan också hävda att den påtalade åtgärden överhuvudtaget
inte faller under WTO-avtalet.256 I DSB kan denna uppfattning framföras av vil
ken medlemsstat som helst. Tvistlösningen skall endast gälla tillämpningen av
avtalet och faller åtgärden inte under avtalet skall ingen panel tillsättas. Rätts
ligt handlar det om en behörighetsfråga för DSB.257 Om en panel tillsätts för att

255 De två fallen berörs ovan i avsnitt 3.5.
256 Som framkom i föregående avsnitt angav EEG under Uruguayrundan detta fall som exempel på när en

part borde förvägras panelprövning.
257 I USA/Canada, investeringslagstifining, 1984 (30S/140) ifrågasattes under det rådsmöte vid vilket

panelen skulle tillsättas om frågan verkligen hörde under GATT:s kompetens. Frågan rörde investe
ringar och GATT reglerade inte investeringar. USA:s representant hävdade dock att hans regering inte
ifrågasatte Canadas investeringslagstiftning som sådan utan bara två åtgärder som berörde handeln.
Panelen skrev senare i sin rekommendation: "In view ofthe faet that the General Agreement does not
prevent Canadafrom exercising ils sovereign right to regulate direct investments, the Panel examined
the purehase and export undertakings by investors subjeet to the Foreign Investment Review Aet of
Canada solely in the light ofCanada 's trade obligations under the General Agreement " (p. 5.1).
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avgöra en fråga sominteär reglerad i WTO-avtalet harDSBöverträtt sinbehö
righet. DSB skall alltså avvisa en sådan talan. Problemet uppstår då den kla
gande parten anser att frågan faller under WTO-avtalet medan den anklagade
parten anser att den inte gör det. I ett sådant fall spelar kravet på angivande av
grund en avgörande roll. Om den klagande parten anger en bestämmelse som
den anser motparten ha brutit mot skall en panel tillsättas för att avgöra frågan.
Panelen kan komma till slutsatsen att frågan faller utanför WTO-avtalet och att
panelen därför inte skall avge någon rekommendation. Panelen kan också
komma till slutsatsen att frågan faller under WTO-avtalet och att man därför
skall avge en rekommendation. Sörsmålet om frågan faller under WTO-avtalet
kan alltså vara ett rättsligt komplicerat problem vars lösning lämpligen avgörs
av panelen och inte av det politiskt sammansatta organet DSB.258

Särskilt problematiskt är det när en och samma fråga är reglerad i olika inter
nationella avtal. Här föreligger då potentiella konflikter med andra regimer. I
internationell rätt finns det inga regler för på vilket sätt man skall gå tillväga för
att avgöra under vilken regim en tvist skall avgöras.i" I några avtal finns regler
härom. NAFTA stadgar att en klagande part kan välja mellan att föra talan i
WTO eller enligt reglerna i NAFTA. 260

För WTO:s del har särskilt uppmärksammats att konflikter kan uppstå med
olika internationella miljöavtal.261 Artikel XX i GATT stadgar att handelshin
drande åtgärder under vissa begränsade förutsättningar kan vara tillåtna av mil
jöskäl. Huvudregeln är ju att handeln skall vara fri. I flera internationella mil
jöavtal stadgas om skyldigheter att begränsa handeln.i" En prövning i WTO
kan ge ett annat resultat än en prövning enligt tvistlösningen i miljöavtalet. 263

Problemet gestaltar sig något olika i de fall då båda staterna i tvisten är par
ter såväl i WTO-avtalet som i miljöavtalet och de fall då den klagande staten är
part enbart i WTO medan den svarande staten är part både i WTO-avtalet och i
miljöavtalet.i" I det senare fallet har ju den klagande staten inte något alterna
tiv. I det förra fallet kan det inträffa att en stat först godkänner de förpliktelser
som finns i miljöavtalet för att därefter föra en talan i WTO som innebär att

258 Ett särfall fmns i GATS. Enligt artikel XXII p. 3 skall skiljemän avgöra om en fråga faller under ett
dubbelbeskattningsavtal eller under GATS. Det är alltså neutrala skiljemän som inte är utsedda genom
WTO som skall avgöra frågan.

259 Ohlhoff/Schloemann diskuterar olika allmänna principer för kompetenskonflikter - speciallag före all
män lag, senare lag framför tidigare lag m.m. - men finner att de sällan kan lösa denna fråga. Ohlhoff/
Schloemann: Rational Allocation ofDisputes and "Constitutionalism": Forum Choice as an Issue of
Competence (1998), s. 314 tf.

260 NAFTA, artikel 2005.
261 Cameron/Campbell: Challenging the Boundaries ofthe DSU through Trade and Environment Dispu

tes (1998), och Ohlhoff/Schloemann.
262 Ohlhoff/Schloemann s. 304.
263 Parterna i tvisten Indien, Malaysia, Pakistan, Thailand/USA, räkor, 1998 (WT/DS58), var samtliga

också parter i ett miljöavtal som behandlade i huvudsak samma frågor. De klagande parterna valde
alltså att använda WTO-systemet för att avgöra tvisten.

264 Ohlhoff/Schloemann s. 305.
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förpliktelsen inte bör gälla enligt WTO-avtalet. En WTO-panel eller överpröv
ningsorganet har ingen rätt att göra någon auktoritativ tolkning av andra
bestämmelser än dem som finns i Wl'Ovavtalet.P' Vad gäller om panelen eller
överprövningsorganet når slutsatsen att åtgärden - som är föreskriven enligt
mijöavtalet - inte kan berättigas med hänvisning till undantaget i artikel
XX?266

Om de tvistande länderna är parter i såväl WTO-avtalet som miljöavtalet
borde det finnas förutsättningar att föra en diskussion om kompetensfrågan i
DSB. Att tillsätta en panel för att lösa kompetenstvisten skulle kunna framstå
som olämpligt när parterna vet att det saknas regler för att avgöra kompetens
frågan. Miljöfrågan är underordnad handelsintresset i WTO och en panelpröv
ning (inklusive prövning i överprövningsorganet) skulle kunna underminera
väsentliga delar i miljöavtalet och i längden vara skadlig för WTO:s legitimitet.
WTO:s tvistlösning är betydligt starkare än tvistlösningen i miljöavtal bland
annat i den meningen att en förfördelad part kan vidta en effektiv retaliations
åtgärd mot ett land som förlorat tvisten men inte implementerat rekommenda
tionen.

Relationen mellan WTO-avtalet och olika miljöavtal är komplicerad och
politiskt känslig. Det är troligt att många kompetenstvister kommer att upp
komma inom den närmaste tiden. En rättslig lösning på detta problem kommer
man bli tvingad att enas om.

De invändningar som hittills berörts har alla haft viss rättslig substans. Man
har kunnat hänvisa till olika regler om dessa än i flera fall varit oklara. Men det
finns också relevanta invändningar för vilka det är svårt att finna stöd i en regel.
Det kan helt enkelt påstås att vissa tvister är olämpliga att pröva i WTO:s tvist
lösningssystem. Ett visst rättsligt stöd för sådana invändningar generellt finns i
artikel 3.7 i Överenskommelsen om tvistlösning, enligt vilken en medlem innan
ett ärende tas upp noga skall överväga om ett tillgripande av tvistlösningsförfa
randet är fruktbart.

Invändningar om olämplighet kan vara av skilda slag. Man kan särskilja
rättslig olämplighet, politisk olämplighet och ekonomisk olämplighet.

En tvist skulle kunna anses vara rättsligt olämplig om den gäller tillämp
ningen aven regel som är mycket vag och oklar av det skälet att det vid Urugu
ayrundan förelåg en stark oenighet i frågan. Om en stat vidhåller ett klagomål
trots invändningar om att det är rättsligt olämpligt kan det tvinga panelen och
överprövningsorganet att i praktiken verka som lagstiftare, något de inte har

265 Detta uttalades särskilt av både panelen och överprövningsorganet i Ecuador m.fl.IEG, bananer, 1997
(WT/DS27).

266 Ohlhoff/Schloemann anser att en stat som först accepterar sina och andras skyldigheter enligt ett inter
nationellt miljöavtal och sedan för talan mot sådana åtgärder i WTO inte agerar i god anda utan gör
sig skyldig till missbruk av rättigheter. En panel borde i ett sådant fall avstå från att pröva frågan. Ohl
hoff/Schloemann s. 327.

273



Kapitel 7. Proceduren

behörighet att vara."? Om den lösning panelen föreslår framstår som identisk
med ena partens önskemål under Uruguayrundan men helt i strid mot den andra
partens mycket starkt uttalade önskemål kan detta skapa problem för WTO:s
legitimitet. Det kan vara ett önskemål hos många stater att vissa regler skall för
bli vaga därför att en precisering innebär ett klarläggande av att en av staten vid
tagen åtgärd, vars tillåtlighet framstått som oklar, är förbjuden. 268

Ett klagomål kan också vara politiskt olämpligt. En stormakt kan ha dekla
rerat att dess ståndpunkt är central för dess politiska strategi. Att anföra klago
mål mot en åtgärd som ingår i denna strategi kan framstå som politiskt olämp
ligt. Det kan också vara politiskt olämpligt att anföra klagomål mot en liten fat
tig nation som har stora politiska och ekonomiska problem.i'" En stats handels
hindrande åtgärder kan också vara föranledda av speciella inrikespolitiska
konflikter, varvid en WTO-prövning skulle kunna försätta landets regering i en
besvärlig situation där det framstår som den bästa lösningen för regeringen att
negligera ett avgörande från WTO. 270 Särskilt svårt torde det vara att avskaffa
olika subventioner.271

Ett klagomål är ekonomiskt olämpligt om den regel som åberopas med tiden
har kommit att anses som föråldrad. WTO-avtalets regler syftar till allmän väl
färd med frihandel som främsta medel. Sambandet mellan dessa regler och upp
komsten eller bevarandet av frihandeln är inte en gång för alla givet. Frihandel
är heller inte ett entydigt begrepp. Det är sannolikt att flera av reglerna i WTO
avtalet kommer att uppfattas som olämpliga verktyg när världens ekonomiska
struktur efter ett antal år har blivit helt annorlunda än den var då reglerna
skrevs. Ett åberopande aven sådan regel skulle då framstå som ekonomiskt
olämplig. Likaledes skulle det framstå som ekonomiskt olämpligt om WTO
avtalets regler åberopades mot ett land som har stora ekonomiska problem och
som vidtagit åtgärder vilka inte kunnat rättfärdigas med stöd av undantagsreg
lerna.

Vad som är olämpligt och inte olämpligt finns det naturligtvis skiftande
uppfattningar om. Det centrala här är dock att många medlemsstater anser att
det finns olämpliga fall och att också andra stater måste ta hänsyn till detta om

267 Hallström: The GATTPanels and the Formation ofInternational Trade Law (1994), s. 198. Hallström
tillägger dock: "It is, however, true that the common law countries accept law creation through case
law, and that the states ofcontinental Europe also do so, to agreater extent than what they admit",

268 Detta torde särskilt gälla för subventioner. Se diskussion härom i Mavroidis m.fl.: Is the WTO Dispute
Settlement Mechanism Responsive to the Needs ofthe Traders? Would a System ofDirect Action bu
Private Parties Yield Better Results? (1998), särskilt s. 148 och s. 151.

269 Ett rättsligt stöd för att detta är olämpligt fmns i artikel 24 i Överenskommelsen om tvistlösning. Enligt
denna artikel skall medlemsländerna vara återhållsamma med att använda tvistlösningen gentemot de
minst utvecklade medlemmarna.

270 Fallet USNJapan, lädervaror, 1979 (BISD 26S/320) hade ett sådant inslag. Den japanska regeringen
såg sig tvingad att stödja en speciell befolkningsgrupp genom att hindra import av de lädervaror som
denna grupp tillverkade.

271 Se härom Mavroidis m.fl. s. 151.
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man värnar om systemets legitimitet och överlevnad. Prövningen av om frågan
är olämplig eller ej kan inte överlämnas till en panel. DSB framstår som ett
lämpligt organ för att avgöra frågor av denna karaktär. Om den prövning som
DSB gör inte fanns utan klagomål fick framställas direkt till en tjänstemanna
domstol så skulle risken vara stor att flera "olämpliga" tvister kom att avgöras
iWTO.

Om en panel eller överprövningsorganet tvingas avgöra en "olämplig" tvist
kan detta skapa ett legitimitetsproblem för WTO. Eftersom det finns skilda
uppfattningar om vad som utgör olämpliga tvister finns det en risk för att en stat
trots goda intentioner förorsakar en legitimitetskris. Det är med ett spelteore
tiskt perspektiv nödvändigt för en stat att känna till motpartens inställning och
kunna göra en bedömning av hur motparten kommer att agera. DSB - inklusive
korridorerna utanför sammanträdeslokalen - utgör en arena för informationsut
byte om vilka prioritetsordningar olika stater har.

Om privata parter skulle ges rätt att anföra klagomål i WTO skulle det för
modligen komma många fall som skulle uppfattas som politiskt olämpliga.
Innan en regering beslutar att anföra klagomål gör den en bedömning av om
detta sammanfaller med landets övergripande generella intresse?" En politisk
sållning görs alltså också inom varje land.

Ovan har diskuterats olika typer av invändningar och i vilket forum dessa
kan framställas. Det framgick att alla rättsliga invändningar kan framställas
såväl i DSB som vid panelprövningen. Invändningen om olämplighet kan
endast framställas i DSB. Det finns alltså inledningsvis en politisk prövning av
en invändning om olämplighet. Beslutsregelns utformning gör att det finns risk
för att olämpliga fall ändå släpps igenom. De fall som släpps igenom kan dock
prövas rättsligt av panelen eller överprövningsorganet.

Beslutsregeln i DSB bygger på konsensustänkandet. Den bygger inte på att
omröstningar företas. Såtillvida fullföljs en tradition från GATT att staterna är
lyhörda för majoritetsförhållanden och inte alltid vidhåller sin ståndpunkt om
de finner att de utgör en klar minoritet. 273 Så har det fungerat tidigare och det
finns anledning tro att det i viss utsträckning kommer att fungera så också i fort
sättningen. Vid DSB:s möten sker rent faktiskt en diskussion om olika invänd
ningar. Oftast avslutas referaten från mötena med att "the DSB took note o/the
statement and agreed to establish a panel ".274 Men det kommer förmodligen
inte bli så att klagande parter till varje pris försöker genomdriva att paneler upp
rättas om de finner att nästan alla andra stater är emot det.

272 Davey i Mavroidis m.fl. s. 148.
273 Konsensusprincipen diskuteras särskilt i avsnitt 7.8 om antagandebeslutet.
274 Så refererades exempelvis det möte vid vilket USA begärde upprättande av panel angående kanaden

siska åtgärder rörande mjölkimport och export av mejerivaror. WT/DSB/M/44, (Meeting 25 March
1998).

275



Kapitel 7. Proceduren

De nya reglerna om rätten till panelprövning rymmer stora möjligheter. Om
i-länder av olika skäl bedriver en alltmer protektionistisk politik som missgyn
nar fattiga länder kan de senare använda det rättsliga systemet för en brett upp
lagd handelspolitisk kampanj mot i-länderna. Situationer kan uppstå då vissa
länder blir helt okänsliga för argument om vad som är lämpligt. Den politiska
förprövning som nu sker i DSB och som utgör ett icke-rättsligt inslag i proce
duren kan då bli helt verkningslös.

7.5 Medparter och intervenienter

7.5.1 Bilaterala och multilaterala tvister

Tvistlösningens handlingsdirigerande funktion - som särskiljs från dess kon
fliktlösande funktion - innebär att avgörandet har normerande verkan för fler
än parterna i processen. I den mån ett avgörande får betydelse för andra än par
terna finns det ett intresse för dessa andra att kunna påverka avgörandet.

I nationella rättsordningar är det sällan en icke direkt berörd aktör har möj
lighet att delta i en process med avsikt att påverka innehållet i en dom som kan
väntas få prejudicerande betydelse. Det finns flera goda skäl för att inte tillåta
andra aktörer att delta. Ett av dessa är att en process skulle kunna bli praktiskt
ohanterlig om alla enskilda, som skulle kunna bli berörda i framtiden, skulle ha
möjlighet att delta.

Vid tvistlösning kring internationella avtal mellan stater är situationen
annorlunda än vid en nationell tvistlösning. Antalet stater är begränsat och det
är särskilt viktigt att avgörandet har legitimitet eftersom den verkställande mak
ten saknas. I till exempel processen vid EG-domstolen har alla medlemsstater
möjlighet att delta genom att framföra sina uppfattningar i rättsfrågan och de
gör det också ofta.i"

Förfarandet vid EG-domstolen är ett uttryck för att man inte betraktar tvisten
som en exklusiv tvist mellan två parter utan som en tvist vars avgörande berör
flera länder. Av domstolens domar framgår att stater, som inte varit parter men
som yttrat sig, ofta framfört ståndpunkter vilka varit betydelsefulla för målets
utgång. Det är den handlingsdirigerande funktionen som är central här. Det är
för övrigt också ytterst sällan som EG-domstolen avgör tvister mellan två
enskilda stater. I stället dominerar tvister mellan kommissionen och en enskild
medlemsstat och tvister mellan parter i samma medlemsstat. 276

275 Artikel 20 i stadgan för EG-domstolen anger att medlemsstaterna och kommissionen har rätt att
inkomma med inlagor eller skriftliga synpunkter vid prejudiciella beslut. Artikel 37 anger att medlems
staterna och gemenskapens institutioner tar intervenera i tvister som underställts domstolen.

276 En tvist mellan kommissionen och en medlemsstat har i många fall sin upprinnelse i en tvist mellan
två medlemsstater.
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Den konfliktlösande funktionen innebär att tvistlösningen skall tillgodose
ett enskilt intresse, nämligen de två parternas intresse. Den handlingsdirige
rande funktionen skall tillgodose ett allmänt intresse, det gemensamma intres
set för alla som skall följa de normer om vilka parterna tvistar. Det är inte själv
klart att det enskilda och det allmänna intresset sammanfaller. Den lösning som
är bäst för det allmänna intresset är inte alltid bäst för de två parterna. En viss
lösning kan vara bra för de två parterna men inte alls bra för det allmänna intres
set. En domstol kan använda tvisten mellan de två parterna för att skapa något
som är bra för det allmänna intresset. En fråga är i vilken utsträckning de två
parterna kan förhindra att domstolen inför en lösning som ingen av parterna
önskar. En annan fråga är i vilken mån det är viktigare att man åstadkommer en

snabb lösning på en akut konflikt än att man får en rättsenlig och for det all
männa intresset passande lösning på konflikten.

Dessa frågor handlar om balansen mellan den bilaterala och den multilate
rala tvistlösningen. De är typiska rättsfrågor som här förs in i ett sammanhang
där de ekonomiska och politiska systemen är centrala. Denna problematik har
redan berörts i ett tidigare avsnitt.277 Där gällde det huruvida tvisten skulle lösas
med andra medel än det rättsliga avgörandet. Dessa andra medel- bona officia,
förlikning, medling, skiljeförfarande - skapar inte prejudikat utan är medel
enkom för att få en lösning på den uppkomna aktuella tvisten. I detta avsnitt
införs problematiken för att diskutera huruvida andra medlemsstater än de två
ursprungligen tvistande parterna kan ta inflytande över avgörandet.

Om andra än de två parterna kan få inflytande över en rättslig procedur som
panelprövningen kan det leda till att parterna hellre blir ense vid någon förbe
redande procedur än de låter frågan avgöras i den rättsliga proceduren. Risken
att inte kunna styra skeendet - dels genom att panelen beslutar, dels genom att
andra stater kan intervenera i tvisten - kan få till följd att parterna försöker
komma överens utan att anlita panelförfarandet.

Inom det ekonomiska systemet är ofta flera länder involverade i en tvist. Om
japanskägda företag med produktion i England kommer i konflikt med ameri
kanska regeringen är detta något som kan engagera såväl den japanska som den
brittiska regeringen. Den japanska regeringen försvarar det japanska kapitalet
och den engelska regeringen försvarar arbetstillfällena för sina medborgare.
Multinationella företag har enheter i flera länder och det är ett intresse för flera
länders regeringar att se till att dessa enheter är konkurrenskraftiga och inte drab
bas av olika handelshinder.?"

277 Avsnitt 7.2.
278 När Frankrike införde importhinder för japanska bilar bad företaget Honda den amerikanska regeringen

att den skulle representera Honda i dess egenskap av ett amerikanskt företag eftersom bilarna tillverkades
i USA. Lukas: The Role o/Private Parties in the Enforcement o/the Uruguay RoundAgreements (1995),
s. 200. Lukas skriver att detta fall illustrerar att det är oklart om det kapitalägarnas land, arbetskraftens
land eller underleverantörernas land som skall representera företaget i internationella sammanhang.
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En handelshindrande åtgärd kan i första hand slå mot ett land men i andra
hand mot flera andra länder. Den allt tätare sammanflätning som finns mellan
ländernas ekonomier medför att en åtgärd i ett land oftast tar någon effekt i ett
annat land. Det kan också vara så att en åtgärd inte alls får några direkta nega
tiva effekter för ett land men att tvisten gäller en principfråga som i ett annat
sammanhang - gentemot ett annat land - får betydelse för landet. Det finns då
befogad anledning för landet att försöka påverka utgången av tvisten.

Mellan vissa länder finns starka politiska kopplingar och flera länder tillhör
gemensamma försvarsallianser. Många länder har också olika grader av ekono
miskt samarbete. I dessa fall kan det finnas intresse för en stat att intervenera
eller på annat sätt stödja sina allierade. Att länder tillhör samma geografiska
område är inte en självklar anledning till stöd. Ett land kan betrakta grannen
som den främste konkurrenten och har därför inte alls någon anledning att
stödja det landet.

U-länder har särskilt tidigare ofta agerat samfällt som grupp men framstår
alltmer som en oenhetlig grupp. Vissa av länderna agerar tillsammans och ett
gemensamt agerande från flera fattiga länder kan vara en strategi för dessa län
der.

Den juridiska formen för ett gemensamt agerande för två stater vid tvistlös
ning är antingen att båda staterna är parter på samma sida - främst som med
klagande men också som medsvarande - eller att en stat är part och den andra
staten intervenerar. Att vara svarande är inget parten själv väljer. Det är den kla
gande staten som gör bedömningen. Att flera anför klagomål tillsammans eller
att en anför klagomål och en annan intervenerar kan utgöra en medveten stra
tegi. Båda dessa former av samverkan är föremål för reglering i Överenskom
melsen om tvistlösning.

De rättsliga förutsättningarna för att vara klagande och för att vara interve
nient är olika och de rättsliga konsekvenserna likaså. Om en stat skall vara kla
gande part krävs det att staten kan stödja sig på de grunder som krävs för kla
gomål.i" För intervention krävs att staten har ett väsentligt intresse ("substan
tial interest") i frågan.i" Som klagande part ges en stat en lång rad rättigheter
under förfarandet. Rättigheterna för intervenienten är betydligt mindre omfat
tande.

279 Alltså de grunder for vilka redogjorts i avsnitt 7.3.
280 Artikel 10 i Överenskommelsen om tvistlösning.
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7.5.2 Medsvarandei"

Att vara medsvarande part är inget som en stat kan välja. Det är den klagande
parten som väljer ut sin motpart och den klagande parten kan välja att anföra
klagomål mot mer än en stat.

Eftersom klagomål i allmänhet skall gälla särskilda åtgärder som har vidta
gits aven stat borde det vara sällan som klagomålet rör flera stater. Bortsett från
stater med ekonomisk gemenskap av något slag - som EU-medlemmarna - är
det rimligtvis sällan som flera stater samtidigt vidtar samma typ av åtgärd.

Ett sådant fall är om flera länder utsätter ett land för en handelsbojkott.
Sådana kan enligt GATT vara tillåtna av politiska skäl under vissa förutsätt
ningar.i" Föreligger inte dessa förutsättningar är de otillåtna enligt GATT.283

Något panelavgörande aven tvist i vilken ett land ansett sig orättmätigt utsatt
för en sådan bojkott har inte förekommit. 284

Det mest kända fallet med flera svarandeparter inträffade då Uruguay i bör
jan av 1960-talet anförde klagomål mot ett stort antal i-länder. Det första kla
gomålet gällde femton länder, det andra sju länder och det tredje sex länder.i"
Klagomålen var brett upplagda och inte alltid så konkreta. Vissa punkter gällde
bara vissa länder. Det hade inte varit omöjligt att dela upp klagomålen på flera
paneler. Någon större framgång med klagomålen hade inte Uruguay.

EEG anförde 1973 klagomål mot USA:s skattelagstiftning under åberopande
att den utgjorde en otillåten subvention av amerikanska företag, det s.k. DISC
fallet.286 Samtidigt anförde USA i sin tur klagomål mot Belgien, Frankrike och
Nederländerna på i huvudsak samma grund och med åberopande av den GATT
regel som förbjuder subventioner.i" USA:s tre tvister handlades som tre olika
tvister och det förekom sålunda inte någon form av partsgemenskap på svaran
desidan. USA föreslog att de fyra klagomålen skulle behandlas aven gemensam
arbetsgrupp (working party) som skulle diskutera frågan om skatters inverkan

281 Med termen "medsvarande" avses svarandeparterna i fall där en stat samtidigt anför klagomål mot
flera stater för i huvudsak likadana åtgärder. Det rör sig alltså inte om fall där svarandeparterna av kla
gandeparten angivits som solidariskt ansvariga. Sådana fall torde inte förekomma i WTO-samman
hang.

282 Se härom GATT artikel XXI, särskilt p. c).
283 Så var exempelvis den svenska handelsbojkotten mot Sydafrika under apartheidtiden otillåten enligt

GATT. Se om diskussionen kring denna bojkott prop. 1986/87: 110.
284 Ett fall som aktualiserades i GATT men aldrig ledde till upprättande aven panel var en handelsbojkott

mot Argentina under Falklandskriget 1982. Importrestriktioner mot Argentina hade införts av EEG
och dess medlemsländer samt av Australien och Canada. Argentina ansåg att restriktionerna stred mot
GATT. Motparterna ansåg att de var berättigade med stöd av säkerhetsundantaget i artikel XXI. Res
triktionerna var inte i kraft så lång tid. Long: Law and its Limitations in the GATT Multilateral Trade
System (1987), s 81.

285 Uruguay/Österrike+14 andra, 1962 (BISD 11S/95); Uruguay/Österrike+6 andra, 1965 (BISD 13S/35);
Uruguay/Österrike+5 andra, 1965 (BISD 13S/45).

286 EEG/USA, DISC-skatter, 1981 (BISD 23S/98).
287 USA/Belgien, skatter, 1981 (BISD 23S/127); USA/Frankrike, skatter, 1981 (BISD 23S/114); USA/

Nederländerna, skatter, 1981 (23S/137).
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på export. Detta godtogs inte av de europeiska motparterna. Rådet tillsatte fyra
paneler för att granska klagomålen. Panelledamöterna var dock desamma i alla
fyra fallen och rapporterna presenterades samtidigt och antogs också samti
digt.288

Några andra fall finns inte då en stat anfört klagomål mot flera.289 Den rätts
liga problematiken stannar här vid frågeställningen om ett klagomål mot en stat
skall handläggas gemensamt med ett klagomål mot en annan stat. Lösningen att
ha separata paneler med samma ledamöter förefaller vara lämplig. Svarande
parterna är självständiga från varandra och kan var och en ha alla processuella
rättigheter. Annorlunda vore om två länder påstods vara solidariskt ansvariga
för en åtgärd. Något sådant har inte förekommit.

I Överenskommelsen om tvistlösning finns det inga särskilda regler för fal
let då flera medlemmar anges som svarande.

7.5.3 Medklagande

En åtgärd som vidtas aven stat kan få negativa konsekvenser och medföra för
månsförluster för flera länder. Vissa länder drabbas mer beroende på i vilken
utsträckning de t.ex. exporterar just den produkt för vilken en tull höjs.

Det har varit relativt ovanligt att flera stater gemensamt anfört klagomål mot
en annan stat.

Det första fallet är från 1951 då Norge och Danmark gemensamt anförde
klagomål mot Belgien avseende landets tull mot länder som inte uppfyllde vissa
krav avseende barnbidrag. Det tillsattes en gemensam panel för att avgöra tvis
ten.290

1954 anförde de tre Beneluxländerna klagomål mot tysk tull på stärkelse och
potatismjöl. Benelux var redan då en tullunion och man tillsatte också i detta
fall en gemensam panel för klagomålet?"

1978 anförde Australien och Brasilien med ett par månaders mellanrum i
stort sett samma klagomål gentemot EEG:s sockersubventioner. Två paneler
med samma ledamöter upprättades men vid skilda tillfällen och något skilda
mandat. Panelrapporterna presenterades vid olika tillfällen och antogs också
vid olika tillfällen. 292

I januari 1987 anförde Canada, EEG och Mexiko ett gemensamt klagomål

288 MTN.GNG/NG13/W/28 s. 2. Panelrapporterna presenterades 1976 men antogs först 1981.
289 Möjligen kan man räkna hit tvisten USA/EG, Storbritannien, Irland, tullklassificering av datorutrust

ning, 1998 (WT/DS62, DS67, DS68). Här skedde en gemensam handläggning av tre skilda klagomål
angående nästan samma sak. Panelen fann att enbart EG (och inte någon av de två medlemsstaterna)
skulle anses vara ansvarig.

290 Norge, Danmark/Belgien, barnbidrag, 1952 (BISD IS/59).
291 Benelux/Tyskland, stärkelse, 1955 (BISD 3S/77).
292 Australien/EEG, socker, 1979 (BISD 26S/290); BrasilienlEEG, socker, 1980 (BISD 27S/69).
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mot USA angående landets skatter på importerad olja. Mexiko hade ursprung
ligen åberopat 1966 års särskilda tvistlösningsregler för tvister mellan u-länder
och i-länder och därvid begärt generaldirektörens bona officia. Canadas och
EEG:s klagomål gällde två olika skatter medan Mexikos endast gällde den ena
av dessa två. Mexiko förenade sig sedan med Canada och EEG i deras begäran
om panelprövning. I februari 1987 tillsatte Rådet en gemensam panel och antog
följande uttalande som grund för panelprövningen:

"1. The Panel will organize its examination and present ils findings to the Council
in such away that the procedural rights which the parties to the dispute would have
enjoyed if separate panels had examined the complaints are in no way impaired. If
one ofthe complainants so requests the panel will submit a separate report on the
complaint ofthat party. "

"2. The written submissions by each ofthe complainants will be made avail
able to the other complainants and each complainant will have the right to be
present when one ofthe other complainants presents its views to the Panel. ,,293

Panelen avgav en gemensam rapport för klagomålen i vilken slutsatserna för de
två olika skatterna presenterades var för sig.294

I februari 1987 anförde EEG och Canada klagomål mot USA angående en
avgift som USA krävde för tullprocedurer. Också här tillsattes en gemensam
panel och rådet angav samma förutsättningar för proceduren som gavs i det
ovan nämnda petroleumfallet. Den amerikanska åtgärd denna tvist gällde hade
betydelse för många länder och fem stater intervenerade i tvisten.?"

I mars 1988 anförde USA klagomål mot Japans importrestriktioner på nöt
kött och citrusprodukter och strax efteråt anförde Australien klagomål mot
Japans importrestriktioner på nötkött. Två separata paneler tillsattes för dessa
klagomål och det beslutades samtidigt att rådets ordförande skulle samråda
med parterna och sekretariatet om de lämpliga administrativa arrangemangen
för panelerna. En överenskommelse nåddes mellan parterna och någon rapport
avgavs aldrig.i"

I mars och april 1988 anförde USA, Australien och Nya Zeeland klagomål
mot Koreas importrestriktioner på nötkött. Här tillsattes tre paneler med samma
medlemmar och tre identiska panelrapporter utgavs."? De tre staterna upp
trädde också som intervenienter i varandras tvister.

I maj 1988 tillsattes en panel för att undersöka EG:s importrestriktioner på
dessertäpplen efter klagomål från Chile. Senare anförde USA samma klagomål

293 C/M/206, (1987), p. 11.
294 Canada, EEG, Mexiko/USA, oljeskatter, 1987 (BISD 34S/136).
295 Canada, EEG/USA, tullavgift, 1988 (BISD 35S/245).
296 C/M/220 (1988).
297 USA!Korea, nötkött, 1989 (BISD 36S/268); Australien!Korea, nötkött, 1989 (BISD 36S/202); Nya

Zeeland/Korea, nötkött, 1989 (BISD 36S/237).
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och rådet beslöt att den första panelen också skulle utgöra panel i det andra fal
let. Två separata panelrapporter avgavs vid samma tillfälle med i huvudsak
samma innehåll. 298

På 1990-talet har ett antal u-länder i vissa fall gått samman för att anföra kla
gomål. Bananexportörerna Colombia, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua och
Venezuela anförde vid två tillfällen klagomål på EG:s restriktioner för import
av bananer. Med några månaders mellanrum tillsattes två olika paneler men i
båda fallen uppträdde de fem staterna som gemensamma klagandeparter. EG
ville särskilt gynna andra bananexporterande länder tillhörande ACP-Iänderna.
Panelerna fann att EG bröt mot GATT-reglerna men EG kunde hindra att rap
porterna blev antagna av rådet.i"

I september 1993 anförde Argentina, Brasilien, Colombia, El Salvador,
Guatemala, Thailand och Zimbabwe klagomål mot USA angående landets reg
ler för import av tobak. Senare anförde också Chile, Canada och EG klagomål
mot USA angående samma sak. Alla klagande utom EG uppträdde som parter
när en panel sedermera tillsattes. 300

GATT saknade regler om hur proceduren skulle vara utformad då flera stater
anförde samma eller i stort sett samma klagomål mot en annan stat. 1979 års
Understanding innehöll inte heller någonting om klagomål från flera stater, vare
sig i huvudtexten eller i bilagan med den överenskomna beskrivningen av
praxis. Frågan diskuterades dock under Uruguayrundan.

I ett mexikanskt förslag under Uruguayrundan fanns särskilda bestämmelser
om klagomål från flera parter ("multiple complaints"), Här föreslogs att huvud
regeln borde vara att det skulle tillsättas en gemensam panel. Det föreslogs
också - i likhet med vad som föreskrevs för oljefallet - att tillsättande aven
gemensam panel inte skulle få innebära att någon part därmed förlorade någon
av sina processuella rättigheter. Vidare angavs i det mexikanska förslaget att
om en av de klagande staterna begärde det så skulle panelen utge två separata
rapporter. Båda klagandeparter skulle enligt Mexiko få tillgång till varandras
klagomål och de skulle också ha rätt att vara närvarande när den andre fram
förde sina synpunkter inför panelen. Slutligen föreslogs att om det tillsattes två
separata paneler för samma typ av fråga så borde medlemmarna i panelerna om
möjligt vara desamma.'?'

En fråga som uppstod vid diskussionen i tvistlösningsgruppen var huruvida
det var bra eller inte med bestämda regler för klagomål från flera parter. Några
ansåg att det var nödvändigt då det blev allt vanligare med detta. Andra fram
höll att varje tvist hade flera unika drag och att det krävdes flexibla procedur-

298 Chile/EEG, äpplen, 1989 (BISD 36S/93); USA/EEG, äpplen, 1989 (BISD 36S/135).
299 l:a panelen C/M/261 och DS32IR (1993); 2:a panelen C/M/264 och DS38/R (1994).
300 SR.49/1, C/M/270 (1993).
301 MTN.GNGINGI3/W/26/Rev.l (Mexico, 10 October 1988), s. 3.
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regler. Dessa länder förespråkade att man beslutade om riktlinjer i stället för att
skapa mer preciserade standardregler.f"

Ett annat argument innebar att det var slöseri med resurser att ha separata
paneler för samma fråga och att man i vart fall skulle ha samma ledamöter i
panelerna.?" En annan framförd ståndpunkt innebar att regler om flera klago
mål var särskilt viktiga för små länder eftersom dessa oftast uppträdde som
medklagande.304

Till halvtidsöverenskommelsen 1989 hade man nått en överenskommelse
om reglerna för klagomål från flera parter. Denna fråga betraktades inte som
någon större principiell kontroversiell fråga och det hade inte varit särskilt svårt
att komma överens här. Överenskommelsen anknöt till den praxis som vuxit
fram. Den överensstämde nästan helt med vad som sedan kom att ingå i Över
enskommelsen om tvistlösning.

En liten skillnad mellan halvtidsöverenskommelsens regler och reglerna i
Överenskommelsen om tvistlösning är värd att observera. På tre ställen är ordet
"will" ersatt av ordet "shall", Så stadgas exempelvis i 1989 års version: "If one
ofthe parties to the dispute so requests, the panel will submit separate reports
on the dispute concerned". I Överenskommelsen 1994 stadgas i stället: "Ifone
ofthe parties to the dispute so requests, the panel shall submit separate reports
on the dispute concerned". Den rättsliga betydelsen synes av sammanhanget att
döma vara densamma men "shall" är ändå ett starkare uttryck för en förplik
telse och mer än "will" uttryck för ett rättsligt tänkande.

Innebörden av de nya reglerna om klagomål från flera är följande.i'"
(1) Om flera medlemsstater inger klagomål angående en och samma fråga

så kan en gemensam panel upprättas. En gemensam panel bör upprättas när så
är lämpligt.

(2) Upprättande av gemensam panel tar inte innebära att någon part förlorar
någon rättighet den skulle haft om separata paneler i stället upprättats.

(3) Om en part begär det skall panelen avge separata rapporter.
(4) De klagande parterna skall få tillgång till varandras inlagor och har också

rätt att närvara då någon annan framlägger sina synpunkter inför panelen.
(5) Om flera paneler upprättas skall så långt som möjligt samma personer

vara panelmedlemmar och tidtabellen för panelerna samordnas.

302 MTN.GNG/NG13/9 (Meeting 11 July 1988), p. 15-16.
303 Ibid.
304 Ibid.
305 Artikel 9 i Överenskommelsen om tvistlösning.

283



Kapitel 7. Proceduren

Här finns en viss flexibilitet kring förfarandet. Det finns ingen skyldighet för
DSB att besluta om gemensam panel.306 Är parterna ense om den ena eller den
andra lösningen kommer denna lösning förmodligen att väljas. Om de är oense
i frågan finns det skäl för DSB att besluta om separata paneler trots att huvud
regeln är gemensam panel. En stat vill kanske behålla den större möjlighet till
förlikning som föreligger om man har separata paneler än om gemensam panel
tillsatts. Konfliktlösningen kan vara viktigare för landet än att en handlingsdi
rigerande effekt uppnås.

I de tvister som avgjorts enligt de nya procedurreglerna i Överenskommel
sen om tvistlösning så har det i ungefär vart tredje fall varit mer än en klagan
depart i samma tvist.307 Någon tendens till att denna andel skulle öka eller
minska har inte kunnat upptäckas.

7.4.4 Intervention

Det kan finnas skilda anledningar till att ett land har ett intresse av att påverka
utgången aven tvist. Landet kan av olika orsaker vara direkt eller indirekt
berört av utgången av den konkreta tvisten.

Antag att land C inför ett handelshinder som berör exporten från land B. I
land A finns företag som är underleverantörer till de företag i land B som expor
terar till land C. I ett sådant fall blir land A påverkat av C:s handelshinder.

Antag ett annat fall, nämligen att land C inför ett handelshinder som får
direkt negativ verkan för viss export från land B. Land A exporterar mycket till
land B som genom C:s handelshinder inte får tillräckliga valutainkomster för
att kunna köpa så mycket från land A. Också i detta fall påverkas land A av det
handelshinder land C infört.

Antag ett tredje fall. Land C inför handelshinder för export av vissa produk
ter från land B. I land B tillverkas dessa produkter bl.a. av företag som är dot
terbolag till företag i land A. Moderbolagets styrka och fortsatta överlevnad kan
vara beroende av dotterbolagets framgångar och regeringen i land A kan ha
intresse av att stödja moderbolaget.

Många fler exempel skulle kunna anföras men dessa tre må vara tillräckliga
för att belysa problematiken. I alla de tre beskrivna fallen är företag i land A
berörda av det handelshinder land C har infört och det finns ekonomiska skäl
för land A att bidra till att C undanröjer handelshindret.

En fråga är huruvida A i dessa fall självt kan anföra klagomål. En annan

306 Beslutsregeln för DSB - artikel 2 p. 4 i Överenskommelsen om tvistlösning - innebär att beslut skall
fattas genom konsensus. Enligt en förklaring i not till denna artikel skall DSB anses ha fattat beslut
genom konsensus om ingen medlem som är närvarande vid mötet har formella invändningar mot det
föreslagna beslutet. Om det finns två alternativa förslag så fungerar inte beslutsregeln om de två för
slagsställarna vägrar vika från sin ståndpunkt.

307 Detta framgår av förteckningen över tvisterna i bilagan.
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fråga är om A kan vara intervenient i en tvist mellan B och C. En stat som skulle
kunna vara klagande kan i stället välja att vara intervenient. Man kan förmoda
att om staten skulle kunna klaga så kan det alltid vara intervenient medan det
inte självklart är tvärtom. I detta avsnitt diskuteras enbart möjligheten att inter
venera.

I alla tre fallen finns det ett indirekt ekonomiskt intresse rörande den specifika
produkten hos företag i land A. Men ett land kan ha intresse av att påverka
utgången aven tvist utan att det föreligger något sådant intresse. En tvist kan
medföra att det formuleras ett prejudikat som mr betydelse i ett helt annat sam
manhang. Ett rättsligt avgörande formuleras i allmänhet för att kunna få bety
delse för ett stort antal fall, av vilka alla utom det föreliggande inte blivit aktu
aliserade vid tiden för tvistens avgörande.

Interventionsfrågan kan juridiskt formuleras som två problem. Det första är
vilka förutsättningarna är för att en stat skall få intervenera. Det andra är vilka
rättigheter (vilka rättsföljder) som är knutna till rätten att intervenera. Begrep
pet "intervention" fungerar här som en länk mellan förutsättningar och verkan.

Intervention är ett välkänt begrepp i nationell rätt. Termen används inte i
WTO-avtalet. Här används i stället termen "third party" för den medlemsstat
som agerar på det sätt som här benämns intervention.I" Termen "intervention"
användes dock genomgående vid förhandlingarna under Uruguayrundan.

I GATT finns inga bestämmelser om intervention. Sådana fanns däremot i
1979 års Understanding. Här stadgades: "Any contracting party having a sub
stantiai interest in the matter before a panel, and having notified this to the
Council, should have an opportunity to be heard by the panel ".309

Här kan tre saker särskilt noteras. För det första innebär bruket av termen
"should" att bestämmelsen får en något nedtonad rättslig karaktär. För det
andra är termen "substantiai interest " central för tillåtligheten av intervention
men den ges inte någon närmare definition. För det tredje är verkan av interven
tion kortfattat angiven.

I den överenskomna beskrivningen av praxis som utgjorde bilaga till 1979
års Understanding angavs att panelerna hört synpunkter från parter som inte
hade direkt partsställning i tvisten men som hade ett väsentligt intresse ("sub
stantiai interest") i frågan och i rådet uttryckt sin önskan att få presentera sina
synpunkter.l'?

I panelpraxis har intervention varit relativt vanligt förekommande och har
framförallt blivit vanligare under senare år.3 11 Fram till 1981 förekom det mer

308 Artikel 10 i Överenskommelsen om tvistlösning innehåller bestämmelser om detta.
309 Punkt 15 i 1979 års Understanding.
310 Punkt 6 (iv) i Annex till 1979 års Understanding.
311 I Footer: Some Aspects of Third Party Intervention in GATT/WTO Dispute Settlement Proceedings

(1997) fmns en närmare redogörelse för många av dessa interventionsfall.
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sporadiskt. Mellan 1981 och 1995 har intervention skett i cirka 60 % av alla fall.
Av de fall som avgjorts under 1990-talet fram till och med 1995 har intervention
skett i 70 % av fallen.l" Under WTO-regirnen har intervention skett i cirka 80%
av alla tvister som avgjorts av panel eller överprövningsorganet.l" Intervention
är alltså mer regel än undantag.

Intervention har i praxis förekommit av olika anledningar. I flera fall har
intervention ägt rum från länder som exporterar den vara som klagomålet gäller
och som därmed också drabbas av de restriktioner eller annat som den ankla
gade staten infört. Det har t.ex. gällt importrestriktioner på cigarretter (Thai
land), glass (Canada), socker (USA) och äpplen (EG).314 Ett annat exempel är
nationell behandling vid skatt på öl där Canada anförde klagomål på USA och
där Australien, EG och Nya Zeeland intervenerade.l"

I dessa fall har de stater som intervenerat också drabbats av åtgärden och
skulle förmodligen också kunnat vara klagande parter. Det är inte säkert att det
är just den part som klagat som blivit mest negativt drabbad av den åtgärd den
anklagade staten vidtagit. Det kan vara tillfälligheter som gjort att en stat är
intervenient och inte medklagande. I vissa fall har det varit till nackdel för en
stat att vara enbart intervenient eftersom panelen inte prövat frågor som enbart
införts av intervenienten.l"

En annan anledning till intervention har förelegat då en stat infört lagstift
ning som inte berör en särskild vara utan är av mer generell karaktär. Lagstift
ningen kan då beröra alla länder som exporterar varor till det landet. Hit hör
t.ex. Canadas lagstiftning om utländska investerare som innebar att dessa i for
sta hand skulle köpa kanadensiska varot."? Andra exempel är USA:s lagstift
ning om tullavgifter och USA:s patentlagstiftning.318

312 Detta framgår vid en genomgång av panelfallen under GATT-regimen vilka alla finns redovisade i
Pescatore: Handbook ofWTOIGATT Dispute Settlement (1996).

313 Detta framgår vid en genomgång av samtliga tvister under WTO-regimen. I vissa tvister förekom det
många intervenienter. I tvisten om EG:s bananregim (WT/DS27) var det 18 stater som intervenerade.
I tvisten Indien, Malysia, Pakistan, Thailand/USA, importförbud på räkor, 1998 (WT/DS58) var det
inte bara många klagandeparter. Där förekom också 12 intervenerande stater.

314 USA/Thailand, cigarretter, 1990 (BISD 37S/200) intervenient EEG; USA/Canada, glass och yoghurt,
1989 (BISD 36S/68) intervenienter EEG och Japan; Australien/USA, socker, 1989 (BISD 36S/331)
intervenienter Argentina, Brasilien, Canada, Colombia, EEG, Nicaragua, Thailand; USA/EEG, äpp
len, 1989 (BISD 36S1135) intervenient Canada.

315 Canada/USA, alkoholdrycker, 1992 (BISD 39S/206).
316 Se härom t.ex. Australien/USA, socker, 1989 (BISD 36S/331) där EEG intervenerade och begärde att

panelen skulle pröva huruvida USAs åtgärder var förenliga med det undantag som beviljats USA 1955.
Panelen ansåg sig inte ha rätt att pröva detta eftersom klagande part Australien inte hade begärt pröv
ning av denna fråga. Se vidare härom i diskussionen nedan.

317 USA/Canada, investeringslagstiftning, 1984 (BISD 30SI140), intervenient Argentina.
318 Canada, EEG/USA, tullavgifter, 1988 (BISD 35S/245), intervenienter Australien, Hongkong, Indien,

Japan, Nya Zeeland; EEG/USA, patentlagstiftning, 1989 (BISD 36S/345), intervenienter Canada,
Japan, Korea och Schweiz.
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Intervention har också ofta skett i tvister kring tillåtligheten av antidump
ningtullar och utjämningstullar. I dessa tvister har USA, Canada, EG och Japan
ömsom varit parter och ömsom intervenerat.'!"

Ett intressant särfall var tvisten mellan EEG och Japan angående Japans avtal
med USA om halvledare.F" Mellan Japan och USA hade en konflikt uppstått.
USA hade anklagat Japan for att hindra import av halvledare från USA. Japan

ska företag anklagades också for att dumpa sina priser på den amerikanska
marknaden. Genom ett särskilt avtal mellan staterna åtog sig Japan att genom

olika åtgärder underlätta for utländska företag att komma in på den japanska
marknaden. Det var något oklart huruvida detta gällde särskilt amerikanska

företag. EEG ansåg att de åtgärder Japan vidtog till följd av avtalet diskrimine
rade EEG. I denna tvist intervenerade Australien, Brasilien, Canada, Hongkong
och Singapore.

I denna tvist blev frågan om tredje land aktuell i tre olika hänseenden.
För det forsta gällde det en utomstående stats möjlighet att anföra klagomål

mot ett avtal som två andra stater ingått. FonnelIt var det inte avtalet som sådant

utan de åtgärder Japan vidtagit till följd av avtalet som var föremål for klago
målet. Denna fråga handlade inte om intervention utan om möjligheten att vara
klagande.

För det andra förekorn här intervention från andra staters sida. Dessa hade
alla intresse av att deras företag fick tillträde till den japanska marknaden och
hävdade att Japan inte fick vidta åtgärder som också skulle vara diskrimine
rande gentemot dem.

För det tredje var USA:s roll i processen speciell. När rådet skulle tillsätta
panel och bestämma panelens mandat föreslog ordforanden att USA skulle ges
möjlighet att delta på grund av de speciella omständigheterna i detta fall. EEG
ville ej ha USA som motpart och poängterade att det var den klagande staten
som bestämde vilken stat man anförde klagomål mot. Canada ansåg att en ame
rikansk medverkan inte fick betraktas som en tillåten praxis och att frågan borde
diskuteras under Uruguayrundan. Beslutet blev att USA fick delta men någon
särskild formell grund eller beteckning för denna medverkan gavs inte.?'

I flera fall har en stat varit intervenient i en tvist och klagande i en annan tvist
som gällt samma åtgärd. Australien anförde 1978 klagomål mot EEG:s socker
subventioner och här intervenerade Brasilien i tvisten.F" Strax därefter anförde

319 USA/Canada, majs, 1992 (BISD 39S/411), intervenient EEG; USA/Korea, harts, 1993 (BISD 40S/
205), intervenienter Canada, EG och Japan; CanadalUSA, timmer, 1993 (BISD 40S/358), intervenient
Japan; Norge/USA, lax, 1994 (GATT Doc. ADP/87, Nov. 30,1992 och SCM/153, Dec. 4,1992) inter
venient EEG; EEG/Bra~ilien, mjölkpulver, 1994 (GATT Doc. SCM/179, Dec. 27, 1993), intervenient
USA.

320 EEG/Japan, halvledare, 1988 (BISD 35S/116).
321 C/M/208 (15 April 1987). Se härom Footer s. 226.
322 Australien/EEG, socker, 1979 (BISD 26S/290).
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Brasilien klagomål mot samma subventioner med den skillnaden att man åbe

ropade några ytterligare artiklar i sitt klagomål utöver de Australien åberopat. 323

Två av tre panelledamöter var gemensamma för de två tvisterna.

1985 anförde EEG klagomål mot Canadas importregler för alkohol.F' Aus

tralien och USA intervenerade. Nästan samma fråga var föremål för prövning

då USA anförde klagomål mot Canada 1990. 325 I detta senare fall var Australien

och EEG intervenienter.

1988 anförde Australien klagomål mot USA:s importrestriktioner på

socker.i" Då intervenerade b1.a. EEG som dock förhindrades att som interve

nient åberopa andra artiklar än de som klaganden hade åberopat. Därför anförde

EEG strax därefter klagomål mot USA angående i stort sett samma sak. 327 I

detta senare fall intervenerade bl.a. Australien.

Under Uruguayrundan förekom en tämligen omfattande debatt om interven

tion. I ett tidigt förslag från Ungern behandlades rättigheter för tredje land.?"

Enligt förslaget borde alla stater ha någon rättslig status i de panelprövningar
vars resultat skulle kunna ha direkt eller indirekt verkan på deras rättigheter och

skyldigheter. Tredje land borde enligt Ungern få tillgång till dokumentation

och ha rätt att göra skriftliga och muntliga inlägg. Förslaget innebar också att i

det fall tredje land ansåg att en bilateral överenskommelse mellan de tvistande

parterna inte överensstämde med GATT så skulle landet ha rätt att hänskjuta
den rättsliga frågan till rådet. 329

En lång diskussion om intervention ägde rum vid ett förhandlingsmöte i juni

1988. En vanlig uppfattning var att det fanns ett behov av att utarbeta procedur

regler om detta så att man åstadkom enhetlighet och effektivitet. Man diskute

rade en avvägning mellan å ena sidan önskemålet att tredje land skulle kunna
få sina synpunkter tillräckligt hörda och kunna få ta del av parternas skrivelser

och å andra sidan risken för att panelprövningen skulle förvandlas till den
arbetsgruppsform tvistlösningen hade i början av GATT:s verksamhet. Den all

männa uppfattningen var att en intervenerande stat inte skulle ha samma rättig

heter i processen som de tvistande parterna och att en stat som önskade utökade

rättigheter i så fall självt fick åberopa klagomålsgrunderna och bli part i tvisten.

323 Brasilien/EEG, socker, 1980 (BISD 27S/69).
324 EEG/Canada, alkoholdrycker, 1988 (BISD 35S/37).
325 USA/Canada, alkoholdrycker, 1992 (BISD 39S/27).
326 Australien/USA, socker, 1989 (BISD 36S/331).
327 EEG/USA, socker, 1990 (BISD 37S/228).
328 MTN.GNG/NG 13/W/18 (Hungary, 12 November 1987), p. 4.
329 Denna sista del av förslaget rör inte intervention men ingick som en del av vad som betecknades som

en tredjemansfråga. Frågan om tredje lands möjlighet att angripa en bilateral överenskommelse som
träffats av två andra länder uppmärksammades också av Nya Zeeland. Nya Zeeland hänvisade till
Leutwilerrapporten och framhöll att det var en svaghet i systemet att tredje land så sällan angrep
sådana avtal fast de kunde orsaka åtminstone indirekt skada för dem. Nya Zeeland välkomnade alla
möjligheter som uppmuntrade sådana angrepp. MTN.GNG/NGI3/W/2 (New Zealand, 22 April 1987),
s.2.
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Flera stater ansåg att den primära uppgiften för tvistlösningen var att lösa tvis
ten mellan de två parterna och att man därför måste försvara och tillgodose
dessas grundläggande intressen. Om tredje land skulle ha rätt att utvidga fråge
ställningen skulle detta enligt denna uppfattning kunna vara till nackdel för de
ursprungliga parterna. 330

En delegat anförde att det fanns två former av tredjelandsintresse. I några
fall hade ett land ett direkt kommersiellt intresse i den sak som prövades. I
andra fall fanns någon generell princip om vilken ett land önskade framföra sin
åsikt. Delegaten ansåg att det borde vara lättare att tillåta intervention i de förra
fallen än i de senare.!"

På begäran av förhandlingsgruppen utarbetade sekretariatet en rapport om
praxis rörande fall där fler än två stater varit involverade. I rapporten berördes
intervention på drygt en sida och någon analys av den frågan förekom inte.332

I en tvist som refererades av sekretariatet hade inte panelen prövat en fråga
som införts aven intervenerande stat.333 Vid ett möte iförhandlingsgruppen
anförde nu en av de intervenerande staterna att dess fråga var exakt densamma
som klagandens fråga men att det intervenerande landet åberopade en annan
GATT-bestämmelse än de klagande parterna åberopat. Delegaten ansåg att par
terna i tvisten inte skulle ha absolut och exklusiv kontroll över vilka bestämmelser
i GATT som var tillämpliga. Om en intervenerande stat ansåg att en annan artikel
var tillämplig så skulle panelen vara skyldig att pröva detta. Likaså skulle panelen
på eget bevåg kunna pröva om andra artiklar var tillämpliga. En annan delegat
framhävde att detta var svåra frågor och att det borde utarbetas särskilda regler
så att en part inte blev överraskad över att nya bestämmelser infördes i tvisten. 334

En fråga som var föremål för olika uppfattningar var huruvida tredje land
skulle ha tillgång till de inlagor parterna författat. Enligt en mening skulle detta
bara ske om den stat som ingivit inlagan tillät detta. Enligt en annan mening
skulle tredje land alltid ha rätt till insyn. Förespråkare för den första uppfatt
ningen ansåg att det kunde försvåra den bilaterala lösningen av tvisten om
utomstående stater skulle ha rätt att ta del av skrivelsema.i"

Den text man enades om till halvtidsöverenskommelsen 1989 var något mer
utförlig än 1979 års text. Här stadgades i huvudsak följande:

(1) Under panelprocessen skulle man fullt beakta inte bara parternas intres
sen utan också alla andra länders intressen.

(2) En stat, som hade ett väsentligt intresse ("substantial interest") i frågan

330 MTN.GNG/NG13/8 (Meeting 23-24 June 1988), p. 32-33.
331 Ib.

332 Multi-Complainants Procedures and Intervention by Third Parties in GATT Dispute Settlement Pro-
ceedings. Note by the Secretariat. MTN.GNG/NG13/W/28 (5 July 1988).

333 Det gällde Canada, EEG/USA, tullavgifter, 1988 (BISD 35S/245).
334 MTN.GNG/NG13/9 (Meeting 11 July 1988), p. 22.
335 MTN.GNG/NG13/l0 (Meeting 6-7 September 1988), p. 19.
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och som hade meddelat rådet, skulle ha en möjlighet att bli hört av panelen och
också att inge skrivna inlagor till panelen. Dessa inlagor skulle också ges till
parterna och de skulle också behandlas i panelrapporten.

(3) Om tredje land begärde det skulle panelen kunna ge landet tillgång till
parternas skriftliga inlagor i den utsträckning som'detta tilläts av respektive
part.

Huvudregeln var alltså fortfarande att parternas inlagor skulle vara konfi
dentiella. En skillnad mot 1979 års regler var att man mer preciserade formerna
för tredje lands deltagande. I 1979 års regler stadgades endast att tredje land
hade rätt att muntligen framföra sina ståndpunkter. Nu stadgades att tredje land
hade rätt att inkomma med skriftliga inlagor. I 1979 års regler sades ingenting
om tredje lands tillgång till parternas inlagor. Nu angavs att tredje land kunde
ta ta del av dem men bara om vederbörande part tillät detta.

Halvtidsöverenskommelsens regler om intervention blev föremål för ytter
ligare diskussionen under de fortsatta förhandlingarna. Vissa stater ansåg att
reglerna om intervention i halvtidsöverenskommelsen var tillfyllest medan
andra ansåg att de borde diskuteras och förbättras ytterligare. Som en föränd
ring föreslogs att den intervenerande staten skulle ha full rätt att på samma vill
kor som parterna delta i möten med panelen.i" Förslag att intervenient skulle
ha rätt att ta del av alla inlagor återkom tillsammans med ett förslag att interve
nienten skulle få delta i panelens första möte med parterna. 337

Det blev en uppgift för delegationerna från Hongkong, Ungern, Singapore
och Schweiz att formulera ett förslag om intervenientens rättigheter. I en jäm
förelsevis utförligt motiverad och diskuterande inlaga behandlades några av de
inkomna förslagen. Man utgick från två grundläggande premisser. Den första
innebar att man borde göra en klar åtskillnad mellan tvistens parter (inklusive
medklagande) och intervenerande stater. De senare skulle inte ha samma långt
gående rättigheter som de förra. Den andra premissen var att panelen i första
hand var tillsatt för att lösa tvisten mellan den klagande parten och den ankla
gade parten. Intervenerande stat skulle då inte kunna påverka parternas rättig
heter. 338

De fyra delegationerna lade fram ett förslag som bestod av två punkter. Den
första punkten innebar att intervenienten skulle ha rätt att erhålla de skriftliga
inlagor som parterna ingav till panelen. Detta motiverades med att det var vik
tigt att tredje land fick full förståelse för parternas motiv och ställningstagande.
Om tillgången gjordes beroende av samtycke från en parts sida skulle det kunna
bli så att intervenienten fick tillgång till bara den ena partens inlagor. Framförda
farhågor innebärande att oseriösa tredje länder skulle utnyttja denna möjlighet

336 MTN.GNG/NG 13/17 (Meeting 7 December 1989), p. 4.
337 MTN.GNG/NGI3/18 (Meeting 7 February 1990), p. 3.
338 MTN.GNG/NG13/W/38 (Hang Kong and others, 30 March 1990).
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för att få tillgång till material bemötte förslagsställarna med att praxis hittills
visat att det krävdes en ganska stor arbetsinsats för att uppträda som interve
nient och att det var få stater som slutligen ändå uppträdde som intervenienter.
Som exempel anfördes tvisten mellan EEG och USA angående tillämpningen
av det för USA 1955 beviljade undantaget på socker.t" Här anmälde 14 stater
intresse av att uppträda som intervenienter men slutligen var det bara fem som
inkom med inlagor. Om det skulle finnas misstankar om missbruk skulle man
enligt förslagsställarna kunna begära att staten i god tid skriftligen motiverade
varför den ville vara intervenient och att staten gav en klar indikation på att den
skulle komma att göra ett muntligt eller skriftligt inlägg."?

Den andra punkten i förslaget från de fyra delegationerna innebar att en
intervenerande stat skulle ha rätt att närvara vid det första mötet mellan panelen
och parterna. Intervenienten skulle dock inte ha rätt att yttra sig om inte panelen
särskilt begärde detta."!

Förslaget fick ett blandat mottagande. Några uttryckte sitt gillande, andra
ville överväga det hela ytterligare en tid och åter andra ansåg att 1989 års regler
var tillräckliga.l"

Interventionsfrågan var inte någon av de större diskussionsfrågorna under
senare delen av förhandlingarna. Man kom till slut överens om att göra några
smärre förändringar av 1989 års reglerr'" Den kanske viktigaste förändringen
var att en intervenerande stat skulle få ta del av de tvistande parternas inlagor
till panelens första möte.i" Det krävs inte något medgivande från den part som
författat inlagan. Samtidigt är rätten inskränkt till att gälla de skriftliga inlagor
som inges till det första mötet och gäller inte eventuellt övriga inlagor.

En bestämmelse, som saknar motsvarighet i tidigare regler, stadgar att en
tredje part, som anser att en åtgärd som behandlas i processen medför en för
månsförlust för landet, kan tillgripa de normala förfarandena för tvistlösning.
Ett sådant klagomål skall om möjligt hänskjutas till den ursprungliga panelen.
Denna bestämmelse utgör en erinran om att en intervenient kan få sina intressen
tillgodosedda också på andra vis än genom intervention och därför inte behöver
betrakta de begränsade rättigheterna under interventionen som en allvarlig
inskränkning av landets möjligheter att försvara sina rättigheter enligt WTO
avtalet.

I arbetsordningen stadgas att parterna före panelens första möte i sakfrågan

339 EEG/USA, socker, 1990 (BISD 37S/228).
340 MTN.GNG/NG13/W/38 (Hong Kong and others, 30 March 1990).
34\ Ib.

342 MTN.GNG/NG13/19 (Meeting 5 April 1990).
343 WTO-avtalets regler om intervention finns i artikel 10 i Överenskommelsen om tvistlösning och i den

arbetsordning som bifogas som tillägg till överenskommelsen. I artikel 17 p. 4 i Överenskommelsen
om tvistlösning och i Working Procedures for Appellate Review p. 24 och 27 finns bestämmelser om
intervenienters rättigheter vid överprövningen.

344 Artikel 10 p. 3.
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skall lämna in skriftliga inlagor i vilka man presenterar fakta och argument i
målet.i" Det är alltså dessa inlagor som tredje part har rätt att ta del av. Vidare
stadgas att tredje parter som anmält till DSB att de berörs av tvisten skriftligen
skall inbjudas att framlägga sina synpunkter vid ett sammanträde som särskilt
avsatts för detta ändamål under det första mötet med panelen i sakfrågan. 346

Dessa bestämmelser betyder att tredje part inte får vara närvarande vid sam
manträdet då parterna framlägger sina synpunkter. Tredje part får endast läsa
de skriftliga inlagorna.

Intervenientens rätt är inte begränsad till panelproceduren. I det fall en part
överklagar panelbeslutet till överprövningsorganet - något som bara part kan
göra, inte intervenient - har intervenerande land rätt att framlägga skriftliga
inlagor till överprövningsorganet och har rätt att bli hört av överprövningsorga
net."?

7.4.5 Diskussion och tolkningar

Detta avsnitt - 7.4 - behandlar tvister där fler än två medlemsstater är involve
rade. De tillkommande staterna kan uppträda som parter - medsvarande och
medklagande - och som intervenienter. Tvister med fler än två involverade sta
ter ger upphov till frågeställningar som hör samman med såväl politik som eko
nomi och juridik. Fallet med medsvarande rymmer en begränsad rättslig fråge
ställning men har framförallt en politisk dimension. Fallet med medklagande
rymmer större rättsliga problem än fallet med medsvarande men har också en
politisk dimension. Interventionsfallet rymmer särskilt en fråga om tvistlös
ningens grundläggande uppgifter men har också i synnerhet en ekonomisk
dimension.

Det finns inga särskilda regler i Överenskommelsen om tvistlösning för det
fall att en klagande part anger flera stater som svarandeparter. Det finns från
praxis bara ett par fall där problemet aktualiserades. I båda dessa fall presente
rades separata rapporter för de olika svarandestatema. I det ena fallet (Uruguay
fallet) tillsattes en gemensam panel för lösning av tvisten. I det andra (DISC
fallet) tillsattes olika paneler som dock hade samma ledamöter. Den senare lös
ningen är processuellt enklare eftersom en processuell åtgärd från en svaran
destat inte behöver påverka situationen för de andra svarandestatema.

Det förekommer naturligtvis att olika stater begår liknande brott mot avtalet
och att ett enskilt land kan åsamkas en förmånsförlust i relation till dessa stater.

345 Punkt 4 i arbetsordningen.
346 Punkt 6 i arbetsordningen. Man skiljer här alltså mellan möte och sammanträde. Vid ett möte kan det

förekomma flera sammanträden.
347 Artikel 17 p. 4 i Överenskommelsen om tvistlösning och Working Procedures for Appellate Review

p. 24 och 27.
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Från rättsliga utgångspunkter kan det ändå finnas skillnader mellan åtgärderna,
vilket medför att en klagande stat måste specificera för varje motpart vilken
åtgärd som avses och motivera sitt klagomål särskilt. De svarande staterna kan
anföra olika argument för sina åtgärder. En undantagsregel kan vara tillämplig
för en stat men inte för en annan stat. Eftersom skälen för såväl klagomålet som
för svaromålet kan vara olika är det i allmänhet olämpligt att klagomål mot flera
parter handläggs i samma procedur. Den lösning som användes i DISC-fallet,
innebärande att det är samma panelledamöter i de olika tvisterna, framstår som
nödvändig eftersom det annars finns risk för att olika paneler fattar beslut som
inte är förenliga med varandra.

Uruguay s klagomål var avsett att ge en dramatisk demonstration av hur
GATT misslyckades med att tjäna u-Iändema.l" Klagomålet hade alltså ett
politiskt syfte. Genom att ett litet och jämförelsevis fattigt land som Uruguay
uppträdde ensamt som klagande mot femton rika länder uppnåddes redan
genom partsställningen en politisk effekt. Denna politiska effekt skulle kunna
accentueras om en gemensam panel tillsattes och dämpas om flera olika paneler
tillsattes. Ett grundläggande kännetecken på en rättslig procedur är att det
dömande organet för bort de politiska elementen ur processen. Detta är enklare
att åstadkomma om det tillsätts en panel för varje svarandeland. Den politiska
effekten kommer då att spädas ut.

Uruguays exempel har hittills inte följts av något annat land. Det är dock
inte uteslutet att liknande klagomål kan komma att anföras i framtiden. Ett
sådant klagomål skulle exempelvis kunna anföras av ett land med stark ekono
misk tillväxt som ekonomiskt alltmer hotar rikare länder. Klagomålet skulle
kunna äventyra hela avtalet om det expanderande landet skulle vinna tvisten
och svarandeparterna skulle vägra att följa utslaget. Möjligheten att rädda sys
temet - vilket bl.a. innebär att de anklagade parterna ges extra tid för att vidta
anpassningsåtgärder - kan här ligga i att dela upp klagomålet på olika sätt så att
den samlade legitimitetshotande effekten inte uppnås.

Klagomål mot flera kan tänkas ske när ett land är utsatt för en ekonomisk
bojkott av politiska skäl. Argentina initierade ett sådant klagomål i samband
med Falklandskriget men någon panel tillsattes ej. Om flera länder - i praktiken
rika länder eftersom endast dessa kan vidta effektiva åtgärder och endast dessa
har råd med dem - har lyckats ena sig om en sådan bojkott - något som är svårt
att uppnå enighet om - vore det osannolikt att WTO skulle kunna förmå dem
att upphöra med den.

Att flera länder uppträder som medklagande är mer naturligt än att de upp
träder som medsvarande. En åtgärd en stat vidtar kan drabba flera länder på lik-

348 Hudec: Enforcing International Trade Law: The Evolution o/the Modern GATT Legal System (1993),
s.446.
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nande sätt. Klagomålen kan ofta bli rättsligt identiska. Det finns många panel
fall där flera stater är klagandeparter. I likhet med det tidigare fallet uppkommer
här frågan om det skall tillsättas en gemensam panel för alla klagomålen eller
separata paneler. Med valet gemensam panel understryks processens hand
lingsdirigerande funktion, med separata paneler understryks den konfliktlö
sande funktionen.

De regler som skapats för dessa fall baseras på två principer; (l) alla klagan
departer skall ha samma rättigheter som om de vore ensamt klagande, (2) sam
ordning av förfarandet ger ekonomiska och rättsliga vinster. Frågan om gemen
sam handläggning är inte bara en processekonomisk fråga. Om det tillsätts
olika paneler med olika ledamöter skulle det - liksom är fallet om det tillsätts
paneler med olika ledamöter då det är flera länder på svarandesidan - kunna bli
så att dessa kom till olika slutsatser angående samma åtgärd. Även om det finns
en möjlighet att överklaga panelbeslutet och därmed få en enhetlig bedömning
av rättsfrågan vore olika slutsatser angående samma åtgärd inte bra för syste
mets funktion och legitimitet. Separata paneler med samma ledamöter utgör ett
sätt att lösa problemet.

Ett gemensamt klagomål förutsätter en samverkan mellan de drabbade län
derna. En sådan samverkan kan såväl förutsätta som skapa politiska bindningar.
I de flesta tvister är något av de fyra stora handelspolitiska aktörerna EG, USA,
Japan och Canada parter. Vid ett par tillfällen har EG och Canada gemensamt
anfört klagomål mot USA. I övrigt har några för dessa aktörer gemensamma
aktioner inte ägt rum.

Det har sällan förekommit något gemensamt klagomål från flera u-länder.
Det hade kanske varit naturligt om detta hade skett under l 970-talet och början
av 1980-talet då så många av dessa länder hade en gemensam, planekonomiskt
inriktad utvecklings strategi. Men det förekom inte då och det har sällan före
kommit därefter. Möjligen har här skett en förändring under senare år. 1993
anförde flera u-länder klagomål mot USA:s tobaksregler och samma år anförde
flera bananexporterande u-länder klagomål mot EG:s bananregim.

Gemensamt klagomål från u-länders sida kan ha såväl politiska som ekono
miska och rättsliga fördelar. Ett gemensamt uppträdande kan stärka de delta
gande länderna politiskt och leda till samarbete också i andra frågor. Ekono
miskt kan detta vara en fördel eftersom varje enskilt land inte på samma isole
rade sätt riskerar att få sin bräckliga ekonomi skadad av retaliationsåtgärder
från den rika motståndarens sida. De kan också själva tillsammans få större
möjlighet att åstadkomma verksamma retaliationsåtgärder gentemot ett han
delspolitiskt starkare land. Rättsligt kan det vara en fördel därför att länderna
kan hjälpa varandra med utredningar och andra krävande och för processen
nödvändiga uppgifter för vilka många fattiga länder saknar resurser.

Huruvida gemensamma klagomål är en god strategi för fattiga länder kan
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dock ifrågasättas.?" Fattiga länder har ofta mer att vinna på samarbete med rika

länder än på samarbete med andra fattiga länder. Det finns ändå en möjlig

styrka i det gemensamma uppträdandet som kan komma att utnyttjas vid för

ändrade ekonomiska relationer.

En gemensam panel är uttryck för ett mer multilateralt synsätt än separata

paneler som representerar ett bilateralt synsätt. Förändringen av ordet "will" till

"shall" är uttryck för ett mer rättsligt tänkande. Att frågan överhuvudtaget har

reglerats i Överenskommelsen om tvistlösning är också uttryck för ett mer rätts

ligt tänkande. Man hade kunnat behålla den tidigare lösningen som innebar att
frågan var oreglerad och att det i varje fall för sig bestämdes hur man skulle lösa
frågan. Fortfarande behålls något av ad hoc-tänkandet genom att här finns val

möjligheter och att man endast anger en huvudregel som bör följas. Det rättsligt

substantiella gäller främst att parterna inte får förlora några rättigheter på grund

av gemensam panel, att de har rätt att ta del av varandras synpunkter samt att

de har rätt till separata rapporter.

Interventionsfrågan var den mest komplicerade fråga som aktualiserades av

de tre fallen med fler än två stater involverade. Den konkretiserar tydligt en

motsättning mellan tvistlösningens två funktioner. Den handlingsdirigerande

funktionen understryks om intervention får förekomma och om intervenienten
tar långtgående rättigheter. Den konfliktlösande funktionen understryks om
intervention sällan eller aldrig tillåts eller om intervenienten ges mer begrän

sade rättigheter. Vid förhandlingarna under Uruguayrundan framkom denna
motsättning vid flera tillfällen och en viss osäkerhet förelåg hos förhandlarna.

Att intervention borde tillåtas i någon form framstod för de flesta som rimligt

samtidigt som det rådde en viss rädsla för att intervention från många länder i

många tvister skulle förändra tvistlösningens karaktär så att den konfliktlö

sande funktionen blev helt underordnad.

I Överenskommelsen om tvistlösning stadgas att en medlem som har ett

väsentligt intresse i en fråga som tagits upp i en panel och som anmält sitt

intresse i frågan till DSB skall ges tillfälle att vara intervenient. Det är inte DSB
som beslutar om att intervention skall tillåtas utan det är panelen. Regeln är

skriven som en regel för panelen. Den skall tillåta intervention om för det första
staten har anmält sitt intresse härför till DSB och för det andra staten har ett
väsentligt intresse ("substantiaI interest") i frågan. Kravet på att anmälan skall

ske till DSB öppnar dock en viss möjlighet till en begränsad politisk prövning

av frågan. Andra stater har möjlighet att då framföra argument kring det lämp

liga i att intervention sker. I huvudsak är det dock en rättslig prövning som sker

349 Detta görs bl.a. i Kufuor: From the GATT to the WTO. The Developing Countries and the Reform of
the Procedures for the Settlement ofInternational Trade Disputes (1997), s. 141.
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och den görs alltid av panelen.l" Den politiska styrningen av interventioner är
alltså mycket svag vilket innebär att balansen mellan den handlingsdirigerande
funktionen och den konfliktlösande funktionen kommer att bestämmas av ett
rättsligt organ.?"

Den första förutsättningen är alltså att staten skall ha anmält sitt intresse till
DSB.352 Den andra och centrala förutsättningen är att staten skall ha ett väsent
ligt intresse i frågan. Denna formulering är uttryck för att reglerna i WTO-avta
let om intervention utgör en kompromiss mellan tvistlösningens två uppgifter.
Man förbjuder inte andra att intervenera vilket vore rimligt om enda uppgiften
vore att lösa en bilateral tvist. Man tillåter inte alla att intervenera vilket vore
rimligt om enda uppgiften vore att skapa en multilateral rättsordning. Något
uttryckligt beslut där en stat förvägrats intervention har veterligen ej förekom
mit.353 Det finns inte några rättskällor i vilka svar ges på frågan vad "substantiai
interest" närmare betyder. De exempel på tredjeiandsintresse som givits ovan i
avsnitt 7.4.4 kan alla kanske innebära att tredje land har ett "substantiai inte
rest".

Som framkom under förhandlingarna under Uruguayrundan kan ett land ha
intresse av att intervenera dels om landet är direkt berört av utgången av tvisten
genom att man bedriver handel med den vara och det land tvisten rör, dels om
landet på annat sätt starkt berörs av ett prejudikat. Den första kopplingen kan
benämnas ekonomisk, den andra juridisk. Den ekonomiska kopplingen kan
också vara indirekt.i" I själva verket kan man konstruera långa kedjor av eko
nomiska orsakssamband, vilket skulle betyda att så gott som alla länder blir
berörda aven åtgärd. Uttrycket "substantial" ger stöd för att förvägra ett land,
som är långt ifrån det anklagade landet på denna kedja, att vara intervenient.

Det är lättare att avgöra om ett land är ekonomiskt berört än om det är juri
diskt berört. Juridiskt berörda - i synnerhet potentiellt berörda - är ofta ett stort

350 Vad tvistens parter anser om interventionen kan också spela roll. I vart fall vore det märkligt om pane
len skulle avvisa en begäran om att ta intervenera om parterna är positiva till en sådan begäran. I den
första tvisten om EG:s bananregler begärde Belize på ett sent stadium att ta vara intervenient. Panelen
hade redan tillsatts och Belize hade inte anmält sitt intresse tidigare. Härom skrev panelen att "the
panel was not authorized to accept the participation ofany country in the panel process, but.... such
participation could possibly be agreed between the parties to the dispute ". Footer s. 232.

351 Panelerna är dock inte utpräglade rättsliga organ eftersom det inte är ett kravatt ledamöterna skall vara
jurister.

352 I protokollen från DSB:s möten anges detta exempelvis på följande vanligt förekommande sätt: "The
representatives ofAustralia and Japan reserved their third-party rights to participate in the Panel 's
proceedings ". WT/DSB/M/44 (Meeting 25 March 1998).

353 Däremot har en medlemsstat förvägrats intervenera i tvist om en retaliationsåtgärds omfattning. En
sådan tvist skall avgöras av skiljemän enligt artikel 22 i Överenskommelsen om tvistlösning. I tvisten
om EG:s bananregim begärde USA rätt att ta vidta en retaliationsåtgärd men USA och EG blev oense
om hur omfattande åtgärden fick vara. I tvisten om omfattningen ville Ecuador - som var en av par
terna i den ursprungliga tvisten - intervenera men tilläts inte detta. Någon bestämmelse om interven
tion i en tvist om retaliationsåtgärder finns inte, något som skiljemännen särskilt påpekade. WT/DS27/
ARB, s. 3.

354 Se de inledande tre exemplen i avsnitt 7.4.4 ovan.
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antal stater medan färre stater är ekonomiskt berörda, i vart fall närmare
berörda. Om det skulle räcka med att en stat hävdar och kan visa att det är fak
tiskt eller potentiellt juridiskt berört så har man i praktiken avskaffat alla rätts

liga hinder för intervention.
En jämförelse kan här göras med Internationella domstolen. I reglerna för

denna anges att en stat under vissa förutsättningar kan tillåtas att intervenera
och under andra förutsättningar har en rätt att intervenera.l" Domstolen kan
tillåta intervention då en stat har ett intresse av rättslig natur som kan påverkas
av domstolens beslut. I praktiken har detta tillåtits mycket sällan. Rätt att inter
venera har man när tvisten rör tillämpningen aven konvention till vilken staten
är ansluten. Om staten intervenerar är den också enligt reglerna bunden av dom
slutet.

Alla tvister i WTO rör tillämpning av WTO-avtalet. Om principerna i Inter
nationella domstolens stadga skulle tillämpas här skulle alla stater alltid ha rätt
att intervenera. Reglerna för Internationella domstolen anger ju att alla konven
tionsstater har rätt att intervenera vid en tvist angående tillämpningen aven
konvention. I Internationella domstolen finns dock inte någon automatisk pre
judikatverkan för stater som inte intervenerat.

WTO-systemet bygger på att det är staten som är subjekt vid alla förhand
lingar och vid tvister. Vid olika tillfällen har det framförts förslag om att också
privata rättssubjekt skall få uppträda i WTO. Detta motiveras med att det är
dessa som i praktiken är mest berörda av olika handelshinder, att de har den
bästa kunskapen om dem samt att det finns risk för att de regeringar som skall
företräda dem inte försvarar deras rättigheter på ett bra sätt. Privat medverkan
skulle avspegla de nya maktförhållandena och relationerna i världsekonomin
och också föra in nya ideer om subjekten i internationell rätt.

En form av privat medverkan i tvistlösningen skulle kunna vara genom
intervention.i" Det skulle ge olika intressenter - inte bara företag och bransch
organisationer utan också t.ex. ideella organisationer som miljöorganisationer
- möjlighet att få delge panelen synpunkter som annars kanske inte skulle fram
föras. Någon aktualitet synes dessa förslag inte ha för närvarande. Ett tungt
praktiskt skäl emot dem är att de skulle göra processen än mer komplex och
tidsödande.?"

Reglerna om intervention är sålunda vaga vad gäller rätten att intervenera.
När det gäller den rättsliga verkan av intervention är de mer tydliga. Rätten för
intervenienten att få ta del av parternas inledande skriftliga inlagor innebär att

355 Artikel 62 och 63 i stadgan för Internationella domstolen. Se avsnittet om Internationella domstolen i
kapitel 5.

356 Cameron/Campbell: Trade and Environment Disputes in the WTO: Rejlections on the work o/the CTE
and DSB (1997), s. 9; Cameron/Campbell: Challenging the Boundaries o/the DSU through Trade and
Environment Disputes (1998), s. 226.

357 Frågan om privata subjekts medverkan i tvistlösningen diskuteras i avslutningskapitlet.
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intervenienten får större förståelse för tvisten och därmed själv kan bidra med
bättre principiella argument. Denna ordning kan samtidigt leda till att parterna
inte skriver vad de skulle ha skrivit om inlagorna inte gavs till intervenienten.
En sådan återhållsamhet kan försvåra en lösning av den bilaterala tvisten.

Intervenienter har också rätt att muntligen och/eller skriftligen framlägga
sina synpunkter vid ett sammanträde under första mötet. De kan då kommen
tera parternas inlagor och presentera egna argument. Det är en ganska begrän
sad medverkan som tillåts. Det har dock inträffat att panelen frångått denna ord
ning och givit intervenienterna större möjligheter till deltagande. Så fick vissa
intervenienter i den tvist om EG:s bananregim som avgjordes med de nya reg
lerna också delta i det andra mötet och där yttra sig. Detta motiverades av pane
len med att "the economic effect ofthe disputed EC banana regime on certain
third parties appeared to be very large". 358 Vilka rättigheter intervenienterna
skall ha kan vara föremål för överenskommelse mellan panelen och parterna. 359

En viktig bestämmelse för intervenienter är att panelen är skyldig att beakta
vad intervenienter anför i sina skriftliga inlagor.l'? Bestämmelsen skall garan
tera att vad intervenienter anför blir föremål för en rättslig analys på samma sätt
som parternas argument. Vad intervenienter anför blir alltså rättsligt relevant. I
vilken utsträckning paneler sedan analyserar intervenienternas argument varie
rar naturligtvis på samma sätt som panelerna i varierande utsträckning beaktar
alla argument från parterna.

Under Uruguayrundan diskuterades huruvida en intervenient kunde åberopa
någon annan bestämmelse än de bestämmelser som den klagande parten åbero
pat i klagomålet. Här finns två frågor. Den första frågan är huruvida panelen är
skyldig att inskränka sin prövning till de artiklar parterna åberopat eller om
panelen har frihet att bedöma åtgärderna mot bakgrund av alla tänkbara bestäm
melser. Om svaret är att panelen inte får pröva andra artiklar än dem som part
åberopat uppkommer frågan om också en intervenient kan åberopa en bestäm
melse som panelen måste pröva. I det normalmandat som panelerna skall ges
enligt Överenskommelsen om tvistlösning stadgas att panelen skall undersöka
relevanta bestämmelser i det eller de berörda avtal som åberopats av parterna i
tvisten.l" Mandatet kan läsas som att panelen är bunden till ett visst avtal men
inte bunden till vissa bestämmelser i avtalet. I flera panelfall har dock panelerna
uttalat att de inte prövar andra än de bestämmelser en part åberopat. 362 Panelen
uppfattar alltså sig själv som bunden till prövning endast av den klagande par-

358 Ecuadorm.fl./EG, bananer, 1997 (WT/DS27/R), p. 7.9.
359 Steger/Hainsworth: New Directions in International Trade Law: WTO Dispute Settlement (1998), s.

36.
360 Överenskommelsen om tvistlösning, artikel 10 p. 2.
361 Överenskommelsen om tvistlösning, artikel 7.
362 USA/Japan, läder, 1984 (31S/94); Canada, EEGIUSA, tullavgift, 1988 (35S/245); EEG/Japan, halvle

dare, 1988 (35S/116); Australien/USA, socker, 1989 (36S/331).
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tens rubricering av brottet och panelen har också avvisat intervenients krav på
prövning av någon annan artikel. Denna lösning understryker den konfliktlö
sande funktionen hos processen. Parterna får därmed viss kontroll över proces
sen och riskerar inte att nya infallsvinklar prövas.

Intervention har blivit en alltmer vanligt förekommande form för deltagande
i tvistlösningen. Före 1981 förekom intervention bara sporadiskt. Av de nya fall
som avgjorts med tillämpning av Överenskommelsen om tvistlösning har inter
vention förekommit i de allra flesta. Denna utveckling var inte förväntad.f" Det

förekommande bruket av intervention ger upphov till frågan om det kan hota
systemet. Hotet skulle i så fall bestå i att processen blir alltför tungrodd och
utdragen inte bara av det skälet att tid måste avsättas för att höra intervenien
tema utan också därför att intervenienternas argument måste beaktas i panelens
rapport. Man skulle därmed återgå till den "working-party"-procedur som före
kom i GATT:s barndom.

Det finns dock olika faktorer som avhåller en stat från att intervenera. För
det första tar det tid och kostar pengar att delta i olika tvister. För det andra kan
det uppfattas negativt om en stat alltför ofta vill blanda sig i tvister mellan andra
stater och därmed kanske försvårar en bilateral lösning av konflikten. Det har
dessutom visat sig att många stater anmäler sitt intresse till DSB men sedan
avstår från att uppträda som intervenienter. Erfarenheten från Internationella
domstolen är också av intresse. Där har inte många stater intervenerat trots att
de haft möjlighet därtill.l'"

Reglerna om intervention ger en möjlighet för en stat att påverka utgången
aven tvist och därmed också påverka utformningen av den multilaterala han
delsordningen. Men en stat kan utöva påverkan på andra sätt också. Enligt
Överenskommelsen om tvistlösning artikel 4 p. 11 kan en stat få delta i det sam
rådsförfarande mellan parterna som skall föregå panelprövningen."? När DSB
skall tillsätta panel och bestämma mandaten för panelen har alla stater rätt att
framföra synpunkter. När panelrapporten skall antas har också alla stater rätt att
framföra synpunkter.

Interventionsfrågan får betydelse vid en tolkning av WTO-avtalet från ett
regimperspektiv. I teorin om internationella regimer är det väsentligt huruvida
de normer som finns utgör "partsintressenormer" eller "allmänintressenor
mer" .366 "Partsintressenormer" innebär att det bara är de som är närmast
berörda som skall vara aktiva i en tvist medan "allmänintressenormer" innebär
att alla regimmedlemmar har lika stor rätt att vara aktiva. En regim karakterise-

363 Steger/Hainsworth s. 56.
364 Rosenne: The World Court. What il is and how il works (1995), s. 127.
365 Se härom Footer s. 239.
366 Finlayson/Zacher: The GATT and the regulation of trade barriers: regime dynamics and functions

(1981), s. 585 ff. Se också ovan kapitel 2, avsnitt 2.5.3.3.
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ras b1.a.av att det finns en för regimen unik balans mellan dessa två olika typer
av normer.i'" Tillämpningen av interventionsreglerna har inneburit att dessa
regler alltmer utgör exempel på "allmänintressenormer". Denna utveckling kan
möjligen komma att försvaga den internationella regimen.f"

7.6 Domama

7.6.1 Frågeställningar

I WTO:s tvistlösningssystem är panelledamöterna och överprövningsorganets
ledamöter utsedda för att med rättsliga metoder avgöra tvister mellan medlems
stater. De är domare. I tvistlösningssystemet ingår också att domarna kan få
hjälp av olika experter. Enligt reglerna i Överenskommelsen om tvistlösning
kan panelen begära information från en av panelen tillsatt expertgrupp.i'" I de
olika delavtalen finns också särskilda bestämmelser om expertgrupper. En sär
ställning intar Textilövervakningsorganet som inrättats genom Avtalet om tex
til och konfektion.l" Detta organ har b1.a. en dömande funktion.

Vilka personer som väljs för att avgöra tvister avspeglar vilka värderingar
som är förhärskande i ett samhälle och på det specifika område en tvist gäller.
De tvistande parterna måste acceptera de dömande personerna och gör det i all
mänhet om de högt värderar dessa personers rang."! Vilka personer som väljs
för att avgöra tvister i WTO är alltså ett uttryck för vilka värderingar som domi
nerar inom organisationen. I detta avsnitt skall ett antal frågor kring WTO:s
domare ställas och besvaras.

(1) Hur utses panelledamöterna och överprövningsorganets ledamöter? Vil
ket inflytande över detta har medlemsstaterna generellt? Vilket inflytande har
tvistens parter? Vilket inflytande har WTO som organisation?

För att kunna svara på dessa frågor krävs att man - i likhet med vad som gjordes
i fråga om rätten till panelprövning - skiljer mellan vilka beslutanderegler som
gäller och vilka normer som skall tillämpas vid beslutsfattandet. Regler om vilka
som fattar beslut är nödvändiga för en fungerande organisation men det är inte
alltid nödvändigt att uppställa nonner för beslutet. 372 Proceduren för hur de
dömande personerna utses är i sig viktig för legitimiteten i systemet. 373

(2) I vilken utsträckning är domarna opartiska och oberoende?

367 Finlayson/Zacher s. 593.
368 Frågan om WTO-avtalet som komponent i en internationell regim diskuteras i avslutningskapitlet.
369 Artikel 13 p. 2 och Tillägg 4 i Överenskommelsen om tvistlösning.
370 Artikel 8 i Avtalet om textil och konfektion.
371 Se härom Galtung: Fredsforskning (1970), s. 142 tf.
372 Politik innebär att man tillämpar beslutsregler men att det saknas bestämda normer för beslutets inne

börd.
373 Se härom i teorikapitlet särskilt vad Luhmann hävdar om procedurer och legitimitet.
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I den rättsliga ideologin är huvudregeln att de som dömer skall vara opartiska.
Vissa undantag från detta finns. I skiljeförfarande är det vanligt att parterna kan
utse varsin representant men att skiljedomstolen som helhet - inklusive den
tredje skiljemannen - uppfattas som balanserad och därmed opartisk. I vissa
domstolar ingår partsrepresentanter och sammansättningen av dessa kan vara
sådan att motstridiga intressen balanseras.

Frågan om opartiskhet kan sålunda gälla domstolen som helhet eller de
enskilda ledamöterna. En fråga är alltså om domstolen som helhet kan uppfattas
som opartisk därför att sammansättningen garanterar en viss fördelning. Frågan
anknyter till problematiken vid skiljeförfarandet och partsrepresentationen i
vissa domstolar. En bestämd fördelning kan i viss utsträckning garanteras
genom reglerna för hur domarna utses. Men det kan också finnas särskilda
materiella normer för detta som skall tillämpas vid beslutet. Vilka skulle då
dessa normer vara? Det gäller att hitta en balans utifrån vissa angivna kriterier.
Men vilka kriterier? Vilka kriterier är legitimitetsskapande i den internationella
handeln? Vilka skiljelinjer kan man dra mellan olika intressen?

En skiljelinje går mellan rika och fattiga länder. För att skiljelinjen skall vara
relevant krävs att dessa har skilda intressen i handelspolitiken. Har de det? I så
fall på vilket sätt? U-länder utgör inte längre någon enhetlig grupp. Vissa av dem
är mycket frihandelsinriktade medan andra är jämförelsevis protektionistiska.

En annan skiljelinje går mellan stora och små länder. Här är det främst
omfattningen av utrikeshandeln som är avgörande. Denna skiljelinje får bety
delse t.ex. vid möjligheten att retaliera.

De två nu nämnda skiljelinjerna är relativt konstanta i tiden även om föränd
ringar kan ske. En annan skiljelinje går mellan länder som är frihandelsinriktade
och sådana som bedriver en mer protektionistisk handelspolitik. Även om WTO
avtalet utgår från frihandelsiden, utgör det ändå en kompromiss mellan frihandel
och protektionism. Denna skiljelinje skulle därfor kunna vara relevant men sam
tidigt inträffar det att länder byter regeringar och förändrar sin handelspolitik
på ganska kort tid.

En annan skiljelinje finns mellan länder som har olika typer av produktion,
t.ex. mellan jordbruksländer och industriländer.

En ytterligare skiljelinje kan dras geografiskt, varvid till exempel de olika
världsdelarna kan ses som representanter för olika intressen. Detta är en geopo
litisk gränsdragning som är konstant i tiden men vars relevans kan växla.

De fem skiljelinjer som hittills beaktats har gällt fördelning mellan olika ty
per av länder. Utifrån ett antagande att den avgörande motsättningen i handels
politiken inte primärt är internationell utan nationell och finns mellan produ
center och konsumenter, kan en skiljelinje dras mellan företrädare för produ
center och konsumenter. Skulle den översättas till handelspolitiken skulle kon
sumentintressena stå för frihandel och producentintressena för protektionism. I
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vart fall det senare är diskutabelt eftersom exportföretag i allmänhet är betjänta
av frihandel.

Det finns skiljelinjer som har helt annan karaktär. En skiljelinje kan dras mel
lan företrädare för olika juridiska tolkningsmetoder. En annan kan dras mellan
länder som förespråkar en tvistlösning baserad på ett diplomatiskt kompromiss
tänkande och länder som förespråkar en mer rättsligt inriktad tvistlösning.

En andra fråga är huruvida varje enskild domare kan anses opartisk. Den
enskilde domarens opartiskhet kan inte på samma sätt som for domstolen som
helhet garanteras genom reglerna för hur domaren utses. För att garantera
domarens opartiskhet krävs det materiella normer.

En särskild fråga här är huruvida domaren får döma i en konflikt där det egna
landet är part. Om det skulle vara så att en domare inte får döma i mål i vilka
hans eget land är part har man erkänt att det i vart fall inte kan uteslutas att domare
tar nationella hänsyn och ej agerar objektivt. Å andra sidan är en regel, som anger
att en domare inte får döma i mål i vilka hans eget land är part, rimlig från utgångs
punkten att det då kan uteslutas att någon tar nationella hänsyn. Risken finns
också for det omvända, nämligen att en domare av rädsla för att bli anklagad
for att gynna sitt eget land missgynnar sitt eget land. Principen att bara misstanke
om ovidkommande hänsyn bör föranleda att en domare inte får döma i tvist där
hans eget land är part har goda skäl for sig. Jävsregler har en lång tradition i juri
diken. En domare kan dock ha en sådan status och integritet och vara så frigjord
från sin nationella bakgrund att nationaliteten inte har någon betydelse. Domare
i EG-domstolen får t.ex. delta i mål där det egna landet är part. 374

En annan frågeställning kring domarens opartiskhet rör dennes relation till
sin regering. Skall krav ställas att domaren måste vara oberoende av någon
regering eller kan det tillåtas att domaren är regeringstjänsteman eller att han
för någon annan uppgift är anställd av staten? Denna fråga har - som kommer
att framgå - diskuterats mycket inom GATT/WTO.

Den sistnämnda frågeställningen för till nästa fråga:
(3) Vilka personliga kvalifikationer skall domaren ha?
För WTO:s tvistlösning skulle ett krav kunna vara att domaren skall vara

expert på rättslig konfliktlösning generellt. För att uppfylla detta krav krävs det
att domaren har juridisk utbildning. Ett annat tänkbart krav är att domaren skall
vara expert på konfliktlösning mellan stater. Detta krav uppfylls bäst av perso
ner med erfarenhet av diplomati. Ett tredje krav skulle kunna vara att domaren
har ingående kunskaper om ekonomi och handel. För att uppfylla detta krav är
ekonomisk skolning bäst. Vilket krav som ställs på domarna utgör ett av flera
kännetecken på vilken typ av konfliktlösning det rör sig om.

Kvalifikationsfrågan kan också gälla domstolens kompetens som helhet.

374 Se ovan kapitel 4, avsnitt 4.5.
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Om det i domstolen finns såväl juridisk som diplomatisk och ekonomisk kom
petens garanteras en bredd i domstolens kompetens vilken kan vara önskvärd.

Till personliga kvalifikationer hör inte bara formella meriter utan också all
män duglighet och personliga värderingar. Den allmänna dugligheten är okon
troversiell eftersom den är ett givet kriterium för en domare. Personliga värde
ringar kan vara ett kontroversiellt kriterium eftersom personen kan vara känd
för att ha särskilda handelspolitiska preferenser eller någon annan värdering
som är relevant i detta sammanhang.

7.6.2 Framväxten och innebörden av reglerna

Artikel XXIII i GATT nämner ingenting om paneler och här finns sålunda inte
heller något om vilka personer som skall vara ledamöter av panelen. I början av
GATT:s verksamhet avgjordes tvister oftast av arbetsgrupper ("working par
ties") i vilka alla stater hade rätt att delta. Bruket av paneler växte fram under
1950-talet. Inledningsvis angavs det inte i avgörandena vilka som varit ledamö
ter. Det var först 1962 i Uruguays tvist med femton i-länder som det angavs
vilka som varit ledamöter av panelen.l" Bruket att notera varifrån panelleda
mötema kom fortsatte fram till 1983, då man upphörde att ange panelledamö
temas nationalitet. 376

Genom 1979 års Understanding skapades uttryckliga regler för panelerna
och även för ledamöterna. Frågan om vilka personer s~m var lämpliga för att
tjänstgöra som panelledamöter hade diskuterats under Tokyorundan. Ett för
slag var att man bara skulle ha experter som inte hade anknytning till någon
regering. Ett argument mot detta var att det skulle bli svårt att finna sådana per
soner som hade tillräckliga kunskaper om de tvistefrågor som kunde bli aktu
ella.!" Den grupp som skulle föreslå de nya reglerna ansåg att ledamöterna
företrädesvis borde vara statstjänstemän ("governmental individuals"), men att
de inte fick representera de tvistande parterna. 378

1979 års Understanding innehöll relativt utförliga regler om panelledamö-

375 Uruguay/Österrike m.fl., 1962 (BISD 11S/95). I den panelen ingick fem ledamöter och de kom från
Canada, Nederländerna, Israel, Brasilien och Schweiz. Mot bakgrund av att tvisten framstod som en
tvist mellan ett u-land och flera i-länder är det värt att här notera att en majoritet av personer från i
länderna ingick i panelen.

376 Den sista antagna panelrapporten med landangivelse för panelledamötema var EEG/USA, vitaminer,
1982 (BISD 29S/11 O) och den första utan landangivelse var Canada/USA, fjädringar, 1983 (BISD
30S/107).

377 Stewart (ed): The GATT Uruguay Round. A Negotiating History (1986-1992) (1993), s. 2691.
378 Stewart s. 2693. Uttrycket "governmental individuals" översätts här och i den svenska propositionen

med "statstjänstemän". Den exakta innebörden i "govemmental" är inte lätt att fastställa. Att härmed
avses personer som arbetar i regeringskansliets olika departement är klart. Det är oklart om universi
tetsanställda, som ofta - i vart fall i Europa - är anställda av staten men ändå inte officiellt företräder
landet, tillhör gruppen "govemmental individuals". I USA är universitetsprofessorer oftast privat an
ställda.
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tema."? Den beskrivning som där fanns av praxis angav att panelens ledamöter
i huvudsak valdes från staternas permanenta delegationer i GATT eller, vilket
var mindre vanligt, från staternas nationella administrationer bland delegater
som regelbundet deltog i GATT:s aktiviteter. När det förelåg en tvist mellan ett
u-land och ett i-land hade praxis varit att en eller flera ledamöter kommit från
u-länder.

Det angavs vidare i 1979 års Understanding att panelledamöterna förväntades
agera opartiskt och inte ta emot instruktioner från sina regeringar. Det angavs
också att parterna i några få fall på grund av frågans komplexitet hade enats om
att utse experter som inte var statstjänstemän. GATT-sekretariatet hade föresla
git parterna olika kandidater. Panelens sammansättning hade bestämts genom
en överenskommelse mellan parterna och godkänts av GATT:s råd. Det angavs
att ett brett spektrum av åsikter hade varit en fördel i svåra fall men att ett större
antal panelledamöter ibland hade fördröjt förfarandet.i"

Den beskrivning som fanns av praxis i 1979 års Understanding var uttryck
ligen avsedd att också gälla som norm för fortsättningen. I den första delen av
1979 års Understanding fanns andra kompletterande normer. Här stadgades att
länderna i början av varje år skulle anmäla namnet på en eller två personer som
kunde tjänstgöra som panelledamöter. Generaldirektören skulle få en lista över
personer som kunde vara antingen statstjänstemän eller icke-statstjänstemän
och deras kvalifikationer skulle avse handelsrelationer, ekonomisk utveckling
och andra frågor som täcktes av GATT. När en panel skulle tillsättas skulle
generaldirektören, efter att ha fått samtycke från parterna, föreslå tre eller fem
ledamöter vilka skulle godkännas av GATT-parterna. Ledamöterna skulle före
trädesvis vara statstjänstemän. Man skulle inte välja panelledamöter som var
medborgare i något av de tvistande ländema.?"

Några drag i förfarandet kan här noteras. För det första stadgades att parterna
måste godkänna panelledamöterna. Här fanns inga reglerom vad som skulle gälla
om de inte kunde nå enighet om detta. Urvalsprocessen kunde bli långvarig.

För det andra förväntades ledamöterna vara statstjänstemän. De var alltså i
allmänhet knutna till regeringar och hade tjänat sådana. Visserligen fick inte
medborgare i de tvistande länderna ingå i panelen men följden var ändå en för
skjutning åt det diplomatiska hållet. Det fanns praktiska skäl för denna ordning.
Ett skäl var att GATT inte behövde avlöna dem. Ett annat skäl var att det inte
var lätt att finna andra personer som hade de nödvändiga kunskaperna.

För det tredje fanns det en norm om fördelning mellan länder, nämligen att
åtminstone en av panelledamöterna skulle komma från ett u-land om den ena
parten var ett u-land.

379 Bestämmelserna härom finns i p. 11-14 samt i Annex p. 6 (ii) och (iii).
380 Ib.
381 Ib.
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För det fjärde angavs om panelledamöterna att de skulle vara förtrogna med
GATT och att de skulle ha kunskaper om handelsrelationer och ekonomisk
utveckling. Här angavs ingenting om att juridisk utbildning och juridisk verk
samhet skulle utgöra vare sig ett krav eller en merit.

Intrycket av 1979 års Understanding i fråga om panelledamöterna är att det
rättsliga tänkandet inte har fått någon större genomslagskraft. Det diplomatiska
inslaget i tvistlösningen var fortfarande starkt.

I 1982 års ministerbeslut om tvistlösning fanns en tendens till ett mer rätts
ligt tänkande. 382 Här stadgades att staterna effektivt skulle samarbeta med gene
raldirektören för att få fram kvalificerade experter som var tillgängliga för att
tjänstgöra som panelledamöter. I de fall dessa experter inte arbetade i Geneve
skulle enligt ministerbeslutet kostnaderna för dem bestridas av GATT.

Beslutet 1982 följdes av ett särskilt beslut om tvistlösning i november
1984.383 Här angavs att staterna skulle ge generaldirektören namn på personer
de ansåg var kompetenta att tjänstgöra som panelledamöter. Ett krav på de
namngivna personerna var att de inte vid tillfället tjänade någon nationell admi
nistration. Ett annat krav var att de skulle ha en mycket god kunskap om inter
nationell handel och erfarenhet av GATT. Dessa namn skulle ingå i en kort för
teckning över personer som inte var statstjänstemän och som skulle godkännas
av GATT-parterna i samråd med generaldirektören. Förteckningen skulle vara
så representativ som möjligt för de olika länderna.

Samtidigt föreskrevs i 1984 års beslut att generaldirektören skulle fortsätta
att tillämpa den praxis som innebar att panelledamöter företrädesvis utsågs
bland statstjänstemän. Personer från den nya förteckningen skulle dock också
kunna komma ifråga.

Parterna skulle enligt 1984 års beslut behålla sin rätt att framföra synpunkter
angående generaldirektörens förslag till panelledamöter men de skulle enligt
beslutet inte motsätta sig ett förslag om det inte fanns mycket starka skäl för
detta. Här hade man också löst frågan hur man skulle agera om parterna inte
kunde komma överens. Generaldirektören kunde, om parterna inte enats inom
trettio dagar, på begäran av endera parten och i samråd med ordföranden för
GATT-rådet utse ledamöterna. Intressant nog skulle han då utse dem från den
nya förteckningen över personer som inte var statstjänstemän.

Genom 1984 års beslut gav man alltså större tyngd åt principen att utse per
soner som inte var statstjänstemän. Man löste också problemet om hur man
skulle gå tillväga när parterna inte kunde enas. Genom att lösa det senare pro
blemet avskaffade man en möjlighet för ena.parten att förhala proceduren.

Frågan om panelledamöterna diskuterades i Leutwilerrapporten 1985. I

382 Ministerial Declaration of29 November 1982, Decision on Dispute Settlement (BISD 29S/13).
383 Decision on Dispute Settlement of30 November 1984 (BISD 31S/9).
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denna föreslogs att panelerna skulle bestå av experter som var väl insatta i det
rättsligt alltmer komplexa GATT-systemet. Man borde enligt rapporten skapa
ett liten permanent förteckning över experter på GATT vilka inte var statstjäns
temän och från denna välja de som skulle avgöra tvistema.i"

Under Uruguayrundan förekom en omfattande debatt om hur panelledamö
tema skulle utses och vilka kvalifikationer de skulle ha. Nya Zeeland framförde
att det varit ett problem med att stater inlagt sitt veto mot förslag på ledamöter.
Ett sätt att komma ifrån detta skulle enligt Nya Zeeland vara att personerna på
förteckningen skulle ha så goda kvalifikationer att deras lämplighet inte skulle
kunna ifrågasättas. 385 .

Jamaica varnade för ett alltför rättsligt synsätt på frågan. Jamaica ansåg att
alla stater skulle ha rätt och skyldighet att utse personer som skulle kunna ingå
i panelerna. Att hämta panelIedamöter utanför delegationerna i Geneve skulle
enligt Jamaica kunna vara kontraproduktivt och vara uttryck för en alltför rätts
lig inställning. Det skulle enligt Jamaica bana väg för en överdrivet rättslig
inställning också på andra områden.386

USA ansåg att bruket av panelIedamöter som var statstjänstemän i tredje
land utgjorde en svaghet i systemet. Enligt USA var det grundläggande i alla
tvistlösningssystem att de tvistande parterna hade förtroende för domarna och
att dessa var rättvisa, kompetenta och neutrala. USA hävdade att de som arbe
tade nära GATT möjligen ansåg att personerna från tredje land hade dessa
egenskaper. Väljare i de olika länderna kunde dock enligt USA misstänka att
statstjänstemän inte var helt neutrala även om de skulle vilja vara det. En sådan
misstanke skulle enligt USA göra det enklare att förhindra antagande också av
välgrundade panelrapporter. Man föreslog med hänvisning till Leutwilerrap
porten att panelledamöterna endast skulle väljas från förteckningen över neu
trala experter som inte var statstjänstemän.?"

Det amerikanska förslaget fick visst stöd från Japan som också ansåg att
icke-statstjänstemän oftare skulle tjänstgöra som panelIedamöter. 388 Japan före
slog sedan ett nytt system för det fall parterna inte inom 30 dagar kunde nå enig
het om panelIedamöter. Systemet skulle innebära att varje part valde var sin
ledamot och att sedan generaldirektören skulle välja den tredje som också
skulle tjänstgöra som ordförande.i" Detta förslag möttes av argumentet att

384 Trade Policies for a Better Future. The 'Leutwiler Report " the GATT and the Uruguay Round (1987),
s. 54 f.

385 MTN.GNG/NG 13/W/2 (New Zealand, 22 April 1987).
386 MTN.GNG/NG 13/W/5 (Jamaica, 25 June 1987).
387 MTN.GNG/NGI3/W/6 (USA, 25 June 1987), p. 4.
388 MTN.GNG/NG 13/W/7 (Japan, 1 July 1987), p. 2 (2) (i).
389 MTN.GNG/NGI3/W/9 (Japan, 18 September 1987), p. 2 (ii).
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panelen skulle arbeta som ett lag och att detta inte skulle fungera om endast en
av ledamöterna kunde anses vara opartisk.'?'

Vid förhandlingsgruppens möten diskuterades också antalet panelledamö
ter. En delegation framhävde att det normalt borde vara tre ledamöter och att
det ytterst sällan vore lämpligt med fem ledamöter. Andra ansåg att det var
bättre med fem ledamöter därför att det då i panelen fanns mer expertis och mer
varierande bakgrunder hos ledamötema.?" Ett förslag innebar att antalet skulle
vara tre om inte parterna inom en kort särskilt angiven tid enades om fem leda
möter.l" Detta var en ide som senare konkretiserades av Mexiko som föreslog
tre ledamöter om inte parterna inom tio dagar enades om fem ledamöter.l"

En annan fråga var efter vilka kriterier man skulle göra fördelningen av
ledamöterna. Ett förslag innebar att man skulle ta geografiska hänsyn. Ett annat
förslag innebar att man skulle sträva efter en fördelning så att olika rättsliga tra
ditioner blev representerade.394

Enligt 1979 års Understanding borde åtminstone en av ledamöterna vara
från ett u-land i tvister där ena parten var ett u-land. Det framfördes skilda åsik
ter om denna praxis. En uppfattning var att detta inte borde vara något absolut

krav utan parterna skulle kunna komma överens om annat allt efter omständig
heterna. En annan uppfattning var att denna ordning motsatsvis syntes innebära
att det inte skulle vara någon ledamot från u-länder i tvister mellan i-länder.l"

Halvtidsöverenskommelsen i april 1989 innehöll några bestämmelser om
panelledamötema.l'" Här stadgades att panelerna skulle bestå av välkvalifice
rade ledamöter som kunde vara såväl statstjänstemän som icke-statstjänstemän.
Det angavs ingenting om att de företrädesvis skulle vara det ena eller det andra.
Vidare angavs att förteckningen över icke-statstj änstemän skulle utökas och
förbättras.

Beträffande antalet ledamöter följde halvtidsöverenskommelsen förslaget
från Mexiko och angav att antalet skulle vara tre om inte parterna inom tio
dagar enades om fem ledamöter.

Det hade varit svårt att nå enighet om vad som skulle gälla i det fall parterna
inte kunde enas om panelledamöter. I halvtidsöverenskommelsen stadgades att
om inte parterna enats inom 20 dagar så skulle generaldirektören på begäran av
endera parten utse ledamöterna. Generaldirektören skulle vid detta beslut sam
råda såväl med ordföranden för rådet som med parterna.

390 MTN.GNGING13/8 (Meeting 23-24 June 1988), p. 23.
391 MTN.GNGING13/8 (Meeting 23-24 June 1988), p. 23.
392 MTN.GNGING13/9 (Meeting 11 Ju1y 1988), p. 28.
393 MTN.GNGING13/W/26/Rev.1 (Mexico, 10 October 1988), s. 3.
394 MTN.GNGING13/8 (Meeting 23-24 June 1988), p. 23.
395 MTN.GNGING13/9 (Meeting 11 July 1988), p. 28.
396 Decision on Improvements to the GATT Dispute Settlement Rules and Procedures of 12 april 1989

(BISD 36S/61), p. F (c).
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Diskussionen om panelledamöterna fortsatte efter halvtidsöverenskommel
sen 1989. Ett antal nya förslag presenterades. Ett sådant var att det skulle utses
tre eller flera panelledamöter som skulle avgöra alla GATT-tvister. Ett annat

förslag som ansågs förbättra kvaliteten på avgörandena var att två av tre leda
möter skulle ha tidigare erfarenhet av tvistlösning i GATT. 397

Kravet att panelledamöter skulle vara experter och icke-statstjänstemän fram
fördes efterhand allt oftare under förhandlingarna. Exempelvis poängterade
EEG hur viktigt man ansåg det vara att panelernas beslut baserades på oberoende,
sakkunskap och klarhet och att ledamöternas professionalism därvid var avgö
rande. EEG föreslog att man skulle välja panelledamöter från en relativt liten
förteckning över personer som inte var knutna till nationella administrationer
och som hade rättslig, ekonomisk och kommersiell erfarenhet. Om parterna inte
enades om annat skulle inte diplomater i Geneve få vara ledamöter.?"

USA återkom i ett förslag till frågan om panelledamöterna. Man ansåg att
en möjlighet för att få bättre kvalificerade ledamöter var att det upprättades en
pool av 15 till 20 personer som skulle tillsättas för två eller flera år och bland
vilka ledamöterna skulle utses. Här skulle finnas både statstjänstemän och per
soner som inte var statstjänstemän. 399

Diskussionen om panelledamöterna kopplades ofta samman med diskussio
nen om antagandet av panelrapporten. En ofta framförd mening var att det
skulle bli lättare för rådet att anta panelrapporten om panelledamöterna var
oväldiga och kunniga. Om panelrapporten skulle antas automatiskt var det
enligt den förhärskande meningen av avgörande betydelse att panelledamö
tema hade den legitimitet som var nödvändig.

Överenskommelsen om tvistlösning innehåller relativt utförliga regler om
panelledamöterna.f"

Reglerna om hur panelledamöterna utses följer i huvudsak det man enats om
genom 1984 års beslut och kan sammanfattas på följande sätt:

(1) Sekretariatet skall upprätthålla en förteckning över tänkbara panelleda
möter vilka föreslagits av medlemsstaterna.

(2) Panelen skall bestå av tre ledamöter om inte parterna inom tio dagar
enats om fem ledamöter.

(3) Sekretariatet skall föreslå parterna i tvisten nomineringar till panelen och
parterna får inte motsätta sig nomineringar annat än om tvingande skäl föreligger.

(4) Om parterna inte inom 20 dagar kunnat enas om panelIedamöter skall
generaldirektören på begäran av endera parten i samråd med ordföranden i DSB

397 MTN.GNGINGI3/17 (Meeting 7 December 1989), p. 8.
398 MTN.GNGINGI3/W/39 (European Community, 5 April 1990).
399 MTN.GNGING13/W/40 (USA, 6 April 1990).
400 De fmns i artikel 8.
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och ordföranden i relevant råd eller kommitte och efter samråd med parterna
utse panelledamöter.

Om oberoendet och opartiskheten gäller följande:
(1) Medborgare i medlemsländer som är parter i tvisten eller intervenerar tar

inte vara panelledamöter.
(2) Panelledamöterna skall tjänstgöra i personlig kapacitet och får inte ta

emot instruktioner från sin regering.
(3) Ledamöterna kan vara såväl statstjänstemän som icke-statstjänstemän

men man skall sträva efter att ta oberoende personer.
(4) Vid tvist mellan ett u-land och ett i-land skall panelen, om u-landet begär

det, innefatta minst en panelmedlem från ett u-land.
Om de personliga kvalifikationerna gäller följande:
(1) Man skall utse kvalificerade personer och de skall tillsammans ha en

mångsidig bakgrund och bred erfarenhet. 401

(2) Som meriter gäller

a) att ha tjänstgjort i eller framlagt ett fall inför en panel,
b) att ha tjänstgjort som representant för ett land i GATT/WTO,
c) att ha tjänstgjort som representant för en stat i ett råd eller i en kommitte

inom något berört avtal,
d) att ha tjänstgjort i sekretariatet,
e) att ha undervisat eller utgivit publikationer inom området internationell han

delsrätt eller internationell handelspolitik,
f) att ha tjänstgjort som högre handelspolitisk tjänsteman i ett medlemsland.

Opartiskheten poängteras och understryks i de särskilda "Rules of Conduct"
som gäller för panelledamöter, ledamöter av överprövningsorganet, skiljemän
samt experter som deltar i tvistlösningen.?"

I den förhandlingsgrupp som diskuterade tjänstehandeln fanns en rädsla för
att panelledamöterna inte skulle ha tillräckliga kunskaper om det rättsligt och
ekonomiskt särdeles komplexa tjänsteområdet.f" Dessa farhågor ledde till att
man senare fattade ett särskilt beslut enligt vilket panelledamöterna skulle ha

401 I artikel 8 p. 2 står: "Panel members should be selected with a view to ensuring the independence of
the members, a sufficiently diverse background and a wide spectrum ofexperience''. Detta har i pro
positionen översatts på följande vis: "Panelmedlemmar skall utses med sikte på attfå oberoende per
soner som har tillräckligt mångsidig bakgrund och bred erfarenhet. " En fråga här är om bakgrunden
och erfarenheten skall gälla panelen som helhet eller varje enskild panelledamot. Den engelska texten
och en bedömning utifrån sakfrågan tyder på att det är det första som avses och det utgår jag från. Den
svenska översättningen - som ju inte har någon rättslig betydelse alls - tyder på att kravet avser varje
enskild ledamot.

402 "Rules of Conduct" utgör Annex II till "W orking Procedures for Appellate Review". De experter det
här gäller är, enligt Annex lb till "Rules ofConduct", de som omnämns i artikel13.! och 13.2 i Över
enskommelsen om tvistlösning, artikel 4.5 i Avtalet om subventioner och utjämningstullar, artikel 11.2
i Avtalet om tillämpning av sanitära och fytosanitära åtgärder samt artikel 14.2 och 14.3 i Avtalet om
tekniska handelshinder.

403 Morrison: WTO Dispute Settlement in Services: Procedural and Substantive Aspects (1997), s. 382.
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"experience in issues related to the General Agreement on Trade in Services,
and/or trade in services, including associated matters". 404 Det tillades att
''panels for disputes regarding seetorai matters shall have the necessary exper
tise relevant to the specijic services sectors which the dispute concerns ".405

På ledamöterna i överprövningsorganet ställs andra krav än på panelleda
mötema och de utses också på annat vis.406 Detta organ är permanent, ledamö
terna är tillsatta för en period om fyra år och de kan återväljas en gång."" De
utnämns av DSB och parterna i en tvist har sålunda inte något inflytande över
vilka som utnämns.

I varje enskild tvist tjänstgör tre av de sju och turordningen mellan dem skall
fastläggas i arbetsordningen för överprövningsorganet. Varken de tvistande
parterna eller DSB har något inflytande över vilka av de sju som skall avgöra
den enskilda tvisten. I den särskilda arbetsordningen för överprövningsorganet
stadgas att medlemmarna i en division (vilket är termen för de tre som avgör en
tvist) skall väljas efter rotation med hänsyn tagen till principerna om slumpval,
oförutsebarhet och möjlighet för alla medlemmar av överprövningsorganet att
tj änstgöra oberoende av deras nationella ursprung.408

För ledamöterna i överprövningsorganet stadgas - till skillnad från vad som
gäller om panelledamöter - ingenting om att de inte tär delta i avgörandet av
tvister där deras eget land är part. Det anges dock i Överenskommelsen om
tvistlösning att de inte skall delta i handläggning av tvister som direkt eller indi
rekt skulle skapa intressekonflikter.

Ett krav som har betydelse för opartiskheten är att ledamöter av överpröv
ningsorganet inte tär vara knutna till någon regering.t'" I övrigt stadgas att med
lemskapet i överprövningsorganet skall vara allmänt representativt för WTO:s
medlemskrets.

Kraven på panelledamöternas personliga kvalifikationer är relativt allmänt
hållna och för dem finns inga särskilda krav som alla ledamöter måste uppfylla.
I stället ges exempel på vad som kan utgöra en merit. För överprövningsorga
nets medlemmar finns dock bestämda krav. Här stadgas nämligen att organet

404 Ministerial Decision on Certain Dispute Settlement Procedures for the General Agreement on Trade
in Services (p. 3, 15 april 1994); follow-up Decision taken by the Council for Trade in Services on 1
March 1995 (S/L/2).

405 Ib.

406 Reglerna härom finns i artikel 17 i Överenskommelsen om tvistlösning.
407 Mandatperioden för tre av de sju ledamöterna som utnämns omedelbart efter ikraftträdandet av WTO

avtalet skall utlöpa efter två år. Detta för att inte mandatperioden skall upphöra samtidigt för alla.
408 Working Procedures for Appellate Review (15 February 1996, WT/AB/WPIl), p. 6 (2). Jackson häv

dar att man inte alls går efter någon strikt rotationsprincip och att det för utomstående är hemligt hur
valet till division sker. Jackson: The World Trade Organization. Constitution and Jurisprudence
(1998), s. 79.

409 Uttrycket "unaffiliated with any government" i artikel 17 p. 3 har i ett särskilt beslut av förberedelse
kommitten för WTO den 6 december 1994 tolkats som att detta krav "would not necessarily rule out
persons who, although paid by a government, serve in a function rigorously and demonstrably inde
pendent from that government".
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skall utgöras av personer med erkänd auktoritet och med dokumenterad expert
kunskap inom juridik, internationell handel och allmänt inom de sakområden
som de berörda avtalen omfattar. Dessutom krävs att de skall hålla sig under
rättade om utvecklingen i fråga om tvistlösning och annan relevant verksamhet
inom WTO. 410

Frågan om inrättande av ett överprövningsorgan diskuterades sent under
Uruguayrundan. Det var först efter halvtidsöverenskommelsen 1989 som man
formellt diskuterade frågan i förhandlingsgruppen. Diskussionen rörde främst
överprövningen som sådan medan ledamöternas kvalifikationer och opartisk
het då var en underordnad fråga. Det blev dock tidigt uppenbart för förhand
larna att särskilda och höga krav måste ställas på ledamöterna i ett överpröv
ningsorgan. Om dess rapport skulle antas automatiskt skulle ledamöternas upp
fattning bli slutgiltigt gällande. För att detta skulle kunna accepteras var det
nödvändigt att ingen skulle ifrågasätta vare sig deras opartiskhet eller deras per
sonliga kvalifikationer. En representant för EEG uttryckte att "members ofan
appellate body should be distinguished people with professional experience in

trade policy" och att "the authority ofan appellate body would have to be hard
to question'l.t" EEG ansåg också att ledamöterna skulle ha professionell erfa
renhet av juridiska och ekonomiska problem.?"

Canada utvecklade relativt utförligt hur en överprövningsmekanism skulle
vara beskaffad. Ledamöterna skulle enligt Canada vara ett begränsat antal emi
nenta GATT-experter som skulle utses för en begränsad tid - tre år - med möj
1ighet till återval. De skulle inte nödvändigtvis behöva bo i Geneve men måste
vara tillgängliga vid behov. 413

Mexiko anförde att överprövningsorganet skulle vara ett organ "whose
membership and permanent nature ensure that the final conclusions and
recommendations are free from any doubt or error ofinterpretation concerning
GATT rules and disciplines'tt" Ledamöterna borde enligt Mexiko vara sju till
antalet, varav fem skulle utses av GATT-parterna för en begränsad tid (till
exempel tre år) och två vara "appeal specialists" från GATT-sekretariatets
rättsavde Ining.415

Alla förslag om ledamöternas kvalifikationer och opartiskhet pekade i unge
fär samma riktning. De skulle vara oberoende, de skulle vara högt kvalificerade
och såväl rättsliga som ekonomiska kunskaper var nödvändiga.

410 Överenskommelsen om tvistlösning, artikel 17 p. 3.
411 MTN.GNG/NG13/19 (Meeting 5 April 1990), p. 7.
412 MTN.GNG/NG13/W/39 (European Community, 5 April 1990).
413 MTN.GNG/NG13/W/41 (Canada, 28 June 1990).
414 MTN.GNG/NG13/W/42 (Mexico, 12 July 1990), p. 12.
415 Ib. p. 15.
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Det dröjde en tid innan DSB utsåg de sju ledamöterna. Detta skedde vid ett
möte 29 november 1995. Om de ledamöter som då utsågs kan följande sam
manfartas.'"

Ledamöterna kom från USA, Nya Zeeland, Tyskland, Egypten, Filippi
nerna, Uruguay och Japan. Alla världsdelar var sålunda representerade.

De hade en relativt hög medelålder redan då de utsågs; 64 år. En var 75 år
och en var 77 år. Den yngste var 46 år, den näst yngste var 60 år. Ingen av dem
var kvinna.

Deras bakgrunder var något varierande. Här blandas - också i många fall för
de enskilda ledamöterna - ekonomisk och juridisk skolning med erfarenheter
från internationella handelsförhandlingar, från nationella och internationella
handelsorganisationer, från domstolar och från den akademiska världen. Två
var karriärdiplomater."? Tre var professorer.t" En var advokat och en var
dornare.t" Alla hade på olika vis erfarenheter från internationell handelspolitik.

Urvalet av de sju ledamöterna gjordes från en lista med 32 kandidater från
23 länder. Förslaget kom gemensamt från generaldirektören och ordförandena
för DSB, Varuhandelsrådet, Tjänstehandelsrådet, TRIPS-rådet och Allmänna
rådet.

I några av WTO-avtalets delavtal stadgas om särskilda expertgrupper. I
avtalet om subventioner och utjämningsåtgärder anges att panelen kan begära
hjälp aven permanent expertgrupp.f" Om panelen begär hjälp aven sådan är
panelen också bunden av expertgruppens slutsatser.t" Den permanenta expert
gruppen upprättas av kommitten för subventioner och utjämningsåtgärder och
skall bestå av fem oberoende personer som är högt kvalificerade i frågor
rörande subventioner och internationella handelsrelationer. En av dem skall
årligen bytas ut.422

I Avtalet om tillämpning av sanitära och fytosanitära åtgärder anges att
panelen kan begära hjälp av experter när det gäller vetenskapliga eller tekniska
frågor. Experterna utses av panelen i samråd med de tvistande parterna. Här
sägs dock ingenting om experternas kvalifikationer eller opartiskhet. För dessa

416 Uppgifterna om ledamöterna och deras bakgrund är hämtade från WTO FOCUS, October-November
1995, No. 6.

417 Christopher Beeby från Nya Zeeland och Julio Lacarte Muro från Uruguay. Den senare, som också är
den äldste av ledamöterna, deltog redan vid Havannakonferensen om GATT och var under Urugu
ayrundan ordförande i förhandlingsgruppen om tvistlösning (NGI3).

418 Claus-Dieter Ehlermann från Tyskland (internationell ekonomisk juridik), Said El-Naggar från Egyp-
ten (ekonomi) och Mitsuo Matsushita från Japan (internationell ekonomisk juridik).

419 James Bacchus från USA är advokat och Florentino Feliciano från Filippinerna är domare.
420 Artikel 4.5.
421 Huruvida också Appellate Body är bunden av slutsatserna är oklart. Vermulst/Driessen: An Overview

of the WTO Dispute Settlement System and ils Relationship with the Uruguay Round Agreements
(1995), s. 133.

422 Artikel 24 i Avtalet om subventioner och utjämningsåtgärder.
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gäller de särskilda och ovan omnämnda "Rules of Conduct" enligt vilka bl.a.
oberoende och opartiskhet är ett krav.423

I Avtalet om tekniska handelshinder finns utförligare regler om experter. På
begäran aven part eller på eget initiativ kan en panel inrätta en teknisk expert
grupp för att bistå den i frågor av teknisk natur som fordrar ingående övervä
ganden av sakkunniga. Dessa experter skall enligt avtalet ha gott yrkesanseende
och ha erfarenhet inom ifrågavarande ämnesområde. Som huvudregel gäller i
avtalet att en medborgare i ett land som är part i tvisten inte får utses som
expert. Undantagsvis är detta tillåtet om parterna kommer överens om det eller
om det föreligger sådana exceptionella omständigheter att panelen anser att
behovet av specialiserad sakkunskap annars inte kan tillgodoses. Offentligt
anställda i ett land som är part i tvisten skall inte medverka i expertgrupp.
Experterna skall medverka i egenskap av individer och regeringar tar inte ge
dem instruktioner.t"

Enligt Avtalet om textil och konfektion har det s.k. Textilövervakningsorga
net (TMB) bl.a. till uppgift att utgöra en första prövningsinstans. Panelprövning
och överprövning kan ske efter att prövning ägt rum i TMB.425 TMB skall bestå
aven ordförande och tio medlemmar. Medlemskapet skall vara balanserat och
som helhet representativt för medlemskretsen och det skall ge utrymme för
utbyte av ledamöter vid lämpliga tidpunkter. Ledamöterna skall utses av med
lemmar utnämnda av Varuhandelsrådet och fullgöra sina uppgifter i personlig
kapacitet. 426

Överenskommelsen om tvistlösning stadgar att det i alla tvister är möjligt
för panelen att begära en skriftlig rådgivande rappo11 från en expertgrupp angå
ende en sakfråga av vetenskaplig eller teknisk art.427 För dessa expertgrupper
gäller särskilda bestämmelser.f" Dessa innebär bl.a. att deltagande i expert
grupper skall vara reserverat för personer med professionell kompetens och
erfarenhet av sakområdet i fråga. Det stadgas vidare att medborgare i land som
är part i tvisten inte - utom i exceptionella fall- skall tjänstgöra i en expertpanel
utan samtycke av parterna i tvisten. Det anges särskilt att statstjänstemän
("government officials") från part i målet inte skall tjänstgöra i expertgrupper.
Ett annat krav är att medlemmarna i expertgrupper skall tjänstgöra i sin person
liga kapacitet och inte som representanter för någon regering eller organisation.

423 Artikel 11 i Avtalet om tillämpning av sanitära och fytosanitära åtgärder
424 Artikel 14.2, 14.3 och bilaga 2.
425 Artikel 8 i Avtalet om textil och konfektion.
426 Ib.
427 Överenskommelsen om tvistlösning, artikel 13 p. 2.
428 Tillägg 4 (Expertgrupper) till Överenskommelsen om tvistlösning.
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7.6.3 Diskussion och tolkningar

Under Uruguayrundan framkom att det rådde ett relativt utbrett missnöje med

panelernas arbete. Panelledamöterna fick ibland skulden för att stater blocke
rade antagandet av panelrapporterna eller vägrade att implementera dem. Skä

let till att de fick skulden var uppfattningen att rapporten förmodligen hade bli
vit antagen om den hade haft högre kvalitet. En höjning av panelrapporternas

kvalitet skulle därför utgöra ett medel för att förhindra eller försvåra blockering
och implementeringsvägran. För att höja kvaliteten var det viktigt att välja rätt

panelledamöter.

De krav som ställdes på panelledamöterna avspeglade vilken form av tvist
lösning som förespråkades. Skulle kravet vara att alla måste ha juridisk skol

ning underströks därmed att tvistlösningen primärt hade rättslig karaktär. Kräv
des det diplomatisk erfarenhet underströks i stället att tvistlösningen primärt
hade diplomatisk karaktär. Eftersom det fanns olika uppfattningar om vilken

inriktning tvistlösningen borde ha fanns det också olika uppfattningar om de
krav som borde ställas på panelledamöterna.

Frågan om panelledamöternas kvalifikationer och opartiskhet var också en

praktisk fråga. Det behövde kanske inte vara så svårt att formulera och enas om
idealiska krav men det påpekades ofta att det kunde vara svårt att finna de per

soner som kunde uppfylla dessa krav. Det var t.ex. ont om personer med rättslig
och ekonomisk skolning som samtidigt hade erfarenhet av GATT-arbete, inte
var offentliga tjänstemän och inte medborgare i USA, Japan eller något EG

land.
I inledningen av detta avsnitt om domarna angavs tre frågor som särskilt

centrala: (1) vilka kvalifikationer skall de ha? (2) hur skall opartiskheten och
obundenheten garanteras? (3) vilken beslutsregel skall gälla då de utses?429

Den första frågan gäller de kvalifikationskrav som skall ställas på panelle

damöter och ledamöter av överprövningsorganet. 1994 års Överenskommelse
om tvistlösning understryker att panelledamöterna skall vara väl kvalificerade.

Det framgår att de kan sökas inte bara bland statstjänstemän utan också bland
andra. Det anges att de till exempel kan ha tjänstgjort i GATT-sekretariatet eller
ha undervisat i eller publicerat något om internationell handelsrätt eller han

delspolitik. Sammantaget visar exemplen på tänkbara bakgrunder att sakkun
skapen är central. Det genomgående kravet är, vilket också framgår av de dis
kussioner som förekom under Uruguayrundan, att ledamöterna är väl insatta i
den internationella handelns problematik.

På överprövningsorganets ledamöter ställs andra krav. För dem anges

uttryckligen att ledamöterna skall ha dokumenterad expertkunskap inom bl.a.

429 Frågorna presenterades i omvänd ordning i inledningen men diskuteras här i den nu angivna ord
ningen.
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juridik. Men det anges i kraven också att de skall ha dokumenterad expertkun
skap inom internationell handel och allmänt inom de sakområden som de
berörda avtalen omfattar. Kravet på juridiska kunskaper är alltså bara ett av
flera krav och framstår i texten inte som överordnat de andra kraven. Alla de
som valdes fårsta gången har bred erfarenhet inom internationella handelsfrå
gor men bara en av dem synes ha lång erfarenhet som domare. Det faktum att
ledamöterna har en mycket hög medelålder understryker att det är erfarenhet
som eftersökts. Trots att överprövningsorganets avgörande skall begränsas till
rättsliga frågor har inte kravet på domarerfarenhet och domarkompetens ställts
särskilt högt.

Man har alltså valt en lösning i vilken sakkunskapen kommer före kravet på
rättslig skolning. Man vill inte ha jurister vilka i enlighet med den juridiska
metoden bara väljer ut vissa fakta som relevanta och - något tillspetsat - med
vetet klipper aven händelsekedja i båda ändar så att man varken bryr sig om
orsaker till en konflikt eller vilken verkan konflikten och tvistlösningen kan
m.430 Man vill ha domare som fårstår bakgrunden till tvisten och alla handels
politiska konsekvenser av ett avgörande.

Den valda lösningen innebär också att juridiken inte ansetts tillräcklig får att
skapa den nödvändiga legitimiteten. Det är fortfarande så att politiken och eko
nomin (två beståndsdelar av handelspolitiken) har stor betydelse får att skapa
legitimitet inom det internationella handelssystemet.?'

En invändning mot kravet på sakkunskap är att det inte är brukligt inom det
rättsliga systemet att det ställs krav på att domare har särskild sakkunskap.
Domare får ofta uppgiften att döma i t.ex. tekniskt eller medicinskt mycket
komplicerade mål och klarar det i allmänhet bra utan att före rättegången
behöva veta så mycket om det tekniska eller medicinska. Regler om bevisbör
dan och andra processuella regler bidrar till att domarna får den nödvändiga
kunskapen får att avge en dom. Handelspolitiska frågor är fårvisso ibland gan
ska komplicerade men det är inget som på ett avgörande vis skiljer dem från
andra frågor. EG-domstolen har ofta fått avgöra mycket komplicerade handels
politiska frågor utan att man ställt krav på att domarna i denna domstol skall ha
särskilt goda kunskaper om handelspolitiken. För domarna i EG-domstolen
krävs i stället att de är särskilt duktiga jurister. De skall uppfylla de nödvändiga
villkor som ställs får utövande av de högsta domarämbetena eller vara jurister

430 Se härom kapitel 2, avsnitt 2.4.2.2 om det rättsliga systemets särdrag. Att panelen inte främst skall
bestå av jurister har stöd också av exempelvis EG-domaren och GATTIWTO-experten Pescatore. Han
har föreslagit att panelen som ideal skulle bestå aven jurist som ordförande och att de två andra leda
möterna skulle vara handelsexperter. Processen skulle ledas av ordföranden som vid arbetet med sitt
förslag till avgörande skulle biträdas av sekretariatet och en rättslig rådgivare. Pescatore: The GATT
Dispute Settlement Mechanism. Its Present Situation and its Prospects (1993), s. 9.

431 McRae framhåller att överprövningsorganet från början ställts inför den svåra uppgiften att fä såväl
politisk som rättslig trovärdighet. McRae: The Emerging Appellate Jurisdiction in International Trade
Law (1998), s. 101.
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med allmänt erkända kvalifikationer.V' WTO:s krav på sakkunskap har därför
inte några sakliga skäl för sig i den meningen att det skulle vara speciellt svårt
för domarna att kunna avgöra en tvist om de inte vore särskilt insatta i handels
frågor. Panelen och överprövningsorganet kan ju dessutom i flera fall biträdas
av experter. I stället synes det handla om tilltro och domarnas beredskap att
vara lyhörda för faktorer som inte är strikt rättsliga.

En jämförelse kan här också göras med Internationella domstolen och Inter
nationella havsrättstribunalen. För domare i Internationella domstolen ställs
kravet att de skall ha de kvalifikationer som krävs för de högsta juridiska ämbe
tena i deras hemland eller vara rättslärda med erkänd sakkunskap i internatio
nell rätt.433 Det sistnämnda innebär t.ex. att juristprofessorer kan utses till
domare. För domarna i Internationella havsrättstribunalen finns inget explicit
krav på juristkompetens. Här gäller att de skall ha det bästa anseende för rätt
visa och integritet och med erkänd kompetens på havsrättens område.r" Det
sista torde i praktiken oftast innebära juristkompetens. Men någon längre
domarerfarenhet krävs inte. Det finns alltså likheter mellan WTO:s tvistlösning
och den som sker i havsrättstribunalen.

Ett särskilt problem med kravet på sakkunskap i handelsfrågor är att det då
kan bli svårt att uppfylla andra relevanta sakkunskapskrav. Det har t.ex. fram
hållits att miljöaspekter i flera fall har ingått som ett centralt moment i tvister
som avgjorts genom WTO:s tvistlösning och att detta kan bli allt vanligare i
framtiden. Ett allmänt krav på sakkunskap skulle i så fall innebära att det måste
vara olämpligt att experter på handelsfrågor skall avgöra sådana tvister.t" Det

har föreslagits att panelen i dessa frågor särskilt skall ha åtminstone en ledamot
som är expert på miljöfrågor.i" Risken finns att WTO i tvister där det finns en
konflikt mellan handelshänsyn och miljöhänsyn tar större hänsyn till handels
intressen och att detta får konsekvenser som kan vara negativa för WTO:s legi
timitet.

Ovan konstaterades att det under Uruguayrundan framställdes kritik mot
panelrapporterna och att detta antogs bero på att panelledamöterna inte var till
räckligt rättsligt skolade. En del av denna kritik har tillgodosetts genom till
komsten av överprövningsorganet. Ett annat förhållande som kan motverka det
kritiserade förhållandet är att panelrapporterna till stor del författas av tjänste
män på WTO:s rättsavdelning. Om dessa är väl skolade i de rättsliga frågeställ
ningarna så kan sedan panelledamöterna tjänstgöra som ett politiskt och ekono
miskt filter, varigenom panelrapporten har större chans att bli accepterad.

432 Artikel 223 i EG-fÖrdraget.
433 Artikel 2 i Stadgan för Internationella domstolen.
434 Artikel 2 i Annex VI till Internationella havsrättskonventionen.
435 Cameron/Campbell: Dispute Resolution in the World Trade Organisation (1998), s. 21.
436 Nichols: Extension of Standing in World Trade Organization Disputes to Nongovernment Parties

(1996), s. 329.
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Panelledamöterna skall också tjänstgöra som skiljemän i det fall parterna är
oense om omfattningen aven föreslagen retaliationsåtgärd.437 En sådan prövning
kan innebära komplicerade rättsliga bedömningar samtidigt som den rör käns

liga frågor i det mellanstatliga umgänget. Den omedelbara verkan av beslutet
kan också vara mycket kännbar för många människor i det drabbade landet.i"
En retaliationsåtgärd är en exceptionell åtgärd som inte skall behöva förekomma
mer än undantagsvis i WTO:s tvistlösning. Det är möjligt att panelledamöternas
kvalifikationer gör dem väl skickade att förstå vilka åtgärder som kan framstå

som acceptabla. Men den prejudicerande effekten av beslutet bör rimligen inte
vara så stor.

Den andra frågan gäller domarnas oberoende och opartiskhet. Vid Urugu

ayrundan framkom som ett starkt önskemål att panelledamötema skulle vara
oberoende av någon regering. Detta önskemål kunde inte uppfyllas. Panelleda
möter kommer också i fortsättningen att i stor utsträckning vara statstjänstemän
som är vana att företräda sina länder i olika handelspolitiska sammanhang. Tan
ken att endast ha ledamöter som inte är statstjänstemän, vilken framfördes både
av USA och EG under Uruguayrundan, slog inte igenom. Detta är ett problem
för panelrapporternas legitimitet.i"

Överenskommelsen om tvistlösning anger visserligen att ledamöterna skall
tjänstgöra i personlig kapacitet och inte som regeringsrepresentanter. Bruket att
inte ange panelledamöternas nationalitet i beslutet skall understryka detta och
ge intrycket att ledamöterna är oberoende. Dessutom stadgas att medlemssta
terna inte får ge dem instruktioner eller försöka påverka dem. Samtidigt är det
så att det är regeringar som nominerar kandidaterna, vilket innebär att reger
ingar här utövar en tidig kontrollfunktion. Även om dessa bestämmelser följs
så finns det här - åtminstone potentiellt - ett legitimitetsproblem. Vissa män
niskor uppfattas som representanter för stater och för vissa intressen och detta
är inget som enkelt forändras med en bestämmelse.

Ett motiv för den nämnda ordningen är att det skulle vara svårt att finna
ledamöter som uppfyller sakkunskapskravet men samtidigt är oberoende. Kun
skapskravet är starkt och det är få personer utanför kretsen statstj änstemän som
uppfyller det. Innebörden av detta är att kunskapskravet har fått företräde fram
för oberoendekravet. Detta är ett uttryck för att de krav som ställs av de poli
tiska och ekonomiska systemen har ansetts viktigare än rättsliga principer.

437 Enligt Överenskommelsen om tvistlösning, artikel 22 p. 6.
438 Som exempel kan nämnas skiljedomen om USA:s retaliationsåtgärder i tvisten om EG:s bananregim.

Den är ett relativt omfattande dokument (44 sidor) som innehåller många rättsligt komplicerade
bedömningar. WT/DS27/ARB.

439 Av de panelledamöter som tjänstgjort under den nya WTO-regimen fram till maj 1999 var 60 % stats
tjänstemän ("government officials"), 23 % f.d. statstjänstemän och 21 % akademiker (de två sista
grupperna överlappar delvis varandra vilket är förklaringen till att siffrorna tillsammans blir mer än
hundra). Siffrorna redovisades av Peter Van Den Bossche (tjänsteman i Appellate Body) vid en kon
ferens om WTO:s tvistlösning i Bryssel 18 juni 1999.
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För ledamöterna av överprövningsorganet anges att de inte skall vara knutna
till någon regering. Att de tidigare varit knutna till en regering kan inte undvi
kas. Nu gäller att de inte samtidigt med uppdraget som ledamot får inneha tjänst
som innebär att de representerar sitt land i handelspolitiska sammanhang. Här
har man alltså löst beroendeproblemet på ett annat sätt än man gjort för panel
ledamöterna. Något legitimitetsproblem orsakat av regeringsberoende finns
knappast här.

Kravet på opartiskhet har nära samband med kravet på oberoende. För frå
gan om en domare kan vara medborgare i ett av de tvistande länderna har man
olika lösningar för panelen och för överprövningsorganet.

För panelledamöterna stadgas att de inte får avgöra en tvist i vilken deras
eget land är part eller intervenerar. Detta innebär t.ex. att i en tvist mellan EG
och USA där Japan intervenerar panelledamöter måste hämtas från något annat
land. Detta medför problem på två vis. För det första finns merparten av de
bästa experterna hos dessa tre medlemmar. Här finns alltså ett kompetenspro
blem. Detta problem accentueras och blir högst påtagligt i tvister med flera kla
gandeparter och flera intervenienter.t" För det andra finns ett legitimitetspro
blem då det kan vara svårt för t.ex. den amerikanska kongressen eller presiden
ten att acceptera ett för USA negativt utslag som bestämts av enskilda medbor
gare i tre små stater.441

Parterna kan dock komma överens om att panelledamöterna får vara med
borgare i parts eller intervenients land. Om de träffar en sådan överenskom
melse kan man förmoda att de då väljer var sin representant och att den tredje
personen utses av generaldirektören. Principen kommer då att likna skiljeförfa
randets princip. Vad den tredje personen anser kan komma att bli avgörande.
En sådan ordning skulle säkert också innebära vissa legitimitetsproblem. En
tänkbar lösning, som finns i NAFTA, är att vardera parten får utse någon från
motpartens lista över kandidater.

Ledamöterna av överprövningsorganet kan däremot delta i ett avgörande
där deras eget land är part. De förutsätts ha sådan integritet att det inte finns
någon större risk för att de vill favorisera sitt eget land. Denna ordning - som
också finns i EG-rätten - är uttryck för en stark tilltro till deras rättsliga profes
sionalism. Ordningen kan också motiveras av praktiska skäl. Eftersom USA,
EG och Japan hittills varit parter i de flesta tvister så skulle om denna tendens
kvarstod ledamöterna från de andra staterna fä avgöra de flesta tvister.

Domarnas opartiskhet har nära samband med frågan om domarnas kvalifi
kationer. Om en domare har kvalificerad rättslig skolning är det mer försvarbart
att tillåta honom att delta i ett avgörande i vilket hans eget hemland är part än

440 Steger/Hainsworth s. 52.
441 Amerikanska kongressen har överhuvudtaget en kritisk inställning till överstatliga beslut. Frågan om

panelens sammansättning är i detta sammanhang en mindre men inte helt oväsentlig fråga.
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om han saknar sådan skolning. Ett fundament i den rättsliga skolningen är ju att
domaren skall kunna avgöra en fråga objektivt och inte ta ovidkommande hän
syn. Om det inte ställs krav på rättslig skolning utan i stället sakkunskapskravet
är dominant så bör domaren inte få döma i tvist där hans hemland är part. Det
är ju också så man löst frågan för panelerna. Detsamma gäller för olika exper
ter. De är inte jurister. För dessa betonas att de måste vara oberoende och att de
inte får vara medborgare i ett tvistande land.

Om en domare får delta i ett avgörande i vilket hans hemland är part så utgör
detta ett tecken på en långtgående juridifiering och integration. EG-domstolens
domare får delta i sådana avgöranden och det europeiska samarbetet präglas av
en långtgående juridifiering och integration.

Frågan om opartiskheten kan ställas inte bara om enskilda ledamöter utan
också om domstolen som helhet. Bestämmelsen att en u-landsrepresentant skall
delta i tvister mellan i-land och u-land markerar att intressegemenskap och
landstillhörighet kan ha betydelse. Bestämmelsen är också ett uttryck för farhå
gan att u-länder betraktar WTO som ett organ för de rika länderna.

Medlemskapet i överprövningsorganet skall enligt Överenskommelsen om
tvistlösning vara allmänt representativt för WTO:s medlemskrets. En ledamot
kommer från Nordamerika, en från Europa, en från Afrika, en från Sydamerika,
två från Asien och en från Australien. Geografiskt är detta en mycket rimlig för
delning. De stora handelsblocken är representerade liksom ett antal mindre län
der. Här finns rika länder och fattiga länder. Vissa av länderna är utpräglade
jordbruksländer (t.ex. Nya Zeeland och Uruguay) medan andra är industrilän
der.

Fördelningen är rimlig om hänsyn skall tas till vilka länder som bedriver
störst andel av den internationella handeln. Om hänsyn skall tas till andelen
representerade människor är den också relativt rimlig. Möjligen skulle då Asien

. ha flera representanter. Om Kina blev WTO-medlem skulle ett sådant krav ha
större tyngd än det har nu.

Den tredje frågan gäller hur man fattar beslut om vilka personer som skall
döma. Detta är en för legitimiteten viktig procedurfråga. Den centrala legitimi
tetsaspekten är participationen. Om en part får delta i proceduren på samma sätt
och under samma villkor som alla andra parter ökar sannolikheten för att parten
kommer att uppfatta avgörandet som legitimt. I detta sammanhang skall skiljas
mellan hur panelledamöterna utses och hur överprövningsorganets ledamöter
utses.

Vid valet av panelledamöter har varje medlemsstat möjlighet att föreslå ett
stort antal personer till den lista från vilken man sedan väljer de som skall ingå
i den aktuella panelen. Urvalet av panelledamöter börjar alltså med att med
lemsstaterna föreslår ett antal kandidater. Dessa kandidater är sålunda accepte
rade av sina egna regeringar. Det är långt ifrån alla medlemsstater som föreslår
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några panelIedamöter. De flesta förslagen kommer från i-ländema.t" Att i-län
derna dominerar kan naturligtvis innebära ett legitimitetsproblem. Men domi

nansen beror ju inte på själva proceduren utan på att u-länderna antingen saknar
tillräckligt många kompetenta kandidater eller att de inte prioriterar frågan
själva.

Den procedur som finns för utseende av ledamöter till en aktuell panel utgör
en kompromiss mellan parternas möjlighet att styra - vilket kännetecknar ett
traditionellt skiljeförfarande - och organisationens behov att utöva ansvar över
vilka som skall ha förtroende att avgöra en tvist. Ett starkt parts inflytande mar
kerar mer nationernas självbestämmanderätt medan ett starkt organisationsin
flytande markerar uppbyggande aven ovan staterna stående rättsordning. DSB
godkänner kandidaterna, parterna får välja mellan dem men blir de inte ense
bestämmer generaldirektören. Om man vill behålla systemet med paneler och

att ledamöterna skall väljas från en lista så är det svårt att tänka sig en procedur
som skulle vara bättre från legitimitetssynpunkt.

Överprövningsorganets ledamöter utses av DSB. Detta skedde vid första
tillfället genom ett konsensusbeslut. Man eftersträvade enighet och lyckades
efter en omständlig diplomatisk förhandlingsprocedur åstadkomma detta. Pro

ceduren gav alla möjlighet att delta men i praktiken var det de stora handelsna
tionerna som dominerade. Konsensusprincipen utgör en alltmer använd och
accepterad form för beslutsfattande i internationella organisationer.r" Genom
att medlemsländerna utåt framstår som eniga skapas förutsättningar för att pro
ceduren skall uppfattas som rättvis.

Vilka tre domare i överprövningsorganet som skall döma i den aktuella tvis
ten avgörs av överprövningsorganet självt. Något inflytande över detta finns inte
för utomstående, sålunda varken för WTO, enskilda medlemsstater eller par
terna. Eftersom det finns sju ledamöter och tre tjänstgör i varje enskilt fall kan
det uppkomma 35 olika kombinationer av ledamöter. Här kan på goda grunder
hävdas att den strikta rotationsprincipen är den som bäst skapar legitimitet och
att ett val där hänsyn tas till vilka som är parter snarare försämrar legitimiteten.
Om ett .slumpartat rotationssystem exempelvis leder till att en tvist mellan USA
och EG skall avgöras av ledamöterna från Tyskland, Japan och Egypten kan detta
naturligtvis också potentiellt utgöra ett legitimitetsproblem. Redan i den andra
av de tvister som överprövningsorganet avgjorde inträffade denna typsituation.
En tvist mellan EG, Canada och USA å ena sidan och Japan å andra sidan avgjor
des av ledamöterna från Uruguay, USA och Egypten.t"

442 OSB godkände 27 september 1995 en lista som finns återgiven i dokument WT/OSB/2. Här finns
några enstaka förslag från u-länder. Listan domineras av representanter från i-länder.

443 En diskussion av konsensusprincipen finns nedan i avsnitt 7.8.2.
444 Tvisten gällde japanska alkoholskatter, 1996 (WT/OS8, OSlO, OSII).
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7.7 Överprövning

7.7.1 Allmänt om överprövning

I så gott som alla nationella rättssystem finns det möjligheter att överklaga en
dom till en högre instans.i" Denna rätt att överklaga och få en ny prövning av

samma fråga framstår som ett kännetecknande drag för ett modernt rättssystem.
Möjligheten till överprövning har ansetts utgöra en så fundamental rättighet i
straffrätten att den är inskriven i 1966 års FN-konvention om medborgerliga
och politiska rättigheter, enligt vars artikel 14.5 "everyone convicted ofa crime
shall have the right to his conviction and sentenee being reviewed by a higher
tribunal according to law",

Det främsta skälet till överprövningsmöjligheten är kravet på rättssäkerhet.
En prövning i två instanser bidrar till att ingenting förbigås. Det är dock inte
självklart så att den senare domen är mer riktig - bättre - än den första. Särskilt
två faktorer bidrar till att den senare domen blir bättre. Den första är att parterna
vid en förnyad prövning kan kommentera den första domen och att den nya
instansen på grundval av dessa kommentarer och en egen nyanalys kan få en
fördjupad och bättre förståelse av tvisten.t" Den andra faktorn är att domarna i
överinstansen i allmänhet har högre kvalifikationer än domarna i den första
instansen. Ett ytterligare skäl för överprövning är att ett domslut får bättre legi
timitet om man vet att saken prövats mer än en gång och av kvalificerade juris
ter.

Möjligheterna till överprövning brukar vara inskränkta på olika vis. Så
måste exempelvis en person klaga inom en viss tid och tvister om mindre vär
den kan vara uteslutna. Skälen till dessa begränsningar av rätten till överpröv
ning är att överprövningen medför vissa negativa konsekvenser, bland annat
fördröjning av avgörandet, extra kostnader, försvagning av den första instan
sens auktoritet och en möjlighet till missbruk.?" Det finns alltså goda principi
ella skäl för en överprövning men det fmns också goda skäl för att begränsa
möjligheterna.

En överprövning kan vara utformad på olika sätt. Överdomstolens uppgift
kan vara i princip densamma som den första instansens, nämligen att avgöra
frågan genom att antingen fastställa den första instansens domslut eller att
ändra det. Men en överdomstol kan också i vissa fall upphäva den tidigare
instansens avgörande (kassation) utan att avge en ny dom i sakfrågan. Det

445 Petersmann: How to Promote the International Rule of Law? Contributions by the WTO Appellate
Review System (1998), s. 85; Sacerdoti: Appeal and Judical Review in International Arbitration and
Adjudication: The Case ofthe WTO Appellate Review (1997), s. 247.

446 Alltså av samma skäl som en vetenskaplig text brukar bli bättre efter att ha blivit framlagd och kriti
serad vid ett seminarium.

447 Petersmann (1998), s. 86.
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senare förekommer särskilt då prövningen avser huruvida den tidigare instan
sens avgörande varit lagenligt.448 Prövningen kan avse huruvida den första
instansen varit behörig att avgöra frågan, huruvida den följt den föreskrivna
proceduren och huruvida den baserat sitt avgörande på en tillämplig lagregel. 449

Principen vid en kassationsprövning är att tvisten inte prövas i sak utan att pröv
ningen begränsas till vissa mer formella frågor. Om en dom upphävs utan att
ersättas med någon ny dom i sak så brukar tvisten återförvisas till den lägre
instansen för ett nytt avgörande.

Om överprövning är ett allmänt förekommande inslag i nationell rätt före
kommer den så mycket mera sällan i internationell rätt. 450 Detta beror naturligt
vis främst på att det saknas internationella domstolar och att i de fall tvister
avgörs av tredje part dessa avgöranden sällan är bindande för parterna. Om
avgörandet inte är bindande finns det ingen anledning till överprövning.?'

Det finns dock några exempel på överprövning i internationella samman
hang. 452 Avgöranden från ILO:s Administrativa Domstol kan överklagas till
Internationella domstolen. Avgöranden av investeringstvister enligt ICSID
konventionen kan överprövas på formella grunder aven särskild kommitte,
Enligt NAFTA kan ett panelbeslut om tillåtligheten av antidumpningtullar och
utjämningstullar på i huvudsak formella grunder överklagas till en "Extraordi
nary Challenge Committee". Avgöranden från EG:s forsta instans kan överprö
vas av EG-domstolen. EG:s första instans tillkom ju betydligt senare än EG
domstolen varfor man här skapade en underdomstol vars avgöranden kan över
klagas till EG-domstolen. Syftet med den nya domstolen var framförallt att
minska arbetsbördan for EG-domstolen.

7.7.2 Uruguayrundan

Innan de nya tvistlösningsreglerna trädde i kraft fanns det ingen möjlighet för
en part att få en överprövning aven panelrapport. En stat som ogillade panelens
beslut kunde dock hindra att panelrapporten antogs genom att utnyttja sin for
mella vetorätt vid rådsbeslutet. Regeln var ju att en rapport antogs endast om
det fanns en konsensusuppfattning för ett antagande. Den formella vetorätten
vid antagandebeslutet - vilken inte utnyttjades så ofta men tillräckligt ofta för
att det ansågs skada tvistlösningens och GATT:s trovärdighet - blev starkt kri-

448 Vid den förstnämnda typen av prövning är frågan "right or wrong?", vid den andra typen av prövning
är frågan "lawful or unlawful?". MeRae: The Emerging Appellate Jurisdie tion in International Law
(1998), s. 106.

449 Sacerdoti s. 252 ff.
450 Petersmann (1998) s. 86; Sacerdoti s. 248.
451 Detta är ett generellt påstående som inte stämmer för just WTO. Panelens beslut är inte bindande för

rän det har antagits av DSB men kan överklagas innan det antagits.
452 Se härom Lauterpacht: Aspects of the Administration ofInternational Justice (1991), s. 9 ff.; Peters

mann (1998) s. 86 ff.; Sacerdoti s. 254 ff.
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tiserad men det fanns en mycket utbredd tveksamhet inför att man, om vetorät
ten avskaffades, skulle låta panelrapporten utgöra det slutliga beslutet. Ett auto
matiskt antagande av panelrapporter skulle innebära att de tre tillfälligt utsedda
panelledamöterna fick alltför stor makt. Frågan om överprövning av panelrap
porten hade därför nära samband med diskussionen om reglerna för antagande
av panelrapporten. Frågan om principerna för antagande av panelrapporten var
- vilket kommer att framgå av nästa avsnitt - en av de svåraste att lösa för för
handlingsgruppen NG 13. Lösningen på problemet blev inrättandet av ett över
prövningsorgan.

Diskussionen om ett överprövningsorgan inleddes efter halvtidsöverens
kommelsen 1989. Innan dess hade en ide om någon form av överprövning
framförts av Japan. Enligt det japanska förslaget skulle en stat, som av tving
ande skäl inte kunde acceptera en panelrapport, vara skyldig att ange skälen
härför i en skriftlig motivering. Rådet skulle därefter diskutera skälen. Om rådet
därvid skulle finna det nödvändigt att granska hela eller delar av panelrappor
ten, skulle detta ske i enlighet med en särskild procedur. Japan preciserade inte
hur proceduren skulle vara utformad men angav som allmänna principer att den
skulle präglas av objektivitet, professionalism och allsidighet.f"

En av frågeställningarna under förhandlingarna efter halvtidsöverenskom
melsen 1989 var hur man skulle lösa problemet med felaktiga och dåligt moti
verade panelrapporter. Ett förslag som framfördes var att man kunde införa
någon form av permanent överprövningsorgan. En invändning mot förslaget
var att tillgången till ett sådant organ skulle kunna leda till att så gott som alla
panelrapporter överklagades.i" En annan invändning som framfördes var att en
överprövningsprocedur skulle ytterligare fördröja ett avgörande. Eftersom en
central kritik av den hittillsvarande proceduren hade varit att den hade tagit allt
för lång tid var detta en viktig invändning. För att en överprövning inte skulle
resultera i alltför stora förseningar föreslogs att en särskild tidsfrist skulle
bestämmas inom vilken ett avgörande skulle vara klart. Tidsåtgången för utse
ende av ledamöterna i överprövningsorganet skulle också begränsas, vilket
t.ex. kunde åstadkommas om man inrättade ett permanent organ. Ett ytterligare
förslag, som syftade till att begränsa antalet överklaganden, innebar att det
skulle införas ett stadium med en interimistisk översyn av panelrapporterna.
Förekomsten aven sådan översyn skulle medföra att eventuella misstag i rap
porterna skulle kunna rättas till utan att en part behövde överklaga.t"

EEG presenterade under våren 1990 några principiella synpunkter om ett
överprövningsorgan. Enligt EEG skulle ett sådant kunna överpröva en panel
rapport om någon av parterna ansåg att de rättsliga bedömningarna i rapporten

453 MTN.GNG/NGI3/W/21 (Japan, l March 1988), s. 6.
454 MTN.GNG/NGI3/16 (Meeting 28 September 1989), p. 21.
455 MTN.GNG/NGI3/17 (Meeting 7 December 1989), p. 9.
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var felaktiga eller ofullständiga. Eftersom det var viktigt att organet var aukto
ritativt skulle det bestå av ett litet antal personer som var kända för sina djup
gående kunskaper i handelsfrågor och som hade yrkesmässiga erfarenheter av
rättsliga och ekonomiska problem. Överprövning skulle enligt EEG inte vara
möjlig i icke-överträdelsefall om inte parterna enades om detta. 456

USA utvecklade sin syn på problemet med utgångspunkt från svaret på frå
gan om vilka möjligheter en part hade att åstadkomma rättelse aven panelrap
port. Enligt den ordning som då gällde hade parterna möjlighet att korrigera den
deskriptiva delen av rapporten då denna lämnades till parterna för kommenta
rer. Den rättsliga delen kunde de ej kommentera innan den slutliga rapporten
avgavs. Enda möjligheten att framföra invändningar mot den rättsliga delen
fanns vid det rådsmöte vid vilket rapporten skulle antas. Emellertid hade enligt
USA de flesta medlemmar av rådet då inte studerat frågan och det var osanno
likt att det skulle gå att få till stånd en granskning vid detta tillfälle. En möjlig
het att komma till rätta med detta problem skulle enligt USA vara att panelen
lät parterna ta del aven preliminär version som innehöll både deskriptiva delar
och rättsliga slutsatser. En annan möjlighet skulle enligt USA vara att det inför
des en överprövning för extraordinära fall då en panelrapport innehöll rättsliga
tolkningar som formellt ifrågasattes aven av parterna. Rätten att överklaga
kunde enligt USA antingen vara automatisk eller beroende av medgivande från
rådet. Det organ, som skulle pröva panelrapporten, skulle enligt det amerikan
ska förslaget kunna begränsa sin prövning till en särskild rättslig fråga som
någon av parterna önskade få prövad.t"

Det fanns dock enligt USA ett antal särskilda problem med en sådan proce
dur. För det första: hur kunde man försäkra sig om att överprövningen bara
användes i extraordinära fall och inte främst användes för att ytterligare försena
tvistlösningsprocessen? För det andra: skulle man låta den ursprungliga pane
len själv handha överprövningen eller skulle en särskild panel inrättas för detta
ändamål? Ett ytterligare alternativ skulle vara att låta den ursprungliga panelen
plus två nya panelledamöter avgöra frågan. För det tredje: hur skulle ledamö
terna utses i det fall man lät ett nytt organ pröva frågan? För det fjärde; skulle
överprövningsorganets slutsatser automatiskt bli bindande för parterna eller
beroende av att de antogs med konsensus? Enligt USA var svaren på dessa frå
gor centrala för antagandeproceduren.458

Ett tämligen utförligt och konkret förslag om inrättande av ett överpröv
ningsorgan framfördes av Canada. Om en part ansåg att panelrapportens skäl
innehöll något grundläggande fel skulle parten enligt förslaget kunna överklaga

456 MTN.GNGINGI3/W/39 (European Community, 5 April 1990) och MTN.GNGINGI3/19 (Meeting 5
April 1990).

457 MTN.GNGINGI3/19 (Meeting 5 April 1990) och MTN.GNGINGI3/W/40 (USA, 6 April 1990).
458 Ib.
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rapporten till ett överprövningsorgan (benämnt "Appellate Body"). Överpröv
ningsorganet skulle kunna besluta att överpröva frågan eller att inte göra det. I
det senare fallet skulle det vara skyldigt att ge särskilda skriftliga skäl för sitt
beslut. Om överprövningsorganet beslutade att pröva frågan skulle parterna få
inge skriftliga inlagor och de skulle också höras muntligt. Överprövningsorga
nets beslut skulle kunna innebära att panelens beslut fastställdes eller ersattes
med ett nytt beslut. Beslutet skulle i vilketdera fallet vara slutligt. Beslutet
skulle diskuteras vid ett möte i rådet. Ledamöterna i organet skulle utses för tre
år men deras förordnanden skulle kunna förnyas.F"

Mexiko presenterade också några förslag om överprövning. Syftet med
inrättandet av ett överprövningsorgan skulle enligt Mexiko vara att kompensera
de svagheter som fanns i ett föreliggande förslag om automatiskt antagande av
panelrapporten. Överprövningsorganet skulle enligt Mexiko garantera att det
slutliga avgörandet var befriat från varje tveksamhet eller felaktig tolkning av
GATT-reglerna. För att i någon mån hindra att överprövningen utnyttjades i
onödan skulle det enligt Mexiko krävas att överklagande part skriftligen angav
grunderna för att man ansåg att panelrapporten var felaktig och att man angav
de specifika punkter man önskade få granskade. Alla överklaganden måste
enligt det mexikanska förslaget innehålla en formell bekräftelse på att den över
klagande parten skulle acceptera det beslut som överprövningsorganet skulle
komma att fatta. Härigenom skulle enligt Mexiko rapporten från organet kunna
antas automatiskt.460

Diskussionen om en överprövning anknöt som synes till två andra frågor.
För det första anknöt den till inrättandet aven särskild interimistisk översyn av
panelrapportema. Såväl denna översyn som överprövningen motiverades med
nödvändigheten att kunna rätta till misstag. För det andra anknöt den till en pro
cedur som innebar att panelrapporten och rapporten från överprövningsorganet
antogs med automatik. Ett genomgående argument var att en panelrapport ald
rig skulle kunna antas automatiskt om det inte fanns möjlighet att pröva den
rättsliga bedömning som gjorts i den.

I det ordförandeförslag som presenterades inför Brysselmötet 1990 ingick
regler om överprövning vilka i huvudsak var identiska med de nu gällande reg
lema."?'

459 MTN.GNGINGI3/W/41 (Canada, 28 June 1990).
460 MTN.GNG/NG13/W/42 (Mexico, 12 July 1990).
461 Chairman's Text on Dispute Settlement. CGT/807-14 (NG 13). 19 October 1990.
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7.7.3 Särskilt om interimistisk översyn

En viss form av överprövning kan ske vid den interimistiska översyn som skall
äga rum under panelprövningen.tf Översynen inträder på ett relativt sent sta
dium i panelprocessen. Efter att panelen har beaktat svarsinlagor och muntliga
argument skall den delge parterna de deskriptiva delarna (fakta och argument)
av sin rapport. Parterna skall lämna skriftliga kommentarer till dessa inom en
viss tid som bestäms av panelen. Detta kan betraktas som en faktakontroll,
innebärande en kontroll av att panelen rätt har uppfattat vad parterna framfört.

Panelen skall sedan utfärda en interimistisk rapport till parterna som inne
fattar både de deskriptiva delarna och panelens rättsliga bedömningar. Parterna
tär under en viss tid, som fastställs av panelen, möjlighet att skriftligen begära

att panelen åter granskar vissa särskilt angivna aspekter av den interimistiska
rapporten. På begäran av någon part skall panelen hålla ett ytterligare möte med
parterna angående frågor som tagits upp i de skriftliga kommentarerna. Om
inga sådana kommentarer inkommit skall den interimistiska rapporten betrak
tas som slutgiltig. Om sådana kommentarer givits skall den slutliga rapporten
innehålla en bedömning av de argument som framförts under översynsperio

den.
Den interimistiska översynen består alltså av två moment. Det första är en

faktakontroll. En sådan har funnits som praxis också tidigare och bestämmelser
härom finns intagna i 1979 års Understanding.v'' Det andra momentet i den
interimistiska översynen - rapportkontrollen - är ny och fanns inte heller med

i 1989 års halvtidsöverenskommelse. Förslag om en sådan översyn framlades
av Canada i juni 1990. Som grund för förslaget fanns konstaterandet att man
tidigare låtit de deskriptiva delarna av rapporten men inte panelens slutsatser
kommenteras av parterna. I många fall hade enligt Canada panelens slutsatser
ifrågasatts aven part som begärt att få framlägga sina ståndpunkter för panelen.
I de flesta fall hade panelen enligt Canada avböjt en sådan begäran och parten
hade då fått framföra sina ståndpunkter inför rådet istället. Omöj ligheten att i
ett tidigare sammanhang, då möjlighet fanns till påverkan, kommentera slutsat
serna, hade enligt Canada gjort det svårare att nationellt acceptera en panelrap
port. 464

Canadas förslag fick stöd från Mexiko, som med ungefär samma motive
ringar också föreslog att det infördes ett nytt stadium i processen. Enligt Mex
iko hade ofta orsaken till att en stat hade motsatt sig antagande av panelrappor
ten varit att man ansett att rapporten innehöll olika missuppfattningar. För att

462 Överenskommelsen om tvistlösning, artikel 15. Rubriken till kapitlet, "Interim Review Stage", heter i
den svenska översättningen "Interimistisk översyn".

463 1979 års Understanding, Annex p. 6 (v).
464 MTN.GNG/NGI3/W/41 (Canada, 28 June 1990), s. 2f.
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undanröja sådana kunde det enligt Mexiko vara lämpligt att inrätta ett särskilt
översynsstadium. 465

7.7.4 Reglerna om överprövning

Reglerna om överprövningen i Överenskommelsen om tvistlösning är relativt
kortfattade.t" Kompletterande regler finns i en särskild arbetsordning som
beslutats av överprövningsorganet i samråd med ordföranden för DSB och
generaldirektören.467

Överprövningsorganet består av sju personer, av vilka tre står till förfogande
i varje enskilt fall. De tre ledamöterna som avgör en tvist kallas gemensamt för
en division. Om ledamöternas kvalifikationer och om olika hänsyn som tas vid
överprövningsorganets sammansättning har redogjorts för i föregående avsnitt.

Endast parterna kan överklaga en panelrapport. En intervenient kan alltså
inte göra det. Intervenienten har dock rätt att framlägga skriftliga inlagor och
har rätt att bli hörd av överprövningsorganet.

Överklagandet skall begränsas till rättsliga frågor i panelrapporten och till
rättsliga tolkningar som gjorts av panelen. En anmälan om överklagande skall
innehålla en kort presentation av överklagandet, vilken skall inkludera påståen
den om vilka felaktigheter avseende rättsliga frågor och rättsliga tolkningar
som man anser föreligga i panelrapporten.

Inom tio dagar efter en anmälan skall den överklagande parten inge en mer
utförlig inlaga som specificerar grunden för överklagandet, vilka regler parten
härvid åberopar och vilka yrkanden parten har.468 En motpart, som inte själv
överklagar, får inge ett svaromål inom 25 dagar efter överklagandepartens
anmälan.t" En medlem, som intervenerat under panelprövningen, har också
rätt att inom 25 dagar efter överklagandepartens anmälan inge en skriftlig
inlaga med argument. 470

Överprövningsorganet skall endast pröva de frågor som den överklagande
parten har begärt att få prövade. Om en part överklagar kan det av olika skäl
finnas anledning också för den andra parten att överklaga. Den andra parten kan
ange klagomål angående samma uttalanden i panelrapporten som motparten
gjort men kan också ange klagomål avseende andra uttalanden i panelrappor-

465 MTN.GNGINGI3/W/42 (Mexico, 12 July 1990), s. 2.
466 De finns i artikel 17.
467 Working Procedures for Appellate Review, 15 februari 1996 (WT/AB/WP/l), reviderad 28 februari

1997 (WT/AB/WP/3). Hur denna beslutats framgår av artikel 17 p. 9 i Överenskommelsen om tvist
lösning.

468 Punkt 21 (l) i Working Procedures for Appellate Review.
469 Punkt 22 (l) i Working Procedures for Appellate Review.
470 Punkt 24 i Working Procedures for Appellate Review.
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ten. Ett sådant överklagande skall inges inom 15 dagar efter den första överkla
gandepartens anmälan.?"

Handläggningen är både muntlig och skriftlig. I en särskild bilaga anges en
tidtabell för de olika momenten.l" Av denna och av Överenskommelsen om
tvistlösning framgår bl.a. att överprövningsorganets rapport som huvudregel
skall distribueras inom 60 (absolut senast inom 90) dagar efter anmälan om
överklagande.

En särskild tidtabell gäller för prövning av hurvida en subvention är förbju
den. I överensstämmelse med särskilda bestämmelser om tidsfrister i Avtalet
om subventioner och utjämningsåtgärder gäller kortare tidsfrister för en sådan
prövning. 473

Avgörandet skall fattas enbart av den division som är utsedd att avgöra tvis
ten.474 Emellertid sägs det också i arbetsordningen att arbetet i överprövnings
organet skall präglas av kollegialitet vilket tar sig uttryck på två vis. För det för
sta skall alla ledamöter träffas regelbundet för att diskutera allmänna policyfrå
gor, det praktiska förfarandet och procedurfrågor. Syftet med detta anges vara
att det bidrar till konsekvens och sammanhang i beslutsfattandet.475 För det
andra skall den division som är ansvarig att avgöra en tvist utbyta synpunkter
med övriga ledamöter innan den slutligen avger sin rapport.?"

Överprövningsorganet, dvs. dess divisioner, skall eftersträva att nå beslut
genom konsensus. Om detta inte är möjligt gäller majoritetsprincipen.?"

Överprövningsorganet kan fastställa, ändra eller upphäva panelens rättsliga
bedömningar och slutsatser.?"

Rapporten från överprövningsorganet skall antas av DSB och villkorslöst
godtas av parterna i tvisten om inte DSB med konsensus beslutar att inte anta
den.479

Överprövningsorganet har inte rätt att pröva klagomål av det slag som avses
i artikel XXIII:l(c) i GATT.480 Härmed avses situationsfallet, dvs. fallet då en
stat varken åberopar att en annan stat begått en överträdelse av reglerna eller att
en annan åtgärd lett till förmånsförlust eller förhindrat uppnåendet av avtalets
syften. Däremot kan alltså överprövningsorganet pröva klagomål som baseras
på icke-överträdelsegrunden.

471 Punkt 23 (l) i Working Procedures for Appellate Review.
472 Annex l till Working Procedures for Appellate Review.
473 Avtalet om subventioner och utjämningsåtgärder, artikel 4.
474 Artikel 17 p. l i Överenskommelsen om tvistlösning och p. 3 (1) i Working Procedures.
475 Punkt 4 (l) i Working Procedures for Appellate Review ..
476 Punkt 4 (3) i Working Procedures for Appellate Review.
477 Punkt 3 (2) i Working Procedures for Appellate Review.
478 Överenskommelsen om tvistlösning, artikel 17 p. 13.
479 Överenskommelsen om tvistlösning, artikel 17 p. 14.
480 Överenskommelsen om tvistlösning, artikel 26 p. 2.
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7.7.5 Diskussion och tolkningar

Systemet med en interimistisk översyn inkluderande faktakontroll och rapport
kontroll utgör ett säreget inslag i en rättslig process. Den interimistiska översy
nen utgör ett brott mot den rättsliga princip som innebär att saken skall avgöras
vid ett tillfälle och att parterna efter processen överlämnar målet till domstolen
och inte har möjlighet att återkomma. Systemet torde knappast finnas i någon
nationell rättsordning. Förebilden var frihandelsavtalet mellan USA och
Canada och regler om interimistisk översyn finns nu i NAFTA.481 Även om den
interimistiska översynen motiverats med rättsliga skäl - nödvändigheten att
kontrollera att allt är korrekt uppfattat - så utgör den ett politiskt inslag i pro
cessen. De motiveringar som b1.a. Canada gav för den interimistiska översynen
var i huvudsak processuellt-tekniska. I praktiken utgör detta stadium en politisk
möjlighet att av icke-rättsliga skäl undanröja ett oönskat resultat. Den interi
mistiska översynen utgör ett politiskt filter.

Ett argument mot den interimistiska översynen var att den skulle bidra till
att förfarandet tog ännu längre tid. I Överenskommelsen om tvistlösning stad
gas att den interimistiska översynsperioden skall fullföljas inom den tidsperiod
som tidigare angivits för panelproceduren, nämligen sex månader.l" I arbets
ordningen till Överenskommelsen om tvistlösning anges att parterna tar
använda två veckor för att utarbeta och inge kommentarer till den deskriptiva
delen av rapporten. Vill de begära översyn av delar av hela rapporten skall detta
göras inom en vecka efter att de fått del av den. För panelens översyn inklusive
eventuella ytterligare möten med parterna avsätts enligt arbetsordningen två
veckor.t'" Det är som synes korta tidsfrister här. Den fördröjning som sker
genom den interimistiska översynen kan uppvägas av att den bidrar till avgö
randen som betraktas som mer legitima och därför implementeras fortare.

Tillkomsten av överprövningsorganet var en följd av att man bestämde att
panelrapportema i princip skulle antas automatiskt. Beslutet om den nya antag
ningsordningen var - vilket kommer att särskilt framgå av nästa avsnitt 
mycket svårt att fatta. När man väl bestämt sig för att avskaffa den gamla kon
sensusregeln för ett antagande hade man avskaffat den politiska kontrollen av
avgörandet. Man förstärkte i stället den rättsliga kontrollen. Ett automatiskt
antagande krävde att det förekom en kvalificerad rättslig prövning som inte
kunde åstadkommas genom panelprövningen. Förekomsten av ett rättsligt
överprövningsorgan var sålunda en förutsättning för att man skulle införa den
automatiska antagningsordningen. Skälen till att överprövningsorganet skapa
des var alltså inte desamma som brukar åberopas till stöd för överprövning i

481 NAFTA, article 2016.
482 Artikel 15 p. 3.
483 Arbetsordning p. 12.
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nationell rätt. Tillkomsten av överprövningsorganet utgjorde en konsekvens av
att man inte längre ville godta att en förlorande stat kunde inlägga sitt veto mot
ett domslut.

Inrättandet av ett överprövningsorgan innebar att den rättsliga karaktären
hos tvistlösningen stärktes på fyra olika sätt: (1) man införde ett flerinstanssys
tem; (2) man särskilde rättsfrågor från andra frågor; (3) man skapade som slut
lig instans ett utpräglat rättsligt organ i stället för panelerna; (4) man stärkte pre
judikateffekten av tvistlösningen.

Möjligheten att överklaga ett panelbeslut till överprövningsorganet är av
stor betydelse för stärkandet av den rättsliga karaktären av tvistlösningen. Inrät
tandet av ett två-instansförfarande stärker rättssäkerheten. De skäl som anförs
för en överprövning i nationella rättsordningar är giltiga också här. Felaktiga
bedömningar och beslut kan ändras. Genom att saken prövas i två instanser
minskar risken för att någonting förbises. Parterna har möjlighet att analysera
panelbeslutet och kan framföra invändningar mot vad de anser vara felaktigt.

Även om alltså - som ovan påpekades - skälen bakom inrättandet av över
prövningsmöjligheten inte var de skäl som åberopas för överprövning i natio
nell rätt, så är konsekvenserna av överprövningen i stort sett desamma som de
som gäller för nationell rätt. En skillnad mot nationell överprövning är att de
två instanserna i WTO är sammansatta efter olika principer. Detta innebär vissa
fördelar. Panelledamöter har bred erfarenhet av internationella handelsfrågor
och ledamöterna av överprövningsorganet har utöver detta en rättslig sakkun
skap. Genom att båda dessa organ får bedöma en tvist skapas förutsättningar för
att inte väsentliga frågor förbises. Det finns goda förutsättningar för att tvisten
skall bli allsidigt belyst.

När en tvist kan prövas i flera instanser är det i allmänhet så att de två instan
serna är helt oberoende av varandra. Oberoendet - som kan ta sig olika uttryck
- skall garantera att den nya prövningen sker utan att den högre instansen har
någon lojalitet gentemot den lägre instansen eller att ledamöterna på annat vis
upplever någon i sammanhanget oönskad samhörighet. EEG föreslog under
förhandlingarna att överprövningsorganet skulle lokaliseras till en annan ort än
Geneve, där W·TO har sitt säte. Det blev inte så. Det sekretariat som betjänar
överprövningsorganet ligger till och med i samma byggnad som det sekretariat
som betjänar panelerna. Även om man av föreliggande praxis - i vilken över
prövningsorganet vid flera tillfällen på väsentliga punkter underkänt panelens
bedömningar - inte kan påvisa någon otillbörlig samhörighet, så utgör den
lokalrnässiga närheten en potentiell risk för oberoendet.

Den andra förstärkningen av det rättsliga inslaget är särskiljandet av rätts
frågor från andra frågor. Enligt de nya reglerna skall överprövningen enbart
gälla rättsliga frågor i panelrapporten och begränsas till rättsliga tolkningar som
gjorts av panelen. Detta innebär att frågor om faktiska omständigheter inte skall
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bedömas av överprövningsorganet. Man gör här alltså en åtskillnad mellan frå
gor av faktisk natur och frågor av rättslig natur.

Denna uppdelning har djupa rättshistoriska rötter.t" Uppdelningen har haft
betydelse i två hänseenden. En tradition har inneburit att ett överklagande bara
skall få avse rättsfrågor och inte faktafrågor.485 En annan tradition har inneburit
att faktafrågor har bedömts av lekmän medan jurister har bedömt rättsfrågor.

Om distinktionen faktafrågor-rättsfrågor skall tillämpas för internationell
handel kan som enkelt exempel anges att överprövningen inte får avse frågan
om hur mycket exporten från ett visst land har minskat. Detta är en typisk fak
tafråga. Däremot får överklagandet avse en bedömning gjord av panelen att en
viss minskning skall anses "avsevärd" i det fall detta är ett rekvisit i en bestäm

melse.
Även om denna uppdelning är relativt vanligt förekommande i det rättsliga

systemet så har den visat sig svår att upprätthålla. Studerar man problemet kon
kret finner man snart att dessa frågor glider in i varandra.t'"

Överprövningsorganet kan komma att ställas inför flera svåra tolkningspro
blem angående den nämnda distinktionen.r" En överklagande part kan ha
intresse av att överprövningsorganet gör en extensiv tolkning av vad som är
rättsfrågor medan motparten kan ha intresse aven restriktiv tolkning. Över
prövningsorganet kan anse att det finns skäl att begränsa antalet överklagade
fall och kan åstadkomma detta med en restriktiv tolkning.

Man skulle - som föreslogs av Canada - kunna ha ett särskilt prövningsför
farande avseende huruvida klagomålet skall prövas eller inte.l" Något särskilt
förprövningsförfarande - innebärande ett beslut om huruvida man skall avvisa
eller inte avvisa en begäran om överprövning - finns dock inte enligt reglerna
i Överenskommelsen om tvistlösning."" Eftersom det inte finns något sådant
kommer frågan huruvida överklagandet avser en rättsfråga eller ej att avgöras i
samma processuella ordning som andra frågor. Men den frågan måste vara den

484 Se härom t.ex. Stein: Legal Institutions. The Development ofDispute Settlement (1984), s. 39-44, och
Lindell: Sakfrågor och rättsfrågor (1987).

485 Denna tradition upprätthålls bl.a. i EG. Rätten att överklaga ett avgörande av första instansen förelig
ger endast i rättsfrågor ("on points oflaw only"). EG-fördraget artikel 225.

486 Denna problematik utvecklas i Stein och Lindell. Enligt Elwing har omöjligheten att skilja rättsfrågan
från den faktiska frågan åtskilliga gånger lett till att den franska kassationsdomstolen inte tagit upp ett
kassationsyrkande. Elwing: Svens k och fransk instansordning - några utblickar (1972), s. 268.

487 Vid överprövningen i tvisten USA, CanadalEG, kött (hormoner), 1998 (WT/DS26, DS48/AB/R)
anförde EG klagomål angående panelens bedömning av vissa procedurfrågor. Enligt USA avsåg inte
detta klagomål "issues of law". Överprövningsorganet prövade dock dessa klagomål.

488 MTN.GNGING13/W/41 (Canada, 28 June 1990).
489 l ordförandeförslaget inför Brysselmötet 1990 angavs i en förklarande not på vilka grunder överpröv

ningsorganet skulle kunna ta upp en fråga för prövning. Här nämndes fyra punkter: (1) att panelrap
porten reste nya rättsfrågor som ännu inte hade prövats av överprövningsorganet; (2) att beslutet
innebar en förändrad praxis; (3) att panelförfarandet hade inneburit ett förbiseende av processuella
rättigheter; (4) att panelen hade överskridit de ramar som angivits i mandatet för panelen. Chairman's
Text on Dispute Settlement. 19 October 1990. CGT/807-14 (NG 13), not 5 s. 10. Denna text behölls
dock inte i de följande versionerna av tvistlösningsreglema.
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första som överprövningsorganet skall ta ställning till vid sin prövning. Om
överprövningen rör andra frågor än de rättsliga är överprövningsorganet ej
behörigt att avgöra frågan. Därför skall överprövningsorganet pröva frågan ex
officio.

Traditionen att överklaganden skall begränsas till rättsfrågor har samband
med att avgöranden aven högre instans har prejudicerande betydelse. Frågan
om landet A exporterar x ton och inte y ton har inte något intresse utanför den
enskilda tvisten. Med den ordning som valts i WTO markeras att överpröv
ningsorganets avgöranden är prejudicerande, att överprövningsorganets hand
lingsdirigerande funktion är central och att den konfliktlösande funktionen pri
märt ligger på panelnivån.

Särskiljandet rättsfrågor-faktafrågor anknyter som ovan nämndes också till
traditionen att lekmän skall avgöra faktafrågor och jurister skall avgöra rättsfrå
gor. För WTO:s del upprätthålls denna tradition genom att det inte finns något
krav på att panelens ledamöter skall vara rättsligt skolade och att det enbart är
panelledamöterna som får avgöra faktafrågor. Tyngdpunkten i panelledamöter
nas erfarenheter ligger på internationell handel generellt sett. Överprövningsor
ganets ledamöter är rättsligt skolade och skall endast avgöra rättsfrågor.

Det tredje sättet på vilket det rättsliga inslaget stärktes var att det slutliga
avgörandet av tvisten flyttas från en panel till ett utpräglat rättsligt organ. Ett
tvåinstansförfarande med ett mer politiskt organ och ett mer rättsligt organ
skulle kunna ha den omvända ordningen. Det faktum att överprövningsorganets
beslut skall antas av den politiska församlingen DSB betyder i och för sig att
politiken har sista ordet. Om man bortser härifrån - för vilket de nya antag
ningsreglerna ger goda skäl - så är det alltså ett rättsligt präglat beslut som
utgör det slutliga avgörandet. Detta innebär att man här förlitar sig på den legi
timitet som skapas av ett rättsligt organ. Det är ingalunda säkert att detta är en
lyckad ordning. Ett avgörande av ett rättsligt organ kan sakna politisk legitimi
tet.490 Denna frågeställning är en delfråga i den större frågan om juridifieringen
av hela processen vilken diskuteras i avslutningskapitlet.

Med det faktum att det är ett rättsligt organ som avger det slutliga beslutet i
tvisten följer den fjärde förstärkningen av det rättsliga inslaget, nämligen pre
judikatverkan. Kvalifikationerna hos ledamöterna i överprövningsorganet skall
garantera att den tolkning man ger är rättsligt konsistent. Avgörandena från
överprövningsorganet kommer bland annat av det skälet få större prejudikat
värde än panelernas avgöranden. Det poängteras särskilt i arbetsordningen att
ledamöterna skall arbeta kollegialt för att garantera att avgörandena blir konsi
stenta och förenliga med tidigare praxis. Ledamöterna kommer rimligen att

490 Som McRae påpekar har överprövningsorganet den svåra uppgiften att fä såväl politisk som rättslig
trovärdighet. McRae s. 101.
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uppfatta sig mer bundna av sina tidigare avgöranden än vad panelledamöter
gjort. Vid panelprövningar har ledamöterna valts ad hoc och även om man ofta
citerat tidigare panelavgöranden och byggt egna avgöranden på dessa, så har
man i flera fall uppfattat sig oförhindrad att göra en ny tolkning.?"

En än så länge obesvarad fråga är hur en division av överprövningsorganet
skall kunna ändra en av tidigare divisioner fastställd praxis. Någon regel som
möjliggör att överprövningsorganet sammanträder i plenum finns inte.492 De
regler som stadgar att arbetet skall präglas av kollegialitet och att alla ledamöter
skall träffas regelbundet för att diskutera olika frågor kan underlätta åstadkom
mandet aven förändring i samförstånd.

Att överprövningsorganets avgöranden får prejudicerande verkan ger större
förutsebarhet i den internationella handeln. I ett regimperspektiv stärker det
reglerna och ger indirekt större konkretion åt principer och normer. Det är dock
inte självklart att detta stärker regimen. Som påpekades ovan förlorar en regim
sin egenskap av regim om principerna och normerna ersätts med regler.l" Ju
större konkretion man ger åt principerna och normerna, desto mer börjar dessa
likna regler. Prejudikatverkan innebär också att man tillämpar en allmänintres
senorm som står i motsats till den partsintressenorm som innebär att konflikt
lösning är den centrala uppgiften. En internationell regim upprätthålls genom
en balans mellan allmänintressenormer och partsintressenormer och det är ing
alunda säkert att den balansförskjutning som blir en följd av prejudikatverkan
stärker regimen.

I inledningen till detta avsnitt om överprövningen angavs att en överpröv
ning i ett nationellt rättssystem dels kunde innebära att frågan prövades och
avgjordes på nytt aven högre instans på i princip samma sätt som av den lägre
instansen, dels kunde innebära att den högre instansen prövade lagenligheten i
det första avgörandet och återvisade tvisten till den första instansen för nytt
avgörande om den fann att det första avgörandet inte var lagenligt. I det senare
fallet upphävs den första instansens avgörande.

Enligt Överenskommelsen om tvistlösning kan överprövningsorganet fast
ställa, ändra eller upphäva panelens rättsliga bedömningar och slutsatser.t" Om
överprövningsorganet fastställer panelens rättsliga bedömningar och slutsatser,
har man funnit dem riktiga. Om de ändras har man funnit dem felaktiga och

491 I det andra överprövningsfallet - om de japanska alkoholskattema - uttalas följande: "The generally
accepted view under GATI' 1947 was that the conc1usions and recommendations in an adopted panel
report bound the parties to the dispute in that particular case, but subsequent panels did not feel
legally bound by the details and reasoning ofa previous panel report". EG, Canada, USA/Japan, alko
holskatter, 1996 (WT/DS8, DS10, DS11/AB/R), s. 13.

492 Petersmann: The Transformation ofthe World Trading System through the 1994 Agreement EstabIis
hing the World Trade Organization (1995), s. 209 f.

493 Avsnitt 7.3.5.3.
494 De engelska tennema är "uphold", "modify" och "reverse".
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ersatt dem med nya i stället för de felaktiga. Men vad innebär det att man upp
häver panelens rättsliga bedömningar och slutsatser?

Man kan skilja mellan å ena sidan att det är en rättslig bedömning som upp
häves och å andra sidan att det är slutsatsen som upphäves. Om slutsatsen 
innefattande ett förslag till rekommendation - upphäves och ingenting anges i
dess ställe så är tvisten inte avgjord. Här kan man tänka sig ordningen att pro
cessen får starta från början igen i enlighet med vad som kan förekomma i
nationella rättsordningar när en dom inte ansetts lagenlig och återförvisning
sker.495 Någon regel om detta finns dock inte. Ett argument för en sådan lösning
är att överprövningsorganet skulle finna helt nya aspekter på frågan som det
vore bättre att utreda på nytt i den lägre instansen. Eftersom det saknas en
bestämmelse om ett sådant återförvisningsförfarande framstår det som mindre
troligt att en återförvisning skulle komma till stånd. Att överprövningsorganet
skulle upphäva alla slutsatser framstår därför som osannolikt. Däremot kan
överprövningsorganet i vissa fall upphäva några slutsatser utan att detta skulle
innebära att tvisten inte är avgjord.t"

I det fall överprövningsorganet upphäver en viss bedömning är läget ett
annat. Överprövningsorganet kan finna att det inte är nödvändigt att ange någon
annan bedömning eftersom frågan kan lösas från en annan utgångspunkt, med
hjälp av någon annan bestämmelse. Då kan tvisten ändå vara avgjord och frå
gan behöver inte prövas på nytt.

Den grundläggande uppgiften för överprövningsorganet har inte angivits
vara att det skall utöva en laglighetsprövning enligt den tradition som t.ex. de
franska kassationsdomstolarna upprätthåller. Uppgiften är att slutligt avgöra
tvisten.497

Rätten att överklaga tillkommer parterna. Varken intervenienter eller någon
annan medlemsstat som finner panelrapporten felaktig har rätt att överklaga.
Det naturliga är att det är den förlorande parten som överklagar. Det finns dock
inte i Överenskommelsen om tvistlösning någon bestämmelse om att rätten att
överklaga är begränsad till förlorande part. Redan i det andra fallet för över
prövning - Japans alkoholskatter - överklagade en av de tre vinnande parterna.

495 Pescatore: Drafting and Analyzing Decisions on Dispute Settlement (1996), s. 36.
496 I vissa fall kan detta upphävande aven slutsats skapa processuella problem som är svåra att lösa utan

att återförvisning sker. Se härom Palmeter: The WTO Appellate Body Needs RemandAuthority (1998),
s. 41 ff., som föreslår att överprövningsorganet skall ges rätt att återförvisa vissa frågor till den
ursprungliga panelen.

497 Ett särfall föreligger vid prövning av antidumpningtullar. Enligt artikel 17 p. 6 (ii) i avtalet om tillämp
ning av artikel VI i GATT 1994 skall panelen, om den fmner att en bestämmelse i avtalet medger mer
än en tolkning, betrakta myndighetens åtgärd som förenlig med avtalet under förutsättning att åtgärden
bygger på någon av dessa tillåtna tolkningar. Huruvida denna bestämmelse också gäller för överpröv
ningsorganet är oklart. Bestämmelsen innebär att panelen skall göra en form av laglighetsprövning och
alltså inte fastställa den enda riktiga tolkningen av regeln. Se härom McRae s. 106 f och kapitel 8,
avsnitt 8.2.3 nedan.
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Det var bl.a. viktiga principiella rättsliga frågor i vilka USA önskade en annan
bedömning.

De nu beskrivna reglerna utgör en kompromiss mellan uppgifterna hand

lingsdirigering och konfliktlösning. Att endast parterna tar överklaga innebär
att handlingsdirigeringen inte ansetts så viktig vid panelavgörandet. Parterna
riskerar inte att en utomstående stat omintetgör en lösning som de accepterar.

De behöver ej heller riskera att andra rättsfrågor än dem som de själva vill få
prövade kommer att prövas.

Att inte bara den förlorande parten utan också den vinnande parten kan över
klaga ett panelavgörande är däremot uttryck för en handlingsdirigerande funk
tion hos WTO:s tvistlösning. Den förändring den vinnande parten vill få till
stånd behöver inte bara ha betydelse för den vinnande parten själv utan kan
också få stor betydelse för andra medlemsländer.t"

En viktig invändning mot överprövningen var att den skulle göra tvistlös
ningen än mer långdragen. Redan förfarandet med en panel ansågs ta alltför
lång tid. Den nu införda ordningen med överprövning innebär onekligen att
avgörandena ytterligare kan fördröjas. Men, och det är viktigt, om överpröv
ningen bidrar till att stärka avgörandets legitimitet innebär detta att de förplik
tade staterna känner en större skyldighet att implementera beslutet. Om detta
blir följden betyder det att - sett från klagandens synpunkt - det inte nödvän
digtvis blir någon försening. För klaganden är inte själva handläggningstiden
avgörande utan tiden från det att staten klagar till det att motparten undanröjer
den felaktiga åtgärden. Det kan till och med bli så att den tiden förkortas.

Det kan naturligtvis tänkas att en part överklagar endast för att fördröja
avgörandet. Om en sådan taktik skulle vara framgångsrik kan man befara att så
gott som alla panelbeslut kommer att överklagas. Hittills har också dessa farhå
gor i huvudsak besannats.t" Det fmns dock en risk för en part som överklagar
enbart av detta skäl. Överprövningsorganets avgörande kan bli sämre för landet
än panelens avgörande. Det kan också ha större legitimitet och sålunda uppfat
tas som mer förpliktande och ge mindre utrymme för kompromisser vid imple
menteringen än ett panelavgörande ger.

498 I överprövningsorganets första tvist - bensinfallet - skulle de vinnande parterna Brasilien och Vene
zuela ha kunnat klaga på panelens bedömning att ren luft var en uttömlig naturtillgång enligt artikel
XX (g) i GATT. De gjorde inte det men när USA anförde klagomål mot en annan bedömning passade
Brasilien och Venezuela på att argumentera för att ren luft inte skulle bedömas som en uttömlig natur
tillgång. Denna fråga hade dock inte USA tagit upp i sitt klagomål och därmed ansåg överprövnings
organet att frågan inte kunde prövas. För detta hade krävts att Brasilien och Venezuela själva hade
klagat på denna bedömning. Brasilien, Venezuela/USA, bensin, 1996 (WT/DS2/AB/R).

499 Av 32 avgjorda tvister är det endast 7 i vilka det ej skett överklagande. Se förteckningen över avgjorda
tvister under WTO-regimen i bilagan.
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7.8 Antagandebeslutet

7.8.1 Rättslig kontroll av politiska beslut och politisk
kontroll av rättsliga beslut

I många länder förekommer det att domstolar på olika sätt kontrollerar att de
beslut som fattas av de politiska organen är i överensstämmelse med grundla
gen. De politiska organen har inte obegränsad frihet att genomföra vad de öns
kar.5

°O Domstolars kontroll av de politiska besluten kan ta sig olika former och
vara av skiftande styrka. Det kan finnas särskilda författningsdomstolar som
kan pröva en ny lags författningsenlighet eller ett kontrollsystem i vilket pröv
ningen sker först då ett stadgande skall tillämpas. I internationella sammanhang
intar EG-domstolen en särställning då det gäller stark rättslig kontroll av poli
tiska beslut. Domstolen har rätt att pröva lagenligheten av beslut som fattas t.ex.
av rådet och har också vid flera tillfällen förklarat att beslut som fattats av rådet
inte har varit förenliga med Romfördraget.'?'

Den omvända ordningen, att domar och andra rättsliga beslut skall kontrol
leras och godkännas av ett politiskt organ, är som princip främmande för en
modem rättsstat. En stat med en sådan ordning skulle inte betecknas som en rätts
s~t. Men i internationella sammanhang kan andra värderingar göra sig gällande.
Politiken har som huvudregel företräde framför juridiken i dessa sammanhang.
Genom WTO-avtalet har man skapat en tvistlösningsmekanism som har en
långtgående rättslig prägel. Trots att den har denna prägel skall avgörandena god
kännas av ett politiskt organ. Avgörandena från panelerna och överprövnings
organet är inte gällande förrän de godkänts av det politiska organet DSB.

Tvistlösningen i GATT var särskilt inledningsvis inte speciellt rättsligt
inriktad. Det blir därför missvisande att för denna inledande period säga att här
skedde en politisk kontroll av rättsliga beslut. Men efterhand som tvistlös
ningen fick en mer rättslig inriktning framstod det som allt tydligare att det var
just detta det handlade om; politisk kontroll av rättsliga beslut. Den rådande
ordningen växte fram stegvis.

I artikel XXIII i GATT stadgas att det är GATT-parterna som skall avgöra
tvister.l" Regeln om beslutsfattande för GATT-parterna finns i artikel XXV.

500 I t.ex. den svenska regeringsformen stadgas redan i den första paragrafen att den offentliga makten utö
vas under lagarna, och RF 2:14 ger lagprövningsrätt åt domstolarna, låt vara begränsad av uppenbar
hetsrekvisitet.

501 EG-fördraget artikel 230. I samband med tillkomsten av EES-avtalet beslutades att skapa en särskild
EES-domstol. Trots att de förhandlande parterna var ense härom förklarade EG-domstolen att före
komsten aven sådan inte var förenlig med Romfördraget. En sådan domstol kom heller aldrig till
stånd.

502 I avtalstexten anges att det är (med stora bokstäver) "the CONTRACTING PARTIES" som skall
avgöra tvister. Om betydelsen av detta uttryck, som här översatts och ersatts med uttrycket GATT -par
terna, se kapitel 3, avsnitt 3.2.
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Av den följer att beslut skall fattas enligt majoritetsprincipen, ett land - en röst.
Hänsyn tas endast till avgivna röster.

I praktiken kom en annan ordning till stånd.f" Det tillsattes arbetsgrupper
("working parties") och paneler. 1960 inrättades GATT:s råd. Alla medlems
länder som så önskade fick utse en representant i rådet. Under de inledande åren
1960-1968 hade rådet till uppgift att ge rekommendationer till GATT-parterna
att anta panelrapporter. Vid den tiden fanns det alltså tre organ som fattade
beslut i en tvist; panelen, rådet och GATT-parterna. Från 1968 överlät GATT
parterna sina befogenheter att avgöra tvister enligt artikel XXIII till rådet.504

Det var ingen dramatisk förändring. Den var praktiskt betingad och underlät
tade beslutsfattandet.

Att GATT-parterna och sedermera rådet skulle godkänna rekommendatio
ner från arbetsgrupper och paneler var ganska naturligt. Arbetsgrupperna och
panelerna hade ju skapats som en form av utredningsorgan och hade inte någon
formell plats i organisationen, än mindre hade de blivit tilldelade rättsliga upp
gifter. Det var ingen tvekan om att det - i enlighet med vad som stadgades i
GATT artikel XXIII - var GATT-parterna som skulle bestämma. Den formella
beslutsregeln för GATT-parterna innebar alltså majoritetsbeslut. I praktiken
tillämpade man nästan alltid konsensusprincipen. Rådet fattade alla sina beslut
genom konsensus. Någon röstning förekom aldrig.f"

Konsensusprincipen innebar under GATT-regimen att det krävdes konsen
sus för ett antagande av panelrapporten. Uppnåddes inte denna konsensus blev
rapporten inte antagen. Det fanns alltså i princip en vetorätt för varje land mot
ett antagande av panelrapporten. I många fall blev antagandet försenat för att
man inte lyckades uppnå konsensus. Vid ett antal tillfällen inträffade det att en
panelrapport inte blev antagen. Det skedde inte ofta men tillräckligt ofta för att
detta skulle bidra till ett missnöje med tvistlösningsmekanismen.f"

Det fanns alltså en stark politisk kontroll av panelernas dömande verksam
het. Den kunde motiveras på olika sätt. En motivering var att panelerna inte var
tillräckligt domstols liknande med avseende på kvalifikationer m.m. för att man
skulle våga låta deras avgöranden bli slutliga. En annan motivering var att län
derna helt enkelt inte var beredda att underkasta sig någon bindande tvistlös
ning från tredje parts sida. En ytterligare motivering var att handelsfrågor var
politiska frågor och ej lämpade för rättslig tvistlösning.

En viktig förändring har skett genom tillkomsten av WTO-avtalet. Besluts
regeln för antagandet av panelrekommendationer (vilken också gäller för

503 Se härom särskilt kapitel 5, avsnitt 5.1 ovan.
504 GATT, Analytical Index: Guide to GATT Law and Practice (1994), s. 708; Long: Law and ils Limita

tions in the GATT Multilateral Trade System (1987), s. 47f.
sos Long s. 48.
506 Enligt Pescatore: Handbook of WTOIGAIT Dispute Settlement, Index 8/1, var det under åren 1964

1995 20 panelrapporter som inte antogs.
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rekommendationer från överprövningsorganet) har ändrats från konsensusför

ett antagande till den motsatta regeln att rapporten skall anses vara antagen
om det inte finns konsensus mot ett antagande. Men som princip gäller fortfa
rande att ett politiskt organ skall godkänna avgörandet från ett rättsligt organ.
Kring ett sådant förfarande kan flera frågor ställas. En sådan fråga är hur
beslutsordningen är beskaffad. En annan är vad den reella innebörden av kon
sensusregeln är. Innebär den verkligen att rapporter från paneler eller över
prövningsorganet automatiskt blir antagna? Konsensusregeln har också en
yttre sida. Den betyder något i det internationella handelssystemet. Men vad
betyder den? Och slutligen, vad betyder det att ett politiskt organ är överord
nat ett rättsligt organ? Dessa frågor kommer att diskuteras i detta avsnitt men
också i slutkapitlet.

7.8.2 Konsensusprincipen

Det finns två huvudprinciper för hur beslut skall fattas i grupper. Man ka.n till
lämpa majoritetsprincipen eller principen om enhällighet. Majoritetsprincipen
kan varieras på olika sätt. Vissa kan ha fler röster än andra (vägda röster) och
det kan också krävas en kvalificerad majoritet. Det sistnämnda innebär t.ex. att
det inte räcker med över 50 % av rösterna utan det kan krävas 75 %.507 Man kan
också skilja mellan andel av röster bland de närvarande och andel av röster
bland de röstberättigade. Den sistnämnda distinktionen kan också göras då
beslutsregeln kräver enhällighet.

Konsensus är en mer obestämbar princip än principerna om majoritet och
enhällighet. En definition av konsensusprincipen är att man antar en text utan
att rösta och utan att någon protesterar.508

För internationella organisationer är det svårt att finna en lämplig besluts
metod. Tillämpas majoritetsbeslut kan ett land påtvingas något det inte önskar
och detta strider då mot principen om nationernas suveränitet och självbestäm
manderätt. Majoritetsprincipen kan innebära ett dåligt minoritetsskydd och den
är också okänslig för intensiteten i minoritetens nej. Tio likgiltiga ja-röster
väger tyngre än nio intensiva nej-röster. Enhällighetsregeln följer logiskt från
principerna om att staterna är suveräna och ger varje stat vetorätt, i vart fall
vetorätt mot att själv bli bundet. Den största svagheten med principen är att det
kan bli mycket svårt att fatta beslut.

Konsensusregeln har ansetts utgöra ett sätt att komma ifrån de svårigheter
som följer av båda dessa principer och den har på senare år fått allt större anslut-

507 Enligt EG-fördraget (artikel 205) skall vid beslutsfattande i rådet i många fall tillämpas såväl vägda
röster som kvalificerad majoritet.

508 Lindell: Modern Multilateral Negotiation: The Consensus Rule and Its Implications in International
Conferences (1988), s. 41.
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ning i internationella sammanhang.i'" Eftersom dess innebörd är något obe
stämd och inte låter sig beskrivas så enkelt kan den vara olämplig att använda
i sammanhang där beslut måste fattas och där detta dessutom måste ske snabbt
och effektivt. Konsensusprincipen har främst ett politiskt innehåll. Det handlar
om en process där man söker samförstånd och där till slut alla kommer överens
om vad som skall göras i allas namn även om flera har en avvikande åsikt i sak
frågan.i"

Eftersom ingen röstning sker men beslut ändå fattas måste det förslag som
läggs fram av mötets ordförande vara väl förankrat. Ordföranden har alltså en
central roll i processen. Genom krav på förankring av beslutsförslaget är förbe
redande möten - främst informella sådana - viktiga."! För dessa förberedande
möten finns olika tekniker. En sådan teknik innebär att man först tillsätter små
grupper som enas i en fråga och att representanter för dessa smågrupper däref
ter samlas i en ny grupp och enas i sin tur. 512

Eftersom konsensusprincipen bygger på enighet kan det vara svårt att se vad
som skiljer den från enhällighetsprincipen. En skillnad är att en stat som erfar
att den är i minoritet vid konsensus avstår från att fortsätta att framföra sin
ståndpunkt och i stället accepterar majoritetens beslut. Uppfattad på det viset
liknar konsensusprincipen i stället majoritetsprincipen.

Till jämförelserna med majoritetsprincipen och enhällighetsprincipen kan
fogas den i internationella sammanhang centrala frågan om stormakternas ställ
ning vid tillämpning av konsensusprincipen. Om konsensusprincipen skulle
anses motsvara majoritetsprincipen och varje stat har en röst skulle effekten
kunna bli att små stater tillsammans kan genomdriva beslut som stormakter inte
önskar. Om konsensusprincipen i stället skulle anses motsvara enhällighets
principen är frågan om det i praktiken finns veto endast för stormakter eller om
också småstater kan utöva vetorätt.

509 Lindell s. 9; Voitovich: Normative Acts ofthe International Economic Organizations in International
Law-Making (1990), s. 22. Principen har traditionellt spelat stor roll i det sociala och politiska livet i
Ostasien. Den har funnits i Indonesiens konstitution och har där haft betydelsen "talk as long as it
takes to reach agreement without confrontation". Lindell s. 40 not 21.

510 Lindell s. 43.
511 En skildring av hur konsensusprincipen allmänt sett tillämpas i WTO finns i Das: Strengthening Deve

loping Countries in the WTO (1999), s. 26 ff. Das anser att u-länder missgynnas vid denna besluts
form. Han skriver b1.a.: "In this process, a very large number ofdeveloping countries do not have the
opportunity ofparticipating in the negotiations which are held behind the scenes in smallgroups. They
are faced with the final result in the open meeting at the end, and they do not have enough courage or
motivation to put in a clear opposition or an effective reservation at that stage even if the particular
decision is not fully in their interest. They do mumble a few words ofprotest sometimes, but do not
come round to withholding consensus formally " (s 28).

512 Lindell s. 85. Long beskriver proceduren för konsensus i GATT på följande vis: "Decisions by the
Council and the Contracting Parties are prepared in advance in the committees and working parties.
They are prenegotiated informally, in the Director-General's office or elsewhere, in restricted groups
progressively enlarged until such time as the chances ofreaching a consensus are sufficiently good to
submit a draft decision to the Council". Long s. 55. Long var själv generaldirektör för GATT och är
sålunda en insatt iakttagare.
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En utgångspunkt i det politiska perspektiv som betecknas som realism är att
stormakter agerar enbart i sitt eget intresse och tar ringa hänsyn till vad som kan
vara bäst för alla nationer gemensamt.513 Från det realistiska perpektivet är det
rimligt att utgå från att en beslutsordning som accepteras av stormakter har
uppenbara fördelar för dem. Majoritetsprincipen har nackdelar eftersom de kan
bli överröstade. Enhällighetsprincipen har nackdelar eftersom också små natio
ner kan blockera ett beslut. Konsensusprincipen har vissa särskilda fördelar för
stormakterna som skiljer den från enhällighetsprincipen och majoritetsprinci
pen. Konsensusprincipen kan nämligen enligt en teori ge en reell vetorätt för
stormakterna men en icke-reell vetorätt för de mindre staterna.l" Detta motsva
rar i realiteten de formella röstningsregler som finns i FN:s säkerhetsråd där de
permanenta medlemmarna har vetorätt men de övriga medlemmarna inte har
det. Enligt teorin är det nödvändigt för stormakterna att de har vetorätt. De kan
inte godta att de skulle kunna bli överröstade. Om de önskar vetorätt måste de
emellertid i olika internationella sammanhang tillerkänna alla andra stater veto
rätt.?" Genom konsensusförfarandet görs ingen formell skillnad mellan de små
och de stora staterna. Men de små staterna måste i praktiken acceptera den av
stormakterna proklamerade huvudlinjen därför att de annars kan marginaliseras
i det internationella samfundet.l" Om många små stater går samman kan de till
sammans möjligen utöva en reell vetorätt.

Konsensusprincipen kan vara föreskriven eller utgöra praxis där det finns
andra beslutsregler. I GATT var den aldrig föreskriven men tillämpades i prak
tiken. I WTO är den i flera fall föreskriven men ibland kombinerad med majo
ritetsregeln. I inledningsbestämmelsen om beslutsfattande i WTO anges att
man skall upprätthålla den praxis som tillämpats inom GATT 1947 att fatta
beslut genom konsensus men att majoritetsprincipen skall gälla om det inte är
möjligt att fatta beslut genom konsensus."" Enligt en annan regel skall en sär
skild tid avsättas för att det skall bli möjligt att uppnå konsensus. Om en stat
begär undantag från ett avtal skall detta avgöras genom konsensusbeslut men
om ett sådant beslut inte kan fattas inom 90 dagar skall beslut om undantag fat
tas av tre fjärdedelar av medlemmarna.l"

En fördel med konsensusförfarandet är att det har ett symbolvärde. Det anty
der ett genuint samarbete där alla försöker bemöda sig om att ta hänsyn till var
andra och skapa den ordning som är bäst för helheten. Det är lättare att accep-

513 Om realismperspektivet, se kapitel 2.
514 Detta benämns "decisive veto" för stormakter och "uninf1uencial veto" för mindre stater. Lindell s. 14.

Denna tes tar inte helt stöd i den undersökning Lindell gjorde. Lindell s. 180.
SIS FN:s säkerhetsråd utgör här ett undantag.
516 Lindell s. 14.
517 Organisationsavtalet artikel IX p. 1. I den officiella engelska versionen står det "consensus", vilket i

den svenska översättningen anges som "enhällighet". Detta förefaller mindre bra eftersom konsensus
är en annan princip och enhällighet närmast motsvarar engelskans "unanimity".

518 Organisationsavtalet artikel IX p. 3 (a).
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tera utslaget då ingen röstning sker eftersom ett land inte tvingas rösta för
någonting det inte önskar.i" Möjligen är det enklare att nationellt implementera
ett beslut som fattas genom konsensus än ett beslut i vilket landet blivit över
röstat. 520

Det finns också nackdelar med konsensusförfarandet. En sådan är att sta
terna lättare enas om en principiell text än en preciserad eftersom enigheten är
central och oenighet lättare uppstår kring olika detaljer än om allmänna princi
per. Man skjuter fram problemet till tillämpningsstadiet. En annan nackdel är
att konsensus uppnås vid informella möten vilket innebär att förarbetena till den
överenskomna texten blir ofullständiga och inte kan användas för tolkning av
texten.r" Konsensusförfarandet fungerar också bara om deltagarna iakttar vissa
oskrivna regler och det är sålunda något bräckligt. 522

Genom beslut som fattas enligt någon av principerna om majoritet, enhällig
het och konsensus kan en stat bli bunden. En ytterligare möjlighet som kan
förekomma är att det accepteras att en stat inom en viss tid deklarerar att den
inte anser sig bunden av beslutet. Ett sådant förfarande benämns "contracting
out" och tillämpas i flera internationella sammanhang.i" Ibland kan detta upp
fattas som det bästa sättet att gå vidare i ett samarbete. Storbritannien tilläts
t.ex. att stå utanför avtalet om socialpolitiken i Maastrichtavtalet.

7.8.3 Uruguayrundan

1979 års Understanding var försiktig i sin beskrivning av praxis och vad som
skulle gälla då panelrapporter antogs. En utgångspunkt i texten var att det var
GATT-parterna som antog rapporten men man angav i en fotnot att denna rätt
var delegerad till rådet. 524 Det nämndes inte någonstans att beslut om antagande
skulle fattas genom konsensus. Detta gjordes dock tydligt i 1982 års minister
beslut om tvistlösning där det stadgades: "The CONTRA CT/NG PART/ES reaf-
firmed that consensus will continue to be the traditional method of resolving
disputes; however, they agreed that obstruction in the process ofdispute sett
lement shall be avoided". 525 Här fanns en not som löd: "This does not prejudice
the provisions on decision making in the General Agreement". Detta kan tolkas

519 Long s. 55.
520 Weekes: The WTO: Rule Making and Disputes in a Globalizing World (1997), s. 5.
521 Lindell s. 89. Detta gäller till viss del för WTO-avtalet.
522 Long s. 55. En god illustration till olika turer i beslutsprocessen när konsensusprincipen skall tillämpas

är händelseförloppet då DSB skulle besluta om rätt för USA att retaliera i tvisten om EG:s bananregim.
WT/DSB/M/54 (möte 25/1, 28-29/1 och 1/2 1999).

523 Voitovich s. 25. Som exempel nämns här ICAO, WHO, WMO, OECD och CMEA. För flera interna
tionella konventioner gäller att stater kan göra reservationer mot delar av innehållet som de då inte blir
bundna av.

524 Fotnot l till Annex till 1979 års Understanding.
525 Ministerial Dec1aration of29 November 1982, Decision on Dispute Settlement (BISD 29S/13), p. (x).
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som att rättsligt gällde majoritetsbeslut, att politiskt konsensus gällde och att
politiken hade företräde.

Frågan om hur panelrapporterna skulle antas var en av de svåraste för tvist

lösningsgruppen under Uruguayrundan. Som framgått av tidigare avsnitt kopp
lades antagandefrågan samman med flera andra frågor, t.ex. panelernas sam
mansättning och möj ligheten att överpröva panelbeslutet.

En vanligt förekommande utgångspunkt för diskussionen var att möjlighe
ten att stoppa en panelrapport utan goda skäl utgjorde en svaghet i systemet. En
tanke som tidigt framfördes av Nya Zeeland var att parterna i tvisten inte skulle
ha rätt att stoppa antagandet av panelrapporten.526

USA hävdade i en inlaga att förhindrandet av antagandet (blockering) hade
blivit ett allvarligt problem under senare åren och att detta hade rubbat tilltron
till GATT-systemet som sådant. Enligt USA:s uppfattning var det bara i några
ta fall som en blockering hade berott på att panelrapporterna hade varit felak
tiga; alltför ofta hade de berott på att parter hade varit ovilliga att acceptera slut
satser som de hade uppfattat som negativa för deras ekonomiska och politiska
intressen.t"

USA presenterade sedan ett spektrum av tänkbara lösningar. En lösning 
som man betraktade som extrem - skulle vara att panelrapporten blev bindande
utan något ytterligare beslut från GATT. En sådan ordning skulle emellertid
innebära att det inte fanns någon möjlighet att korrigera ett felaktigt panelbeslut
och detta skulle enligt USA utgöra en fundamental och oönskad förändring av
systemet. Ett alternativ vore enligt USA att panelrapporten skulle bli bindande
om det inte inom viss tid inom rådet förelåg konsensus emot ett antagande. En
ytterligare lösning som man presenterade var den av Nya Zeeland föreslagna
lösningen att de tvistande parterna inte skulle ta delta i beslutet. Denna lösning
var känd under namnet "konsensus minus två".528

USA hade inte för egen del kommit till någon slutlig uppfattning om vilken
av lösningarna som vore att föredra utan framlade dessa förslag för diskus
sion. 529

Australien anslöt sig till principen "konsensus minus två". Man ansåg att
också tredje land som var involverat i processen skulle uteslutas. De uteslutna
länderna skulle dock enligt Australien ha möjlighet att ta framföra och få ned
tecknade sina synpunkter på rapporten före antagandebeslutet.P?

Japan framförde som en preliminär uppfattning att förslaget om "konsensus
minus två" vore värt att överväga och hävdade att parterna inte i onödan ("not

526 MTN.GNG/NGI3/W/2 (New Zealand, 22 Apri11987), p. (d).
527 MTN.GNG/NGI3/W/6 (USA, 25 June 1987), p. 6.
528 Ib.
529Ib.

530 MTN.GNG/NGI3/W/ll (Australia, 24 September 1987), s. 3 och 13.

342



7.8 Antagandebeslutet

unduly") skulle hindra ett antagande.?' Denna formulering kritiserades av USA

som ansåg att en sådan vag princip inte var tillräcklig for att komma till rätta
med det föreliggande allvarliga problemet.532

EEG ansåg att frågan om hur beslut om antagande skulle fattas utan tvekan
var det svåraste problemet i tvistlösningen. EEG ansåg emellertid att man borde
fortsätta med konsensusprincipen och att botemedlet mot blockeringar inte var

någon annan antagandeprocedur utan i stället bättre panelrapporter.r"
USA bemötte forslaget från Australien om "konsensus minus två" med

argumentet att parter som inte fick delta i antagandebeslutet kunde få hjälp av
ett annat land - ett "surrogatland" - for att blockera beslutet.534

Nicaragua, som uppgav att man hade negativa erfarenheter av GATT: s tvist

lösning i de konflikter man haft med USA, ansåg att det inte borde finnas någon
möjlighet for någon av parterna att blockera antagandet. Man ansåg att konsen

susprincipen hade lett till att Nicaragua inte kunnat hävda de rättigheter man
hade enligt GATT. 535

Argentina ansåg att de största hindren for en fungerande panelprocedur var

svårigheten att få panelrapporterna antagna och svårigheten att få panelrekom
mendationerna implementerade. Ett genomforande av principen "konsensus
minus två" skulle enligt Argentina lösa det förra problemet och man föresprå
kade att de stater som var involverade i tvisten uttryckligen skulle uteslutas från
beslutsfattandet.536

Ungern presenterade ett avvikande forslag som var avsett att lösa problemet
med antagandebeslutet. Man framförde som en möjlig lösning att rådet skulle

kunna separera antagandet av den del av panelrapporten som innebar en tolk
ning och tillämpning av relevanta GATT-regler från antagandet av den del av
rapporten i vilken rekommendationer gjordes. Enligt Ungern låg det i allas

intresse att den forsta delen antogs eftersom den bidrog till att fortydliga olika
GATT-regler. Detta var enligt Ungern inte någon privat fråga för de tvistande
parterna. Ett antagande av den forsta delen skulle därfor enligt Ungern inte få
blockeras av någon av de två parterna. Den andra delen skulle enligt Ungern
behandlas på ett annat sätt. En part skulle kunna hindra antagandet av den under
en viss tid. När denna tid löpt ut skulle rådet kunna anta hela rapporten trots
eventuell förekomst av opposition från någon part. 537

Korea föreslog att den stat som hade invändningar mot panelrapporten

531 MTN.GNG/NGI3/W/7 (Japan, 1 July 1987) p. 2 (3) (i) och MTN.GNGINGI3/W/9 (Japan, 18 Sep-
tember 1987) p. 5.

532 MTN.GNG/NGI3/4 (Meeting 9 November 1987), p. 7.
533 MTN.GNG/NGI3/W/12 (EEC, 24 September 1987), p. 2 och 3(d).
534 MTN.GNG/NGI3/3 (Meeting 21 and 24 September 1987), p. 19.
535 MTN.GNG/NGI3/W/15 (Nicaragua, 6 November 1987), s. 6.
536 MTN.GNG/NGI3/W/17 (Argentina, 12 November 1987), (a).
537 MTN.GNG/NGI3/W/18 (Hungary, 12 November 1987), p. 5.
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skulle framföra dem skriftligt till rådet innan beslut fattades.i" Samma stånd
punkt intog Brasilien, som också ansåg att konsensusregeln borde behållas. 539

Japan återkom med ett mer utförligt motiverat förslag om antagande av
panelrapporter. Man pläderade för bibehållande av konsensusprincipen. Japans
främsta argumentet var att den medförde en säker implementering av beslutet
eftersom den uttryckte viljan såväl hos GATT-parterna som hos de tvistande
parterna. Beslutet blev enligt Japan bindande för parterna genom principen
"pacta sunt servanda" eftersom staten accepterat beslutet. Principen "konsen
sus minus två" skulle enligt Japan få negativa effekter för implementeringen.
Japan ansåg att problemet med blockerade panelrapporter var överdrivet. Det
fanns enligt Japan bara ett par fall mellan 1979 och 1986 då antagandet aven
rapport hade blockerats aven förlorande part. De förseningar som ägt rum i
några fall hade enligt Japan ofta berott på felaktiga panelrapporter. Japan ansåg
också att det var viktigt att parterna gavs tid att i rådet diskutera innehållet i
panelrapporten. Rådsproceduren gick enligt Japan för fort och parterna kunde
bara säga ja eller nej till ett antagande. Japan föreslog därför att en part, som
inte ansåg sig kunna godta rapporten, inom viss tid skriftligen skulle specificera
sina skäl. Rådet skulle därefter ha överläggningar kring dessa angivna skäl. Om
rådet fann det nödvändigt skulle enligt det japanska förslaget en översyn ske av
panelrapporten i enlighet med en överenskommen procedur. Denna procedur
skulle vara beskaffad så att den ledde till en objektiv, professionell och allsidig
värdering av panelens ifrågasatta bedömning.l"

EEG utvecklade på ett klargörande sätt problematiken kring antagandet av
panelrapporterna. Det fanns, hävdade EEG, två infallsvinklar på problemet.
Den ena infallsvinkeln var att man betraktade tvistlösningen som ett avgörande
aven handelstvist mellan två parter. Det framstod då enligt EEG som ologiskt
att parterna kunde vara domare i egen sak. Detta var nämligen enligt EEG inne
börden av att staten först kunde presentera sin sak för panelen men sedan
genom möjligheten att blockera ett antagandebeslut kunde ignorera panelens
bedömningar. Den andra infallsvinkeln innebar enligt EEG att man betraktade
tvistlösningen som en tolkning av GATT:s regler. Enligt EEG vore det i detta
fall ologiskt om en stat skulle vara uteslutet från deltagande eftersom rätten att
tolka GATT tillkommer medlemsstaterna tillsammans. Det fanns därför enligt
EEG en konflikt mellan de två aktiviteterna att å ena sidan lösa en konflikt och
å andra sidan ge en auktoritativ tolkning av GATT-reglerna. 541

Som en lösning på problemet skisserade EEG tre tänkbara möjligheter:

538 MTN.GNG/NG13/W/19 (Korea, 20 November 1987), p. 2 e).
539 MTN.GNG/NG13/6 (Meeting 2-3 March 1988), p. 3.
540 MTN.GNG/NG13/W/21 (Japan, 1 March 1988), p. 1 och MTN.GNG/NG13/6 (Meeting 2-3 March

1988), p. 17.
541 MTN.GNG/NG13/W/22 (EEC, 2 March 1988), p. 1.
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(1) att man fortsatte gällande praxis med konsensus men att man gjorde det
politiskt svårare att hindra konsensus. Detta skulle kunna åstadkommas t.ex.
med krav på skrivna inlagor till rådet.

(2) att man separerade den rättsliga tolkningen av GATT från rekommenda
tionen till ena parten. För den rättsliga tolkningen skulle man fortsätta med kon
sensusregeln. För rekommendationen skulle man kunna ha ett mer flexibelt för
farande, t.ex. att anta den även om en stat framförde invändningar.

(3) att man, i det fall man inte kunde uppnå konsensus om den rättsliga tolk
ningen, endast noterade rapporten, vilket gav ett svagare juridiskt prejudikat.
För lösning av tvisten (rekommendationen) skulle man kunna använda förfa
randet under (2).542

Vid ett möte i förhandlingsgruppen restes frågan om vad delegaterna avsåg
när de talade om att bibehålla praxis med konsensus. Frågeställaren underströk
att det fanns röstningsregler i artikel XXV och att dessa innebar ett tillämpande
av majoritetsprinicpen som gick långt utöver principen "konsensus minus
två".543 Denna fråga kom också att ställas i relation till den fotnot till 1982 års
ministerdeklaration, i vilken det apropå konsensusregeln angavs att den inte
hindrade ett land att åberopa den allmänna röstningsregeln i artikel XXV.544

Mexiko ansåg att man borde fortsätta med konsensusmodellen. Man ansåg
dock att parterna borde ha frihet att instämma i konsensus eller att inte göra det.
Då Mexiko ombads förtydliga vad detta förslag innebar, förklarade man att det
innebar vad som utgjort praxis, nämligen att parterna i tvisten kunde ta avstånd
från konsensusbeslutet utan att blockera det.545

Antagandefrågan hade inte diskuterats fårdigt l förhandlingsgruppen före
halvtidsöverenskommelsen i april 1989. I överenskommelsen stadgades att det
land som hade invändningar mot panelrapporten skulle framföra dessa skrift
ligt. Det stadgades vidare att parterna i tvisten hade full rätt att delta i beslutet
om antagande och att praxis med konsensusbeslut också fortsättningsvis skulle
tillämpas. 546

Diskussionen om principerna för antagande fortsatte efter halvtidsöverens
kommelsen. En mer rättsligt inriktad diskussion ägde rum vid vilken man för
sökte utreda skillnader mellan en panels "recommendations", "rulings" och
"findings". En uppfattning var att skillnaden mellan "rulings" och "recommen
dations" kunde ha betydelse för implementeringen av panelrapporter; antagna

542 Ib.

543 MTN.GNGING 13/6 (Meeting 2-3 March 1988), p. 19.
544 MTN.GNGING 13/8 (Meeting 23-24 June 1988), p. 27.
545 MTN.GNGINGI3/W/26 (Mexico, 23 June 1988), p. V.S och MTN.GNGINGI3/9 (Meeting 11 July

1988), p. 2.
546 Decision on Improvements to the GATT Dispute Settlement Rules and Procedures of 12 April 1989

(BISD 36S/61), p. G.
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"rulings" skulle vara direkt bindande enligt internationell lag men detta skulle
inte vara fallet med antagna "recommendations".547

Efter halvtidsöverenskommelsen började man också diskutera möjligheten
att överklaga panelrapporten, en ide som Japan tidigare framfört.l" Förslaget
om överprövning av panelbeslut innebar nya förutsättningar för lösning av frå
gan om antagande av panelrapporten. Allt fler ansåg att det skulle kunna vara

möjligt med ett mer eller mindre automatiskt antagande av panelrapporten om
denna skulle kunna överklagas. Men fortfarande hävdades av många att kon

sensusprincipen vore bättre därför att den gynnade implementeringen av
rekommendationen. 549

Antagandefrågan hängde också samman med frågan i vilken utsträckning 
om någon - en antagen panelrapport utgjorde ett prejudikat som framtida pane
ler skulle vara skyldiga att följa. 550

Motståndet mot ett automatiskt antagande var stort. EEG vidhöll uppfatt
ningen att antagandebeslutet skulle fattas med konsensus."! Denna uppfattning
delades länge av de allra flesta länder som var aktiva i förhandlingsgruppen. 552

Frågan om antagande hade gällt panelrapporten men utsträcktes till att gälla
också rapporten från överprövningsorganet. I denna fråga framfördes olika pre

liminära ståndpunkter. En ståndpunkt innebar att rapporten från överprövnings
organet skulle antas mer eller mindre automatiskt. En annan ståndpunkt innebar
någon anpassad form av konsensus. En ytterligare ståndpunkt innebar att den
gällande konsensusregeln bibehölls.r"

Med den nya förutsättningen att panelrapporter skulle kunna överklagas

framställdes förslag som innebar att en panelrapport skulle anses antagen om
inte förlorande part överklagade inom viss tid. 554 Mexiko föreslog att panelrap
porten skulle anses antagen senast vid det rådsmöte som följde efter det möte
då rapporten först förekom på dagordningen om inte rådet beslutade annor
lunda eller någon av parterna överklagade. För antagande aven rapport från
överprövningsorganet skulle enligt Mexiko gälla att den skulle anses antagen
om inte rådet beslutade annorlunda. 555

EEG försvarade länge den gällande konsensusprincipen. Om en stat som var

part i tvisten ansåg att den inte kunde godta panelrapporten skulle staten enligt
EEG kunna överklaga till överprövningsorganet. En rapport från överpröv-

547 MTN.GNG/NGI3/16 (Meeting 28 September 1989), p. 20.
548 MTN .GNG/NG13/16 (Meeting 28 September 1989), p. 21.
549 MTN.GNG/NGI3/17 (Meeting 7 December 1989), p. 10.
550 Ib. och MTN.GNG/NG13/18 (Meeting 7 February 1990), p. 8.
551 MTN.GNG/NG 13/W/39 (European Community, 5 April 1990), s. 2.
552 MTN.GNG/NGI3/19 (Meeting 5 April 1990), p. 13.
553 Ib. p. 9 och 12.
554 MTN.GNG/NG 13/W/40 (USA, 6 April 1990), s. 5; MTN.GNG/NG 13/W/41 (Canada, 28 June 1990),

S.3.
555 MTN.GNG/NGI3/W/42 (Mexico, 12 July 1990), p. Il och 14.
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ningsorganet skulle enligt EEG accepteras som slutlig om inte Rådet beslutade
annat.556

Ordföranden för förhandlingsgruppen om tvistlösning, Julio Lacarte-Muro,
presenterade ett förslag i oktober 1990. Om vissa delar fanns ännu inte enighet
i gruppen och detta markerades med parenteser. Om antagande av panelrappor
ten stod följande:

"Within (30/60) days ofthe issuance ofa panel report to the contractingparties, the

report shall be adopted at a Council meeting uniess one ofthe parties formally noti

jies the Council ofils decision to appeal or the Council decides (otherwise) (by con
sensus) (not to adopt the report). ,,557

Här fanns alltså, om än i parentes, förslag om att konsensusprincipen skulle
gälla men med omvänd ordning. Presumtionen var att panelrapporten skulle
antas men den kunde brytas om konsensus fanns för att inte anta den.

Frågan om antagande av panelrapporten fick inte heller någon slutlig lös
ning i det förslag - "Draft Final Act" - som presenterades till ministermötet i
Bryssel i december 1990. I texten ovan hade parentesen kring "30/60" tagits
bort och ersatts med "60" men de övriga parenteserna fanns kvar.558

Frågan fick sin lösning under det kommande året. I 1991 år "Draft Final
Act" var "otherwise" borta och de sista parentestecknen hade tagits bort. Här
stadgades sålunda att panelrapporten skulle antas om inte någon part överkla
gade eller rådet med konsensus beslutade att inte anta rapporten. 559

7.8.4 WTO-avtalets regler

I Organisationsavtalet finns WTO:s generella beslutsregler. 560 Här stadgas att
WTO skall upprätthålla den praxis som tillämpats inom GATT 1947 att fatta
beslut genom konsensus. Om konsensus inte kan uppnås skall, om ej annat
bestämts, frågan avgöras genom omröstning. Om ej annat är föreskrivet i orga
nisationsavtalet eller något av de olika delavtalen skall beslut fattas med använ
dande av majoritetsprincipen, varvid varje stat har en röst.561 Enligt en särskild
regel skall tolkningar av avtal- vilka endast kan antas av Ministerkonferensen

556 MTN.GNGINGI3/W/44 (European Community, 19 July 1990), p. 5 och 6.
557 Chairman's Text on Dispute Settlement 19 October 1990, p. G.
558 Draft Final Act Embodying the Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations,

MTN .TNC/W /35 (26 November, 1990), Understanding on the Interpretation and Application ofArtic
les XXII and XXIII of the General Agreement on Tariffs and Trade, p. G.

559 Draft Final Act Embodying the Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations,
MTN.TNC/W/FA (20 December, 1991), Understanding on Rules and Procedures Goveming the Sett
lement of Disputes under Articles XXII and XXIII of the General Agreement on Tariffs and Trade, p.
14.

560 Artikel IX.
561 Artikel IX p. l.
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och Allmänna rådet - fattas med en majoritet av tre fjärdedelar av medlem
marna.562

I Överenskommelsen om tvistlösning finns en allmän beslutsregel som
anger att beslut skall fattas genom konsensus.f" I en förklarande not till bestäm
melsen anges att DSB skall anses ha fattat beslut genom konsensus om ingen
medlem, som är närvarande vid det möte med DSB där beslutet fattas, formellt
har invändningar mot det föreslagna beslutet.

Reglerna om antagande av panelrapporten stadgar att rapporten skall antas
såvida inte en part i tvisten formellt anmäler sin avsikt till DSB att överklaga
eller DSB genom konsensus beslutar att inte anta rapporten.i" Tidigare i
samma artikel stadgas att medlemmar som har invändningar mot en panelrap
port skriftligen skall förklara skälen för sina invändningar, vilka skall delges
medlemmarna senast 10 dagar före det möte vid vilket DSB skall behandla
panelrapporten.565 Det stadgas också att en panelrapport skall antas av DSB vid
ett möte inom 60 dagar efter det att rapporten delgivits medlemmarna.i'"

Regeln om antagande av rapporten från överprövningsorganet liknar regeln
om antagande av panelrapporter. Också här gäller att den skall antas såvida inte
DSB med konsensus beslutar att inte anta rapporten inom 30 dagar efter det att
den delgivits medlemmarna.f" Här finns inga regler om att invändningar måste
inges en viss tid före mötet. Här finns ej heller - som i fråga om panelrapporter
- någon regel som anger att rapporten inte får tas upp till beslut innan en viss
tid förflutit.568

Om den ovan nämnda tiodagarsregeln skulle tillmätas betydelsen att senare
invändningar inte fick tas upp vid mötet, skulle det finnas en skillnad härvidlag
mellan antagande aven panelrapport och antagande aven rapport från över
prövningsorganet. För den som vill hindra ett antagande aven rapport från
överprövningsorganet finns inget hinder att resa den frågan först vid mötet. Här
finns inte heller något krav på skriftlig invändning. Reglerna är skrivna som om
det förutsattes att ingen medlem kommer att framställa någon invändning.

Det finns några undantag från denna konsensusregel. Om klagomålet gäller
ett s.k. situationsfall - alltså tillämpning av GATT artikel XXIII. 1(c) - skall
antagande ske enbart om det föreligger konsensus för ett antagande.f" Om tvis
ten gäller tillämpning av TRIPs-avtalet och en part som rättslig grund åberopar
"icke-överträdelse"-fallet eller "situations"-fallet gäller inte de vanliga reglerna

562 Artikel IX p. 2.
563 Överenskommelsen om tvistlösning, artikel 2 p. 4.
564 Artikel 16 p. 4.
565 Artikel 16 p. 2.
566 Artikel 16 p. 4.
567 Överenskommelsen om tvistlösning, artikel 17 p. 14.
568 Artikel 16 p. l i Överenskommelsen om tvistlösning stadgar för antagande av panelrapporter att dessa

inte tar tas upp till beslut av DSB förrän 20 dagar efter det att de delgivits medlemmarna.
569 Överenskommelsen om tvistlösning, artikel 26 p. 2.
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under de första fem åren av WTO-avtalets existens. Klagomål enligt de nu
angivna grunderna skall granskas av TRIPs-rådet som skall ge en rekommen
dation till Ministerkonferensen som i sin tur avgör frågan genom konsensusbe
slutför ett antagande.l"

7.8.5 Diskussion och tolkningar

Frågan om hur panelrapporten skulle antas - och om den överhuvudtaget skulle
antas - var en av de svåraste frågorna för förhandlingsgruppen om tvistlösning.
Å ena sidan fanns det ett utbrett missnöje med en ordning som innebar att en
förlorande part kunde blockera antagandet aven panelrapport. Å andra sidan
fanns det flera som ansåg att det fanns ett stort värde i konsensusprincipen och
att man borde behålla den. Panelernas sammansättning och ad hoc-karaktär var
förhållanden som knappast bidrog till att ge en godtagbar legitimitet åt tvistlös
ningen om panelens avgörande skulle utgöra det slutliga avgörandet. Det kräv
des i så fall ett mer rättsligt förfarande men många stater uttryckte tvekan inför
skapandet av ett sådant.

Man hade flera alternativ att välja mellan: (1) att panelrapporten överhuvud
taget inte skulle antas av något annat organ utan blev gällande för parterna
direkt; (2) att panelrapporten skulle antas som förut med konsensus av ett sär
skilt politiskt sammansatt organ; (3) att panelrapporten skulle antas av ett poli
tiskt sammansatt organ men att beslutsregeln ändrades till att den skulle anses
antagen om det inte förelåg konsensus mot ett antagande; (4) att panelrapporten
kunde överprövas aven högre instans och att rapporten från den högre instan
sen skulle bli gällande utan något antagandebeslut av ett politiskt organ; (5) att
panelrapporten kunde överprövas aven högre instans och att rapporten från den
högre instansen skulle antas av det politiska organet med konsensus för ett anta
gande; (6) att panelrapporten kunde överprövas och att rapporten från den
högre instansen skulle antas om det inte förelåg konsensus mot ett antagande. I
de fall konsensusregeln skulle gälla fanns alternativet att de två tvistande par
terna skulle vara uteslutna från deltagande i beslutet.

Diskussionen kom efter en tid att handla om att antingen behålla det gamla
systemet - alternativ (2) - eller att införa en möjlighet till överprövning i enlig
het med alternativ (6). Tanken att det politiska organet inte skulle ha någon
funktion i tvistlösningen blev aldrig riktigt aktuel1. Den ordning som slutligen
bestämdes var alternativ (6) som också innebar att panelrapporten skulle anses
antagen om det inte förelåg konsensus mot ett antagande.

De problem som var förknippade med antagandebeslutet var av rättslig,
politisk och ekonomisk art.

570 Avtal om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter, artikel 64.
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Det rättsliga problemet härrörde - som EEG påpekade - från tvistlösningens
dubbla funktion att vara både konfliktlösande och handlingsdirigerande. Om
man skulle behålla ordningen med ett politiskt antagande av panelrapporten, så
krävde den konfliktlösande funktionen att de tvistande parterna inte skulle få
delta i beslutet. Den handlingsdirigerande funktionen krävde å andra sidan att
de tvistande parterna fick delta i beslutet. Skulle EEG och USA kunna accep
tera att en viktig principiell fråga, som aktualiserats i en tvist mellan dem, skulle
avgöras av alla andra stater medan de själva var uteslutna från deltagandet? Det
framstod som mindre sannolikt.

Det politiska problemet var att ett övergivande av den gamla konsensusord
ningen skulle kunna innebära att en stat mot sin vilja kunde åläggas en förplik
telse. Det skulle innebära en inskränkning av den nationella självbestämman
derätten och suveräniteten. En lösning med ett mer rättsligt inriktat överpröv
ningsorgan skulle också kunna innebära att juridiken fick en alltför stor bety
delse på bekostnad av politiken och att därmed makten överfördes från politiker
till jurister. "Contracting-out" framstod inte som någon bra princip för antagan
det aven panelrapport. Det var inte orimligt att en stat då skulle vilja deklarera
att den inte uppfattade sig som bunden av ett prejudikat. Om andra stater än par
terna kunde göra detta borde det vara tillåtet för parterna också. Om parterna
kunde göra det fick tvistlösningen ett mycket begränsat värde.

Det ekonomiska problemet var att en mer rättsligt inriktad tvistlösning ris
kerade medföra att man inte tog hänsyn till ekonomiska realiteter på det sätt
som hittills varit möjligt. Den gamla ordningen innebar att det fanns en möjlig
het att blockera en rapport om åtminstone en stat fann att panelens rekommen
dation skulle få negativa ekonomiska konsekvenser. Att ett avgörande kan få
goda konsekvenser för ett land men dåliga ekonomiska konsekvenser för ett
annat är givet. Men ett avgörande kan också få negativa ekonomiska konse
kvenser för vad parterna gemensamt uppfattar som goda ekonomiska mål. Om
tvistlösningen överläts till enbart jurister skulle risken härför öka.

Den lösning man enades om var att man skulle behålla ordningen med att ett
politiskt organ skulle godkänna avgörandet. Men den förändring som gjordes
av beslutsregeln ansågs i praktiken innebära att avgörandena antogs med auto
matik. Man hade emellertid kunnat välja någon av två andra regler om man
ville försäkra sig om absolut automatik. En lösning hade varit att helt enkelt
slopa antagandet och i stället låta panelbeslutet eller överprövningsorganets
beslut bli direkt gällande. En annan lösning hade varit att föreskriva att avgö
randen skall anses antagna om inte medlemsstaterna enhälligt röstar däremot.
Man valde inte någon av dessa lösningar. Anledningen härtill var att man ville
slå vakt om konsensusprincipen, såväl dess inre som dess yttre sida. Den inre
sidan betyder i detta sammanhang att det faktiskt finns en möjlighet att stoppa
en rapport. Den yttre sidan betyder att konsensusprincipen har ett symbolvärde
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i ett större sammanhang. Här skall först diskuteras den inre sidan och därefter
den yttre sidan.

Konsensusprincipen anses ju innebära att deltagarna länge resonerar kring
en fråga, att en ordförande uppfattar en majoritetsuppfattning och att en delta
gare som förstår att hans uppfattning ingår i en minoritet avstår från att vidare
driva denna uppfattning och inte röstar emot en majoritetsuppfattning.571 När
konsensusprincipen beskrivs på detta vis överensstämmer den till stor del med
majoritetsprincipen. Något förslag om att man skulle tillämpa majoritetsprinci
pen vid antagandebeslutet framställdes aldrig. En sådan lösning hade framstått
som en alltför uppenbar politisk värdering av de rättsliga besluten. Men en
egenskap hos konsensusprincipen är att den kan dölja just detta. I synnerhet om
det fmns en mycket stor och stark majoritet mot ett antagande är det tänkbart
att också ett vinnande land avstår från att plädera för ett antagande av rapporten.

Av flera olika skäl kommer detta sällan eller aldrig att hända. 572 Den tid som
medlemmarna har för att studera rapporten och förankra ett avslag är relativt
kort. Vetskapen om att den vinnande staten kan genomdriva ett antagande 
något som utgör den primära regeln för DSB:s ordförande - kräver att avslaget
är väl förankrat och alla konsekvenser väl belysta. Även om den vinnande par
ten är ett i handelspolitiska sammanhang liten nation så har den stöd aven obe
roende tredje part (panelen eller överprövningsorganet), något som avsevärt
stärker den vinnande partens uppfattning. Det kanske viktigaste skälet är att ett
avslag kan innebära negativa konsekvenser för organisationen. Detta gäller i
synnerhet om avslaget avser en rapport från överprövningsorganet. Det ingår
inte i den nya rättsligt inriktade tvistlösningsideologin att stormakter - för det
är främst dessa som kan komma ifråga - använder sin politiska makt för att hin
dra ett avgörande.

Det finns också möjligheter att på andra stadier i processen hindra ett oön
skat avgörande.

För det första kan det vara möjligt att göra detta när en klagande stat begär
att en panel skall upprättas. Med olika argument och med visad kompromiss
vilja kan svarandeparten förmå den klagande parten att dra tillbaka sin begäran.
Sådant sker ofta och detta är på intet sätt något som medför en legitimitetskris
för organisationen. Tvärtom eftersträvar man att nå uppgörelser i godo.

För det andra kan det vara bättre att rapporten antas men att parterna är kom
promissvilliga på implementeringsstadiet. Implementeringen kan ofta ske på
flera alternativa vis och en icke helt riktig implementering framstår inte alls
som ett hot mot panelernas eller överprövningsorganets auktoritet på det sätt
som ett avslag skulle göra.

571 Se avsnitt 7.8.2 ovan.
572 Redan möjligheten att det kan ske kan vara ett skäl för en stat att t.ex. inte begära tvistlösning i en fråga.
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För det tredje finns det möjlighet att åsidosätta ett prejudikat som av många
stater uppfattas som olämpligt. Enligt organisationsavtalet artikel IX:2 kan
Ministerkonferensen och Allmänna rådet med % majoritet rösta för en tolkning
av någon bestämmelse i WTO-avtalet som helt kan avvika från t.ex. överpröv
ningsorganets tolkning. Den sålunda framröstade tolkningen har företräde
framför prejudikatet. 573

Vad som här diskuterats rör i huvudsak konsensusregelns inre sida. Dess
yttre sida har ansetts väl så betydelsefull. Med konsensus markeras att parterna
har haft tid att i god demokratisk anda diskutera en fråga, att sakargumenten har
fått en chans att bli avgörande och att man visar att det gemensamma bästa 
manifesterat i en fungerande organisation -:- kommer före det enskilda landets
bästa. Vid antagandet aven rapport behöver man inte rösta och behöver sålunda
inte finna sig i att bli nedröstad. De nationella effekterna härav kan vara att det
blir lättare att implementera en rekommendation.

Den nya konsensusprincipen innebär sålunda att rapporten i allmänhet kom
mer att antas men att det föreligger en möjlighet - som ingalunda är enbart teo
retisk - att en rapport inte antas. Här skall diskuteras olika skäl för att inte anta
en rapport och i vilken utsträckning dessa skäl kan medföra att rapporten inte
antas.

Om en stat har förlorat en tvist som avgjorts aven panel finns det enligt de
nya reglerna två möjligheter för staten att hindra att rapporten antas. Den ena
möjligheten är att överklaga till överprövningsorganet. Den andra möjligheten
är att förmå alla andra stater att förena sig om ett konsensusbeslut att inte anta
rapporten. För den sistnämnda möjligheten kan staten anföra i huvudsak fyra
olika skäl.

Det första skälet är att panelrapporten bygger på missuppfattningar av fak
tiska förhållanden. Överenskommelsen om tvistlösning innehåller regler som
skall motverka att sådana missuppfattningar kvarstår. Panelen skall på ett tidigt
stadium delge parterna i tvisten de deskriptiva delarna av rapporten och par
terna skall kunna lämna skriftliga kommentarer till dessa.l" Panelen skall
också utfärda en interimistisk rapport som parterna har möjlighet att framföra
synpunkter på.575 Om det i något av dessa dokument finns faktiska felaktigheter
har parterna alltså möjlighet att rätta till dem. Utrymmet för att som skäl ange
att rapporten innehåller faktiska felaktigheter borde därför vara litet. Men om
den förlorande staten skulle kunna övertyga de andra staterna om att panelrap
porten bygger på felaktiga faktiska förutsättningar är det möjligt att rapporten

573 Vermulst/Driessen: An Overview o/the WTO Dispute Settlement System and its Relationship with the
Uruguay Round Agreements. Nice on Paper but Too Much Stress for the System? (1995), s. 153.

574 Artikel 15 p. 1.
575 Artikel 15 p. 2.
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inte antas. Det är ju inte möj ligt att överklaga en panelrapport på dessa grunder
till överprövningsorganet.

Det andra skälet är att rapporten innehåller rättsliga bedömningar som par

ten anser felaktiga. Sådana bedömningar skall kunna överprövas av överpröv
ningsorganet. Detta skäl är därfor inget bra skäl om en stat vill övertala andra
stater att inte anta panelrapporten.

Det tredje skälet är att staten forklarar att den inte accepterar rapporten av
det enda skälet att rapporten inte är forenlig med statens intressen. Staten kan

också klargöra att den inte kommer att implementera den rekommendation som
ges. Den inrikespolitiska situationen kan vara sådan att implementering inte är
möjlig. Om svarandeparten är en ekonomiskt stark nation kan den vara okänslig
for eventuella retaliationsåtgärder. Ett sådant skäl kan ställa övriga stater inför
en besvärlig valsituation med spelteoretiska inslag. Om de väljer att anta rap
porten och den forpliktade staten sedan inte implementerar rekommendationen
kan detta få negativa konsekvenser for tilltron till tvistlösningssystemet. Om de
väljer att inte anta rapporten kan också detta medfora bristande tilltro till syste

met. Eftersom antaganderegeln innebär att alla - inklusive den vinnande staten
- måste vara emot ett antagande är det svårt att åstadkomma detta. För till tron
till systemet kan det vara bättre att rapporten antas eftersom man då kan skylla
det ofullständiga resultatet på en enskild medlemsstat. En annan fordel med att
anta rapporten är att problemet kommer att visa sig vid en senare tidpunkt och
förhållandena då kan vara förändrade, Om de övriga staterna låter sig övertalas
att inte anta rapporten kan detta uppfattas som att organisationen är svag.

Det fjärde skälet är att det finns en någorlunda gemensam uppfattning att
panelrapporten leder till icke önskvärda ekonomiska konsekvenser. Om en
sådan uppfattning föreligger finns det goda möjligheter for ett förlorande land
att få stöd for ett beslut om icke-antagande. En sådan situation är mindre san
nolik men den är inte alls otänkbar. Om parterna vid den interimistiska översy
nen blir varse att panelen kommer att fatta ett sådant for ekonomin icke önsk
värt beslut kan de gemensamt bestämma att panelen skall avbryta sitt arbete och
att ingen rapport skall ges.

Den förlorande partens enklaste möj lighet att hindra ett antagande aven
oönskad panelrapport är att överklaga panelrapporten till överprövningsorga
net. Om den part som förlorat tvisten vid överprövningen vill hindra ett anta
gande kan skäl anföras av samma karaktär som angavs ovan for panelrapporten.

Det forsta skälet som där angavs - missuppfattning av faktiska omständig
heter - borde inte bli aktuellt eftersom överprövningsorganet endast skall göra
rättsliga tolkningar.

Det andra skälet - felaktig rättstillämpning - skulle mycket väl kunna fram
foras. Det torde dock vara mycket svårt att övertyga alla andra om att rapporten
från överprövningsorganet skulle innehålla felaktig rättstillämpning. Frågan
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har nu prövats i två instanser och ledamöterna i överprövningsorganet har stor
auktoritet på det rättsliga området.

Det tredje skälet - en politisk vägran att godta ett resultat - kan mycket väl
komma att anges. Om andra stater skulle godta det skälet skulle det samtidigt
innebära en kris för hela tvistlösningsmekanismen och därmed för det rättsliga
inslaget i WTO.

Det fj ärde skälet - negativa ekonomiska konsekvenser - har små utsikter att
ta stöd också för rapporter från överprövningsorganet. Om ett sådant skäl fram
föres är det inte heller troligt att det kommer att godtas. Medlemsstaterna skulle
förmodligen hellre i efterhand skapa en ny regel eller göra en egen auktoritativ
tolkning av reglerna än att desavouera överprövningsorganets auktoritet.

Ovanstående diskussion har utgått från att det är den förlorande parten som
inte önskar att en rapport antas. Också den vinnande parten kan ha intresse av
att en rapport inte antas om den anser att skälen är felaktiga och att dessa skäl
kan få negativa konsekvenser för landet. Om den vinnande parten anser att en
panelrapport inte bör antas är den naturliga vägen för parten att överklaga
panelrapporten till överprövningsorganet och därvid ange vilka skäl man anser
är felaktiga. Om de skäl staten har för ett icke-antagande inte är sådana som kan
anföras för en överprövning, kan staten verka för ett beslut om icke-antagande.
Eftersom den förlorande staten förmodligen skulle stödja ett sådant beslut finns
det goda förutsättningar för att också de andra staterna som inte är parter också
stöder ett icke-antagande. För att inte desavouera panelen är det i en sådan situ
ation troligare att parterna begär att panelen inte presenterar någon rapport eller
återkallar den rapport som givits.

Den ovanstående diskussionen förutsätter att DSB säger ja eller nej till hela
rapporten. Men det kan ju hända att det endast är på någon eller några punkter
som en part är kritisk mot rapporten. En möjlig kompromiss vid antagandet
skulle då kunna vara att DSB bara antar vissa av de slutsatser och rekommen
dationer som panelen eller överprövningsorganet presenterar. Denna princip
fråga diskuterades i GATT i samband med antagande av rapporten i en tvist
mellan USA och Japan rörande olika japanska restriktioner vid import av vissa
jordbruksprodukter.l" Japan anförde här att det rörde sig om tolv olika frågor
och att det inte hade varit onaturligt att tillsätta tolv olika paneler. Man var villig
att acceptera utslaget i alla frågor utom ett par. Denna inställning mötte stark
opposition från flera stater som framhävde att rapporterna enligt GATT-praxis
var odelbara och att man inte kunde välja det som passade. Japan tog sedan till
baka kravet på att separera vissa delar och reste inga hinder för ett antagande av
rapporten. 577

576 USA/Japan, jordbruksprodukter, 1988 (BISD 35S/163).
577 SR.43/4 (1988), p. 2 och 7; C/M/217 (1988), p. 17 och 21.
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Antag att panelen eller överprövningsorganet anser A, B, C, D och E och att
USA, som förlorat på dessa punkter, kan godta A, B, C och D men inte E. Om
det var möjligt att bryta ut E för en särskild bedömning skulle USA kunna
acceptera rapporten förutsatt att den vinnande staten skulle kunna vara tillfreds
med att man vann rörande punkterna A, B, C och D. Som Japan anförde ovan
är detta en fråga som helst bör lösas redan då man tillsätter en panel. Om det
skulle vara möjligt att splittra rapporten skulle det kunna leda till besvärliga
röstningssituationer, om inte under mötet så informellt vid förberedelsen.

På det möte vid vilket en rapport skall antas har medlemsstaterna möjlighet
att yttra sig och framföra synpunkter på rapporten.?" Detta sker också i stor
utsträckning. I flera fall har det förekommit att en förlorande part starkt kritise
rat rapporten från överprövningsorganet, ansett att den varit rättsligt felaktig
och hävdat att den skulle leda till olyckliga konsekvenser.F" Någon direkt rätts

lig verkan har inte sådana yttranden.i" Men diskussionen har andra funktioner.
För det första har den en kreativ funktion. Den kan klargöra vilka problem som
finns och leda till att man i framtiden kommer att enas om nya och förändrade
regler. Diskussionen har för det andra också en politisk funktion genom att sta
ten här kan markera vilken ståndpunkt den har i frågan. Den har slutligen också
funktionen att den förpliktade staten kan informera övriga stater om sin inställ
ning och om på vilket sätt den avser att implementera - eller inte implementera
- rekommendationen.

En möjlighet som inte är föreskriven i Överenskommelsen om tvistlösning
men heller inte är uttryckligen förbjuden är att DSB antar en rapport samtidigt
som man antar ett särskilt uttalande ("understanding") som på något sätt mild
rar den för någon part negativa effekten av rapporten. Detta skedde vid några
tillfällen under GATT-epoken. 581 Det finns dock en risk för att detta skulle
anses vara ett otillbörligt utnyttjande av den behörighet som endast tillkommer
Ministerkonferensen och Allmänna rådet att med % majoritet anta en tolkning
av någon regel i WTO-avtalet.

Den politiska kontrollen av rapporterna har ansetts nödvändig.l" Den är om
inte annat en symbolhandling. Genom att skapa ett rättsligt avancerat tvistlös-

578 I Överenskommelsen om tvistlösning, artikel 17 p. 14, stadgas att förfarandet för antagande av rappor
ten från överprövningsorganet inte inskränker medlemmarnas rättigheter att lämna synpunkter på
överprövningsorganets rapport.

579 Se t.ex. Indiens kritik av överprövningsorganets rapport om patentskydd (WT/DSB/M/40, meeting 16
January 1998).

580 Efter Indiens skarpa kritik av överprövningsorganets rapport antecknades det i protokollet: "The DSB
took note ofthe statements and adopted the Appellate Body Report in WTIDS5OIABIRand the Panel
Report in WTIDS50lR as modified by the Appellate Body Report".

581 En redogörelse för när det förekom och en diskussion av innebörden av sådana uttalanden fmns i nästa
kapitel, avsnitt 8.2.3.

582 Den har i flera sammanhang särskilt försvarats av DSB:s tidigare ordförande Celso Lafer, som poäng
terar att systemet är av politisk natur. Cameron/Campbell: Dispute Resolution in the World Trade
Organisation (1998), s. 24f.
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ningsorgan som överprövningsorganet vars avgöranden i princip automatiskt
skall antas av ett politiskt organ, har man försökt att sätta sig på två stolar sam
tidigt. Att tvisten avgörs av det rättsligt avancerade överprövningsorganet skall
leda till att avgörandet har rättslig legitimitet. Att avgörandet skall antas av det
politiska organet DSB skall leda till att avgörandet har politisk legitimitet. Frå
gan är om detta är möjligt. Det kan i stället vara så att den rättsliga legitimiteten
förloras därför att avgörandet skall antas av DSB och att den politiska legitimi
teten förloras därför att beslutsreglerna är utformade så att antagandet i allmän
het sker med automatik.

Den politiska kontroll av de rättsliga besluten som gäller i WTO är multila
teral. Den utövas av staterna gemensamt. Samtidigt finns det alltid en nationell
politisk kontroll av avgörandena. Om ett land - dvs. politiskt starka grupper i
landet - skulle anse att avgörandena inte sammanfaller med landets intressen så
finns alltid möjligheten att lämna organisationen eller verka för att någon änd
ring sker.583 Att den multilaterala politiska kontrollen - om än inte särskilt stark
- föregår den nationella politiska kontrollen är en viktig princip som bidrar till
att stärka regimen.

7.9 Tidsfrister

7.9.1 Tiden och juridiken

Tiden är en problematisk faktor i juridiken. Den grundläggande svårigheten är
att förlorad tid aldrig kan ersättas. En förstörd sak kan ersättas med en ny sak
men ett år som blivit i någon mening sämre än väntat på grund av någon annans
agerande kan aldrig ersättas med ett nytt år. Ett sätt för juridiken att försöka lösa
det problemet är att översätta tid till värde. En domstol kan ålägga en part att
utge ett värde som antas motsvara viss tid.584

Ett annat problem med tiden och juridiken är att det ofta är omöjligt att åter
skapa ett tidigare läge eftersom en rad andra relevanta omständigheter kan ha
förändrats. Fördröjd rättvisa är därför ofta ingen rättvisa alls. Att tillerkännas
rätt till ersättning från ett företag har begränsat värde om företaget har försatts
i konkurs. I handelssammanhang är sådana konsekvenser vanliga.

Tiden utgör sålunda ett för rätten svårbemästrat och närmast olösligt pro
blem. Men tiden är också en tillgång och en fundamental faktor vid skapandet
av processuella garantier för åstadkommande av bästa möjliga dom. Parter och

583 Särskilt i USA kommer man att noga följa avgörandena från WTO och värdera dessa. En speciell kom
mission ("Dole-kommissionen") har tilldelats denna uppgift. Horlick: WTO Dispute Settlement and
the Dole Commission (1995), s. 45-48.

584 Den som blivit skadad kan exempelvis ta ett ideellt skadestånd, som b1.a. beräknas efter hur lång tid
personen lidit av skadan.
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domstol måste få rätt att under en rimlig tidsperiod få sätta sig in i frågan, något
som utgör ett skäl för minimitider i förfarandet. Å andra sidan bör parter och
domstol inte få fördröja processen i onödan eftersom dröjsmål kan leda till de
negativa och för juridiken svårbemästrade verkningar som ovan nämndes. Det
finns därför skäl för att ha maximitider i förfarandet.

All tvistlösning tar en viss tid. Ibland kan en part vara särskilt angelägen om
att snabbt få rättelse. Tiden kan värderas så högt att man inte vill avvakta en
tvistlösning utan hellre accepterar en snabb ochjämförelsevis ofördelaktig upp
görelse. Vid alla konflikter finns det anledning att på olika sätt föra in tidens
betydelse.

Tiden har stor ekonomisk betydelse för företag. Inom strategin för företa
gandet poängteras ofta vikten av att vara först på en marknad.i" Genom att vara
först blir företaget det företag som associeras med en viss produkt, företaget
knyter ett nätverk av kunder och leverantörer kring sig, företaget kan bli den
aktör som för lång tid framöver bestämmer en standard, företaget kan skaffa sig
överlägsen kunskap om marknaden och företaget kan i praktiken ofta utestänga
konkurrenter. En temporär monopolställning kan tillåta företaget att ta ut ett
högt pris. Kringkostnaderna vid utlandsetablering är stora och ofta större än vid
etablering i företagets eget land. I vissa fall kan det vara bättre att ett annat före
tag är först på marknaden och tvingas begå alla tänkbara kostsamma misstag
som företag nummer två kan undvika. Att vara nummer tio på marknaden är
dock sällan någon fördel.

Ett företag kan genom statliga handelshinder och på annat sätt utestängas
från en marknad och därmed berövas möjligheten att bli först (eller nummer
två) på marknaden. Följden kan bli att man för överskådlig tid inte kan etablera
sig där och den uteblivna vinsten kan vara avsevärd. Det är ingalunda säkert att
företaget som kompensation kan etablera sig på någon annan marknad. Resul
tatet kan vara att företaget helt förlorar det kapital som investerats.

Tidsaspekten är inte bara av betydelse då ett företag skall etablera sig på en
marknad. För redan etablerade företag kan ett temporärt handelshinder ta stora
negativa konsekvenser. Tiden har fått en allt större uppmärksamhet i modernt
företagande.t" Man strävar efter att reducera den tid i en produkts cykel då
inget värde tillförs.t" Just-in-time-principen innebär att lagerhållningen skall
reduceras vilket gör företaget mycket känsligt för störningar i distributionen.
Förmågan att genomföra snabba och säkra leveranser utgör ett viktigt försälj
ningsargument gentemot ett företag som strävar efter att tillämpa just-in-time-

585 Se härom bl.a. StalklHoult: Competing against Time. How Time Based Competition is reshaping Glo
bal Markets (1990).

586 Begrepp som "Time Based Management" och "Fast Cycle Time" är uttryck för medvetande om tids
faktorns betydelse. Dessa begrepp används i StalklHoult.

587 Stalk/Hout hävdar att de flesta produkter och tjänster bara tillförs värde under 0,05-5 % av den tid de
finns i företaget. StalkIHoult s. 76.
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principen. Om ett företag som är etablerat på en marknad under en tid utestängs
därifrån, kan det göra stora förluster som är svåra att ersätta. Andra företag som
inte drabbats av handelshindret kan ha övertagit företagets roll och plats i nät
verket. Handelshinder kan därför få stora effekter även om det består ganska
kort tid. Ger det en tillfällig fördel åt det egna landets producenter eller någon
konkurrerande producent i ett annat land kan det få konsekvenser för mycket
lång tid.

Om handelshindret är otillåtet enligt WTO-avtalet kan det därför vara av
avgörande betydelse för konkurrensförhållandena att tvistlösningen sker snabbt
och att det felande landet också snabbt rättar sig efter rekommendationen från
tvistlösningsorganet. Eftersom påföljden i allmänhet endast är att landet åläggs
att undanröja den felaktiga åtgärden, kan det vara lönsamt för ett skyddat före
tag att dess regering bryter mot reglerna.

Det är i allmänhet privata importörer i det ena landet och privata exportörer
i det andra som tillfogas skada aven otillåten handelsåtgärd och det är dessa
som har intresse av att de olika tidsrnomenten blir så korta som möjligt. Det är
dock bara något enstaka av dessa moment som de själva kan påverka. Tiden
bestäms i första hand av de två ländernas regeringar och av WTO.

Antag att ett land har infört ett otillåtet handelshinder som negativt drabbar
ett exportföretag i ett annat Iand.l" Vilka tidsmoment kan urskiljas från tid
punkten då det införs till tidpunkten då det avlägsnas? Följande tidsmoment kan
urskiljas:

(1) Från tidpunkten då handelshindret införs till dess att det uppfattas på led-
ningsnivå i ett drabbat företag.

(2) Tiden för ett drabbat företag att få sin regering att inse problemet.
(3) Tiden för regeringen att bestämma sig för att agera aktivt.
(4) Tiden för samråd med det andra landet.
(5) Tiden för tvistlösningsproceduren.
(6) Tiden för nationell implementering av tvistlösningsorganets rekommen-

dation.
Om implementering inte sker kan följande tidsperioder förekomma:
(7) Tiden för att fatta beslut om rätt att retaliera.
(8) Tiden för att fatta beslut om nationell retaliationsåtgärd.
(9) Tiden för att en retaliationsåtgärd skall få negativ verkan för det andra

landet.
(10) Tiden för det andra landet att fatta beslut om att undanröja den felaktiga

åtgärden.

588 Här bortses från att en privat importör också drabbas negativt. Den privata importörens agerande gen
temot sin egen regering är en process av annat slag än den som diskuteras här.
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Av denna uppställning framgår att tiden inte bara bestäms av WTO-avtalets
regler och tillämpningen av dessa utan också av annat. Den första tidsrymden
torde i allmänhet vara ganska kort. Den är beroende av hur företagets interna
kommunikation fungerar. De andra och tredje tidsrymderna kan vara långa och
delvis beroende av vad som stadgas i nationell lag om hur klagomål mot ett
annat lands handelspolitiska åtgärder skall handläggas nationellt. Det enskilda
företaget kan ha visst inflytande över denna tidsrymd eftersom det kan påverka
sin regering med olika medel. Över den fjärde tidsrymden har företaget mindre
inflytande eftersom längden på denna också beror på den andra regeringens
agerande.

I detta avsnitt skall främst behandlas tiden för tvistlösningsproceduren, det
som ovan angivits under (5). Denna tid kommer i sin tur att indelas i flera olika
moment. De tider som anges under (6) - (10) kommer att diskuteras i nästa
kapitel.

7.9.2 Framväxten av tidsbestämmelserna

Det är inte svårt att hitta GATT -tvister som tagit mycket lång tid att avgöra. Ett
exempel är det s.k. DISC-målet som gällde amerikansk skattelagstiftning.589

Panelen tillsattes 1973, dess rapport presenterades 1976 och rapporten antogs
av rådet 1981.590

DISC-målet var dock inte typiskt i detta hänseende. För perioden 1979
1986 var genomsnittstiden från anförande av klagomål enligt artikel XXIII:2
till rådets antagande av panelrapporten 14,5 månader.i'" Genomsnittstiden från
rådsbeslutet att tillsätta en panel till rådets antagande av panelrapporten var
under samma period 13 månader. 592

Orsakerna till att förfarandet inte tagit så kort tid som ändå vore önskvärt har
bl.a. angivits vara svårigheter för parterna att nå enighet om panelsammansätt
ningen, bristen på kvalificerade personer som kunnat accepteras av båda parter
och som varit tillgängliga för tjänstgöring, utdragna förhandlingar om panelens
mandat, meningsskiljaktigheter inom panelen kring tolkningsfrågor och ovilja
hos förlorande part att godta ett antagande av panelrapporten.i"

Under Tokyorundan diskuterades tidsåtgången för tvistlösningen. I "Con
sultative Group of Eighteen" ansågs det allmänt att något måste göras åt tidsåt
gången men det var ingalunda självklart huruvida det skulle avhjälpas med sär-

589 EEG/USA, DISC-skatter, 1981 (BISD 23S/98).
590 GATT, Analytical Index: Guide to GATT Law and Practice (1994), s. 723.
591 GATT Dispute Settlement System. Note by the Secretariat. MTN.GNG/NG 13/W/4/Rev.l (10 novem

ber 1989), s. 130 och Petersmann: Strengthening the GATT Dispute Settlement System: On the Use of
Arbitration in GATT(l991), s. 330.

592 ib.
593 ib.
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skilda regler för tidsåtgång eller om det kunde ske genom oskriven praxis. 594

USA föreslog att preciserade tidsfrister skulle införas och fick stöd för detta
särskilt av Schweiz och de nordiska länderna. 595

1979 års Understanding innehöll (liksom de olika koder som antogs vid
samma tid) flera bestämmelser om tidsfrister. De var dock inte alls så precise
rade och detaljerade som WTO-avtalets bestämmelser härom.

I flera fall stadgades att part eller GATT-parterna skulle agera skyndsamt
("promptly").596 I andra fall användes t.ex. uttrycket "reasonable period of

time"?"
Mer exakta tidsangivelser var sällsynta i 1979 års Understanding. I den

beskrivande bilagan angavs att hela förfarandet i de flesta fall hade tagit mellan
tre och nio månader. I den första delen av 1979 års Understanding angavs att
panelerna skulle sträva efter att presentera sin rapport "without undue delay"

och att i brådskande fall rapporten normalt skulle presenteras inom tre månader
från det panelen upprättats.l" De enda mer exakt angivna tiderna innebar att
parterna skulle yttra sig över valet av panelledamöter inom sju arbetsdagar och
att panelledamöterna normalt sett skulle vara tillsatta inom 30 dagar. 599

För tvister, i vilka ett u-land var den ena parten, fanns det redan i reglerna
från 1966 några bestämda tidsfrister. I dessa stadgades b1.a. att panelen skulle
avge sin rapport inom 60 dagar och att en part som i panelrapporten rekommen
derats att göra något inom 90 dagar skulle rapportera vilka åtgärder som vidta
gits.6

°O För u-länderna ansågs det särskilt viktigt med ett snabbt förfarande.
I 1982 års ministerdeklaration om tvistlösning poängterades att förfarandet

skulle ske skyndsamt men några preciseringar gjordes inte av bestämmelserna
i 1979 års Understanding.'?'

I en rapport från generaldirektören i februari 1984 utpekades särskilt tre sta
dier under processen som ansågs ta alltför lång tid. Det gällde

(1) tidsåtgången för att välja panelledamöter,
(2) tidsåtgången för panelerna att formulera slutsatser och rekommendatio

ner, och
(3) tidsåtgången för att anta panelrapporten.r'"

594 Stewart s. 2688.
595 Stewart s. 2689f.
596 Punkterna 11, 15 och 21.
597 Punkterna 21 och 22 och Annex p. 6 (ix).
598 Punkt 20.
599 Punkterna 11 och 12.
600 Decision of5 April 1966 on Procedures under Article XXIII (BISD 14S/18), p. 7 och 8.
601 Ministerial Declaration of29 November 1982, Decision on Dispute Settlement (BISD 29S/13).
602 Stewart s. 2717f.
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Frågan om tidsåtgången var sålunda redan före Uruguayrundan mycket upp
märksammad. Man var missnöjd med att det tog lång tid och att förhalning
skedde på olika stadier utan legitima skäl.

USA hävdade i ett tidigt inlägg att det uppstod tre negativa konsekvenser av
att proceduren tog så lång tid. För det första uppmuntrade det inte till att tvist
lösningsmekanismen användes för lösning av tvister av mer kortvarig karaktär.
För det andra kunde parternas handel åsamkas svåra skador under processens
gång. För det tredje gav det en negativ bild av GATT. USA föreslog att det
skulle finnas bestämda tidsfrister för varje fas av proceduren, vilka skulle gälla
om inte parterna hade kommit överens om annat. För att förhindra att parterna
som tidigare skett skulle underlåta att följa de angivna tiderna borde tvistlös
ningen enligt USA i vissa fall kunna gå vidare så att en parts handlande kunde
leda till negativa handelspolitiska konsekvenser. Om det anklagade landet för
halade processen genom att dröja med att inge skrivna inlagor eller beg.ärd
information borde enligt USA det klagande landet ha rätt att vidta en retalia
tionsåtgärd motsvarande den skada som åsamkats.t'"

Japan ansåg att det i vart fall borde införas en maximitid för proceduren och
att man därvid skulle kunna använda regeln i 1979 års Understanding om nio
månader som riktmärke. 604

Schweiz stödde den av USA föreslagna principen att tidsfristerna skulle
iakttas strikt och att proceduren skulle gå vidare även om part inte i tid t.ex.
inkom med ett yttrande. Panelen skulle enligt Schweiz också ha rätt att i sin rap
port utelämna yttranden som inte ingivits i tid.605

I en framställning från de nordiska länderna föreslogs ett par konkreta tids
frister. Det ena förslaget innebar att tiden från beslutet om tillsättande av panel
till dess panelrapporten presenterades inte borde överskrida sju-tio månader.
Det andra förslaget gick ut på att högst en månad skulle få löpa från beslutet om
panel till dess panelledamöter var utnämnda. 606

Nicaragua framförde ett förslag som särskilt avsåg tvister i vilka u-länder
anförde klagomål. I sådana fall skulle det enligt förslaget få ta högst 60 dagar
från panelens presentation av rapporten till dess den antogs. 607

Ett konkret förslag med tidsfrister presenterades av EEG. Utgångspunkten
för förslaget var att det var väsentligt att i regler bestämma tider för panelpröv
ningens inledning och avslutning men att panelen själv skulle få bestämma sin
egen tidtabell. Detta krävde enligt EEG att man angav en tid inom vilken beslut
om upprättande av panel skulle fattas (enligt EEG:s förslag senast på rådets

603 MTN.GNG/NGI3/W/6 (USA, 25 June 1987), p. 3.
604 MTN.GNG/NGI3/W/7 (Japan, l July 1987). p. 2(2)(iii).
605 MTN.GNG/NGI3/W/8 (Switzerland, 18 September 1987), p. 2.3.1.
606 MTN.GNG/NGI3/W/I0 (The Nordie Countries, 18 September 1987).
607 MTN.GNG/NGI3/W/15 (Nicaragua, 6 November 1987), s. 6.
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andra möte efter det att begäran framställts), panelens mandat (enligt EEG:s
förslag ett standardmandat som skulle gälla om inte parterna inom tio arbetsda
gar enats om annat), val av panelIedamöter (om ej parterna enats inom tio
arbetsdagar skulle enligt EEG:s förslag dessa utses av generaldirektören), tid
för panelarbetet (enligt EEG:s förslag från tre månader i brådskande fall till nio
månader i normalfall), tid för rådet att anta rapporten (enligt EEG:s förslag
inom 30 dagar) och implementering av rekommendationer (enligt EEG:s för
slag en skälig tid som skulle kunna vara 6-12 månaderj.P"

I halvtidsöverenskommelsen 1989 fanns flera konkreta tidsfrister. Beslut
om tillsättande av panel skulle fattas senast på andra mötet efter det att frågan
väckts. Ett standardmandat skulle gälla om inte parterna inom 20 dagar hade
enats om något annat. Antalet panelIedamöter skulle vara tre om inte parterna
enats om fem inom tio dagar. Om parterna inte enats om panelledamöter inom
20 dagar skulle dessa utses av generaldirektören. Panelrapporten skulle som
regel avges inom sex månader (aldrig senare än inom nio månader) och i bråd
skande fall inom tre månader från det att ledamöterna tillsatts. En tidsregel som
gällde för antagandet av panelrapporten var utformad så att en tid om minst 30
dagar skulle löpa innan rapporten antogs. Avsikten var att ge rådsmedlem
marna tillräcklig tid att studera rapporten. En begränsning av denna tid gavs
genom en regel som angav att hela förfarandet skulle få ta högst 15 månader.?"

För panelproceduren angavs i halvtidsöverenskommelsen att panelen, om ej
annat bestämts av panelen efter samråd med parterna, skulle följa en procedur
som 1985 föreslogs av GATT:s rättsavdelning.t'" I denna angavs de olika sta
dier som skulle förekomma. Till ledning för panelen angavs inom parentes hur
många veckor som hade brukat åtgå för att inge olika inlagor vid tidigare panel
prövningar och när olika möten hade ägt rum. Tidtabellen angav oftast något
mindre precist t.ex. 1-2 veckor.

En särskild fråga gällde hur lång tid ett land skulle kunna få vänta med att
implementera en antagen rekommendation. Det var svårt att bestämma en tid
för detta moment eftersom såväl åtgärdernas komplexitet som den inrikespoli
tiska proceduren kunde variera i hög grad. Canada framhävde att det var den
förpliktade parten själv som bäst kunde bedöma denna tidsåtgång. Parten skulle
enligt Canadas förslag ange hur den bedömde tidsåtgången och försöka nå en
överenskommelse med motparten om detta. Om parterna inte inom sex måna
der kunde komma överens skulle frågan enligt förslaget avgöras genom skilje
förfarande. Detta skiljeförfarande skulle få pågå högst två veckor."!

608 MTN.GNG/NGI3/W/22 (EEC, 2 March 1988), p. 4.
609 Decision on Improvements to the GATT Dispute Settlement Rules and Procedures of 12 April 1989

(BISD 36S/61).
610 Texten till denna finns i MTN.GNG/NG 13/W/4/Rev.l s. 58f.
611 MTN.GNG/NGI3/W/41 (Canada, 28 June 1990), s. 6.
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7.9.3 WTO-avtalets tidsregler

WTO-avtalets tidsregler för tvistlösningen finns i Överenskommelsen om tvist
lösning, inklusive arbetsordningen, och i den särskilda arbetsordningen för
överprövningsorganet.t" De tidsfrister som anges i arbetsordningen är inte bin

dande för aktörerna utan utgör endast ett förslag. Panelen kan bestämma att
andra tidsfrister skall gälla. De tider som anges i Överenskommelsen om tvist
lösning är dock bindande för aktörerna.

Tidsreglerna skall här presenteras på ett sätt som visar för det första vilka de
centrala delmomenten är i förfarandet, för det andra vilken aktör som skall
utföra något inom den angivna tidsfristen och för det tredje tidsfristens längd.

(1) Beslut att upprätta panel. Aktör: DSB. Tid: Senast vid första mötet med
DSB efter det möte vid vilket begäran om panel först tagits upp som en punkt
på dagordningen. 613

(2) Beslut om panelens sammansättning. Aktörer: Parterna, generaldirektö
ren och ordföranden för DSB. Tid: Om parterna ej enats inom 20 dagar skall
generaldirektören i samråd med ordförandena för DSB och relevant råd besluta
inom 10 dagar.t"

(3) Beslut om tidtabell för panelförfarandet. Aktör: Panelen. Tid: Så snart
som möjligt och helst inom en vecka efter det att panelens sammansättning och
mandat överenskommits.t"

(4) Inlämnande av inlagor och genmälen. Aktör: Parterna. Tid: Bestäms av
panelen. Om ej särskilt bestämt 3-6 veckor för klagande parts första inlaga, 2
3 veckor (därefter) för svarande parts inlaga, 2-3 veckor efter första mötet för
skriftliga genmälen.?"

(5) Panelens möten med parterna. Aktör: Panelen (och parterna). Tid:
Bestäms av panelen. Om ej särskilt bestämt första mötet 1-2 veckor efter sva
rande parts första skriftliga inlaga, andra mötet 1-2 veckor efter erhållande av
parternas skriftliga genmälen."?

(6) Presentation av den deskriptiva delen av rapporten. Aktör: Panelen. Tid:
Bestäms av panelen. Om ej särskilt bestämt 2-4 veckor efter andra mötet.t"

(7) Kommentarer till den deskriptiva delen från parterna. Aktör: Parterna.
Tid: Bestäms av panelen. Om ej särskilt bestämt 2 veckor efter att de fått del av
den deskriptiva delen.i"

(8) Presentation av den preliminära rapporten. Aktör: Panelen. Tid: Bestäms

612 Arbetsordningen finns intagen som tillägg 3 till Överenskommelsen om tvistlösning.
613 Överenskommelsen om tvistlösning, artikel 6 p. 1.
614 Överenskommelsen om tvistlösning, artikel 8 p. 7.
615 Överenskommelsen om tvistlösning, artikel 12 p. 3.
616 Överenskommelsen om tvistlösning, artikel 12 p. 5 och arbetsordningen p. 12 (a) och (c).
617 Arbetsordningen p. 12 (b).
618 Överenskommelsen om tvistlösning, artikel 15 p. l och arbetsordningen p. 12 (e).
619 Arbetsordningen p. 12 (t).
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av panelen. Om ej särskilt bestämt 2-4 veckor efter erhållandet av kommenta
rer till den deskriptiva delen. 620

(9) Begäran om översyn av den preliminära rapporten. Aktör: Parterna. Tid:
Bestäms av panelen. Om ej särskilt bestämt 1 vecka efter erhållande av den pre
liminära rapporten.?"

(10) Översyn av rapporten om sådan begärts, inklusive ev ytterligare möten
med parterna. Aktör: Panelen (och parterna). Tid: Bestäms av panelen. Om ej
särskilt bestämt 2 veckor efter begäran om översyn.?"

(11) Presentation av slutrapporten till parterna. Aktör: Panelen. Tid: I nor
malfall inom sex månader från panelen tillträtt. I brådskande fall inom tre
månader. Aldrig senare än inom nio månader. Om ej särskilt bestämt inom 2
veckor från avslutad översyn.623

(12) Delgivning av slutrapporten till medlemmarna. Aktör: Panelen. Tid:
Om ej särskilt bestämt inom 3 veckor efter att parterna fått rapporten.f"

Huvudregeln är att panelen kan bestämma tidtabellen för de olika momenten
under proceduren. I arbetsordningen, som gäller om panelen ej bestämt annat,
finns en föreslagen tidtabel1. Det är tiderna från detta förslag som angivits ovan
för det fall att något särskilt ej bestämts. Som framgått ovan är tidtabellen i
några fall oprecis och det åligger panelen att fastställa exakta tidsgränser.

Den klagande parten har en viss makt över förfarandet genom att den kan
begära att panelen under högst 12 månader avbryter sitt arbete. Efter en sådan
begäran kan panelen avbryta arbetet men är inte skyldig att göra det.625

Processen kan fortsätta genom att den ena parten eller båda parterna begär
överprövning.

(13) Tid för begäran om överprövning. Aktör: Part. Tid: Anmälan om över
klagan skall ske till DSB innan DSB antar rapporten. Rapporten skall antas
inom 60 dagar efter det att rapporten delgivits medlemmarna.f"

(14) Tid för motpart att också överklaga. Aktör: Part. Tid: Inom 15 dagar
från det den andra parten anmäl t att den överklagar.627

(15) Parternas inlagor till överprövningsorganet. Aktör: Parterna. Tid: För
överklagande part inom 10 dagar efter begäran om överprövning. För motpar
ten inom 25 dagar efter överklagande parts begäran om överprövning.628

620 Överenskommelsen om tvistlösning, artikel 15 p. 2, och arbetsordningen p. 12 (g).
621 Arbetsordningen p. 12 (h).
622 Arbetsordningen p. 12 (i).
623 Överenskommelsen om tvistlösning, artikel 12 p. 8 och 9, och arbetsordningen p. 12 U).
624 Arbetsordningen p. 12 (k).
625 Överenskommelsen om tvistlösning, artikel 12 p. 12.
626 Överenskommelsen om tvistlösning, artikel 16 p. 1 och 4.
627 Working Procedures for Appellate Review, p. 23 (1).
628 Working Procedures for Appellate Review, p. 21 och 22.
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(16) Möte mellan överprövningsorganet och parterna. Aktör: Överpröv
ningsorganet (och parterna). Tid: Normalt inom 30 dagar från begäran om över
prövning. 629

(17) Rapport från överprövningsorganet. Aktör: Överprövningsorganet.
Tid: I regel inom 60 dagar från anmälan om överprövning, aldrig senare än
inom 90 dagar.t"

Överprövningen kan innehålla flera moment än de nu angivna. Ett mer
detaljerat tidsschema skall beslutas av överprövningsorganet.631

Nästa steg är att rapporten skall antas av DSB. Först redogörs här för fallet
att panelrapporten inte har överklagats. Den följande punkten skall alltså följa
efter (12) ovan.

(18) Antagande av panelrapporten. Aktör: DSB. Tid: Som regel inom nio
månader från upprättande av panelen. Ej tidigare än 20 dagar efter den delgivits
DSB-medlemmama, ej senare än vid möte inom 60 dagar från samma tidpunkt. 632

Om panelrapporten har överklagats gäller ej (18). Om den överklagats skall
följande punkt komma efter (17) ovan.

(19) Antagande av rapporten från överprövningsorganet. Aktör: DSB. Tid:
Som regel inom 12 månader från upprättandet av panelen. Inom 30 dagar efter
att den delgivits DSB-medlemmarna.633

De nu nämnda tidsfristerna gäller inte tvister kring tillåtligheten av subven
tioner. För dessa fall anses att det är särskilt viktigt med ett snabbt avgörande.
Vid sådana tvister gäller att panelrapporten skall distribueras till alla medlem
mar inom 90 dagar från den dag då panelen tillsattes och dess mandat fastställ
des.634 Panelrapporten skall antas inom 30 dagar från det den utfärdades.?" Om
den överklagas skall överprövningsorganet meddela sitt beslut inom 30 dagar
från den dag part anmält att den överklagar. 636 I "Working Procedures for
Appellate Review" finns särskilda tidsfrister för subventionstvister vilka inne
bär en ungefårlig halvering av de tider som gäller för övriga fall.637

7.9.4 Diskussion och tolkningar

Tidsåtgången för tvistlösningen har betydelse för förverkligandet av tvistlös
ningens två funktioner; att lösa den konkreta tvisten (konfliktlösning) och att
vara handlingsdirigerande.

629 Working Procedures for Appellate Review, p. 27.
630 Överenskommelsen om tvistlösning, artikel 17 p. 5.
631 Working Procedures for Appellate Review, p. 26.
632 Överenskommelsen om tvistlösning, artikel 20 och artikel 16 p. 1 och 4.
633 Överenskommelsen om tvistlösning, artikel 20 och artikel 17 p. 14.
634 Avtalet om subventioner och utjämningsåtgärder, artikel 4 p. 6.
635 Avtalet om subventioner och utjämningsåtgärder, artikel 4 p. 8.
636 Avtalet om subventioner och utjämningsåtgärder, artikel 4 p. 9.
637 Working Procedures, Annex I.
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Konfliktlösningen måste ske snabbt om inte de för berörda företag negativa
och länge verkande effekterna av ett handelshinder skall uppstå. Kravet på kort
handläggningstid är alltså centralt för konfliktlösningen. I konfliktlösningen
ingår emellertid också att den förpliktade parten implementerar rekommenda
tionen. För att den nationella implementeringen skall ske snabbt är det väsent
ligt att avgörandet uppfattas som sakligt. Detta kräver att parterna har givits tid
att utveckla och fårsvara sina ståndpunkter, att utgången noga övervägts och att
tvistlösningsorganet inte underlåtit att ta hänsyn till någon relevant aspekt. För
konfliktlösningen är det sålunda viktigt både att proceduren tar kort tid och att
tillräcklig tid avsätts får att avgörandet skall uppfattas som sakligt och korrekt.

För att den handlingsdirigerande effekten skall uppnås krävs framfårallt att
avgörandet är sakligt och välmotiverat så att det kan accepteras och fungera
som en norm får framtida beteende. Detta är ett argument för att relativt lång
tid skall avsättas för förfarandet. Men det finns också får den handlingsdirige
rande effekten ett starkt skäl får att avgörandet sker snabbt. Om fårfarandet tar
lång tid finns det en risk får att den lärdom som kommer att påverka ländernas
beteende är att det kan vara lönsamt att åtminstone får en viss tid bryta mot reg
lerna. Lärdomen - ett uttryck får vad handlingsdirigering innebär - skulle alltså
vara att det i och för sig finns regler men att det inte händer så mycket om man
bryter mot dem under en viss tid.

Ibland kan det vara en bättre lösning får parterna att de fårlikas genom en
kompromiss än att tvisten löses genom ett rättsligt avgörande som innebär att
den ene får rätt och den andre fel. Om tvistlösningen tar relativt lång tid kan
båda parterna finna att de av effektivitets skäl hellre bör fårlikas än att tvisten
avgörs med användande av den rättsliga tvistlösningsmekanismen. Om proce
duren tar lång tid har parterna också större tidsutrymme får att förlikas under
processens gång.638

Klagandeparten har intresse av att svarandepartens handelshinder undanröjs
så snart som möjligt. Svarandeparten har intresse av att behålla handelshindret
och kan därfår tänkas fårhala tvistlösningen på olika vis. Något särskilt incita
ment - t.ex. skyldighet att betala dröjsmålsränta eller betala skadestånd - för
svarandeparten att bidra till ett snabbt avgörande finns inte. Om proceduren tar
lång tid kan de skador ett otillåtet handelshinder ger vara irreparabla. En utdra
gen och ineffektiv tvistlösning kan får en stat vara en anledning till att själv
med egna åtgärder fårsöka upprätthålla regelsystemet. Regeringen kan utsättas

638 Reisman/Wiedman hävdar att man vid skapandet av de nya tvistlösningsreglema var medveten om att
det kunde finnas fördelar med en procedur som tog lång tid eftersom detta gav större möjligheter till
att nå kompromisser som är nödvändiga i det internationella handels systemet. WTO-proceduren tar
längre tid än NAFTA's procedur och det beror enligt Reisman/Wiedman på att det i NAFTA inte fmns
så många parter och intressen att ta hänsyn till och att därför behovet av kompromisser inte är lika stort.
Reisman/Wiedman: Contextual Imperatives ofDispute Resolution Mechanism. Some Hypotheses and
their Applications in the Uruguay Round and NAFTA (1995), s. 22f.
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för starka påtryckningar från de delar av näringslivet som drabbas av hindret.
Om tvistlösningen tar alltför lång tid kan systemet förlora förtroende hos de
drabbade.P" En stat som snabbt kan svara med en verkningsfull retaliationsåt
gärd har ett mycket starkt vapen som kan bidra till att andra stater inte bryter
mot reglerna. Det är få stater som har denna kapacitet. Att en stat på eget bevåg
gör en ensidig tolkning och tillämpning av reglerna är i allmänhet inte förenligt
med rättsliga principer. Men det finns ett samband mellan tidsåtgången för
tvistlösningen och benägenheten att tillgripa ensidiga åtgärder. För USA har
viljan att avstå från ensidiga åtgärder relaterats till effektiviteten i tvistlösnings
systemet. 640 Om tidsåtgången blir så stor att en drabbad stat av inrikespolitiska

skäl anser sig tvingat - och har möjlighet till- att tillgripa svarsåtgärder på egen
hand utgör detta ett mycket allvarligt hot mot hela WTO-systemet och kan leda
till dess upplösning.

I stället för att tillgripa ensidiga retaliationsåtgärder kan en tvistande part
tvinga motparten att ingå avtal om "frivilliga" exportbegränsningar (Voluntary
Export Restraints, VER, Voluntary Restraints Agreements, VRA).641 I en

GATT-rapport diskuterades varför detta skedde och man svarade: "The time
factor played an important role - the exporting countries concerned had not
sought a remedy under the GATTdispute settlementprocedures, e.g. Art. XXIII,
because these were considered cumbersome and time-consuming and there
was fear that the industries involved could suffer serious, and perhaps irrepar
able, damage in the meantime. ,1642

Det finns alltså starka argument för att tiden för tvistlösningen måste vara
kort. En lång utdragen process kan leda till att företag gör stora förluster, att
stora handelsnationer tillgriper ensidiga åtgärder eller att de tvingar andra att
ingå "frivilliga" exportbegränsningsavtal och att systemet förlorar legitimitet.

Tidsåtgången tär betydelse för vilka tvister som kan komma att avgöras med
tillämpning av Överenskommelsen om tvistlösning. Som USA påpekade innebär
ett utdraget förfarande och avsaknaden av"straff' att tvister av kortvarig karaktär
inte kan lösas genom tvistlösningssystemet. Även om det i Överenskommelsen
om tvistlösning införts kortare och striktare tidsfrister än de som fanns tidigare
är det fortfarande så att processen tar en avsevärd tid och att detta utesluter pröv-

639 "Telling a business that it will be shut out ofthe market for two years until the WTO rules is precisely
what ereates a sense ofdisrespeetfor the system among business people. And people will say: 'Well,
you are living in a dream world. Being out ofthe market for two years, forget it', beeause ifyour loeal
eompetitors are in the market, you do not get baek in very easily. "Horlick: Dispute Resolution Meeha
nism. Will the United States Play the Rules? (1995), s. 169.

640 Stewart s. 2788. Det övergripande tidsutrymmet för hela prövningen - 18 månader - var baserat på de
krav som fanns i Section 301 i United States Trade Act från 1974. Steger/Hainsworth: New Direetions
in International Trade Law: WTO Dispute Settlement (1998), s. 55.

641 Anledningen till att det fmns citationstecknen vid "frivilliga" är att ena parten i praktiken blivit tvingad
att ingå avtalet.

642 Report ofChairman of Safeguards Committee 1984 (BISD 308/216).
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ning av vissa typer av tvister. Vad som passar bäst for tvistlösning är från denna
utgångspunkt åtgärder som ingår i ett lands långsiktiga handelspolitik. Tidsreg
lerna tenderar alltså att skilja bort bagatellkonflikter från tvistlösningen. Sådana
konflikter kan i stället lösas med diplomatiska medel inom WTO:s ram.

Det kan alltså uppstå flera negativa effekter aven alltfor tidskrävande pro
cedur. Ett snabbt fårfarande kan å andra sidan medfåra särskilt två problem.
Det ena problemet är av traditionell rättslig karaktär och har nämnts ovan, näm
ligen att rättssäkerhetsintresset kräver att parterna och det dömande organet ges
tid att analysera tvistefrågorna och tid att formulera en ståndpunkt. Det andra
problemet är att nationell handelspolitik utgör en kompromiss mellan olika
nationella intressen och att det därför kan vara en omständlig och tidskrävande
procedur for en regering att forankra en ståndpunkt nationellt. Ett snabbt forfa
rande kan medfora att tvistlösningsförfarandet fjärmas från den nationella poli
tiska verkligheten och kommer att betraktas som bara en - och kanske inte den
viktigaste - av flera faktorer då den nationella politiken bestäms. 643

De tidsregler som finns i WTO utgör kompromisser mellan de ovan nämnda
kraven på kort tid och på längre tid. Det är nödvändigt for avgörandets legiti
mitet att tillräcklig tid avsätts så att parter och domare sakligt kan bedöma frå
gorna. Det är å andra sidan också nödvändigt får tvistlösningens legitimitet att
man undviker ett utdraget fårfarande som kan skapa irreparabla handelsskador.
Legitimitetsproblemet framstår som svårlösligt därfår att den tid som ger legi
timitet ur den fårsta aspekten innebär icke-legitimitet ur den andra aspekten.

De olika skälen for kort tid och längre tid avspeglar sig i tidsfristreglema.
Man kan sålunda skilja mellan maximitider, som har till syfte att bidra till mini
mera tiden får förfarandet, och minimitider, som har till syfte att motverka
negativa konsekvenser av ett alltfår snabbt fårfarande får främst rättssäkerhe
ten. De flesta tider i Överenskommelsen om tvistlösning är maximitider. Den
viktigaste maximitiden är tiden nio månader får hela panelförfarandet. Den
enda regel om minimitid som finns i Överenskommelsen om tvistlösning anger
att panelrapporten inte skall tas upp till beslut av DSB förrän 20 dagar efter det
den delgivits medlemmarna.?" De tider får olika moment i forfarandet som
panelen skall bestämma är varken angivna som minimitider eller maxmimiti-

643 Palmeter anser att den tid som är bestämd för svaromål gentemot en part som överklagar - 15 dagar
är alldeles for kort särskilt därfor att det krävs samarbete mellan representanterna i Geneve och reger
ingstjänstemännen i huvudstaden for att åstadkomma ett genomarbetat dokument. Dessa 15 dagar
inkluderar helgdagar vilket gör det än svårare att hinna analysera frågan och formulera ett genomtänkt
svar. Palmeter: The Needfor Due Process in WTO Proceedings (1997), s. 56. Reisman!Wiedman anser
att korta tider främst gynnar små nationer i vilka det inte fmns lika många starka påtryckargrupper som
det kan finnas i större nationer. Regeringarna - som formellt är beslutsfattare - i de stora nationerna
måste forsöka sammanjämka de olika nationella intressena vilket kan ta ganska lång tid. Reisman/
Wiedman: Contextual Imperatives ofDispute Resolution Mechanism. Some Hypothesis and their App
lications in the Uruguay Round and NAFTA (1995), s. 22.

644 Artikel 16 p. 1.
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der. Motivet bakom dessa tidsregler är att parterna måste få disponera en rimlig
tid för olika åtgärder och att denna tid inte får vara alltför lång. Det anges också
i Överenskommelsen om tvistlösning att panelen skall ge parterna i tvisten till
räcklig tid för att färdigställa sina inlagor.r"

De negativa effekterna av ett alltför tidskrävande förfarande skulle kunna
neutraliseras på två sätt. Ett sätt vore att ge tvistlösningsorganet möjlighet att
fatta interimistiska beslut. Sådana lösningar förekommer i nationell rätt.
Användning av interimistiska beslut medför en rad problem, t.ex. att det kan
vara svårt att bestämma vilket underlag som skall krävas för beslutet och hur
man skall bestämma konsekvenserna aven bristande överensstämmelse mellan
det interimistiska och det slutliga beslutet. Särskilt frågan om underlaget för
beslutet kan vara svår att lösa i en internationell tvist vid vilken utgångspunkten
är att parterna är suveräna stater som själva skall få bestämma vilka åtgärder de
vidtar. Ett annat sätt att minska den negativa effekten aven utdragen process
vore att tillerkänna den förfördelade parten en kompensation vars storlek är
relaterad till den tid det förbjudna handelshindret upprätthölls. Inte heller denna
lösning, som diskuteras i nästa kapitels avsnitt om kompensation, har valts.P"

Tidsåtgången för tvistlösningen utgjorde ett tidigt uppmärksammat problem
och den diskuterades mycket under Uruguayrundan. Från flera håll framfördes
att förfarandet tog alltför lång tid och att detta minskade tilltron till tvistlös
ningssystemet och i förlängningen också tilltron till hela regelsystemet. Det är
riktigt att några tvister tog mycket lång tid att avgöra men i jämförelse med
avgöranden från andra internationella dömande organ har tidsutdräkten inte
varit anmärkningsvärd. Snarare har processen i GATT tagit kortare tid än den
tagit vid andra internationella dömande organ. Också ett nationellt avgörande
aven inte alltför komplicerad fråga kan ta längre tid.647

Missnöjet med handläggningstiden skall emellertid inte främst ses i relation
till andra domstolar utan i relation till de problem tidsutdräkten skapar. Även
om man nu har infört striktare tider så tar förfarandet ganska lång tid. Den första
tvisten som avgjordes av överprövningsorganet hade sin upprinnelse i att USA
1990 ändrade sin lagstiftning om ren luft (US Clean Air Act) och i september
1994 införde restriktioner för bensinimporten med stöd av lagen. 23 januari
1995 begärde Venezuela samråd med USA, 25 mars 1995 begärde man att en
panel skulle upprättas, 29 januari 1966 presenterades panelens rapport, 21
februari 1996 överklagade USA, 20 maj 1996 antog DSB rapporterna från
panelen och överprövningsorganet och 19 augusti 1997 (vilket var en dag före

645 Artikel 12 p. 4.
646 Avsnitt 8.3.
647 Petersmann: Strengthening the GA17'Dispute Settlement System: On the Use ofArbitration in GA17'

(1991), s. 330.
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utgången av den överenskomna implementeringsperioden) hade USA avskaffat
den otillåtna regeln. 648

Under perioden september 1994 till augusti 1997 - cirka tre år - var restrik
tionerna alltså i kraft. Från ett företagarperspektiv är detta en mycket lång tid.
Panelprövningen tog cirka 10 månader och prövningen i överprövningsorganet
(inklusive beslutet om antagande) tog cirka tre månader. Från ett rättsligt per
spektiv är detta - och det gäller särskilt prövningen i överprövningsorganet 
mycket korta tider. Man kan här också notera att det dröjde nästan fem månader
från det restriktionen infördes till det att Venezuela begärde samråd med USA.
Den tid som ligger före WTO-prövningen kan vara jämförelsevis lång även om
den i detta fall inte var påfallande lång. Den produkt tvisten avsåg var den kla
gande partens i särklass viktigaste exportprodukt.?" Ytterligare kan här noteras
att implementeringstiden i detta fall var mycket lång. Det dröjde alltså 15 måna
der från det slutliga avgörandet av tvisten till dess att USA upphörde med de
otillåtna restriktionerna.

Vid Uruguayrundan var det framförallt tre problem kring tiden som disku
terades. Det första gällde huruvida man kunde ha enhetliga regler för olika tvis
ter mot bakgrund av att somliga tvister kunde vara rättsligt mycket komplice
rade och politiskt känsliga medan andra kunde vara rättsligt okomplicerade och
politiskt inte känsliga. Man stannade för huvudsakligen enhetliga regler som
dock innebar möjlighet till något längre tid för komplicerade fall.

Det andra problemet var hur många och hur detaljerade regler som skulle
fastställas i Överenskommelsen om tvistlösningen och vilka tidsfrister som
skulle få bestämmas av panelen. Lösningen här blev att maximitiden fastställ
des i Överenskommelsen om tvistlösning och att panelen som utgångspunkt för
sina beslut har ett antal icke-bindande regler i arbetsordningen.

Det tredje problemet var hur långa de olika tidsfristerna skulle vara. För denna
tredje fråga fanns det erfarenheter man kunde bygga på och också särskilda öns
kemål. GATT:s generaldirektör utpekade 1984 särskilt tre stadier under proces
sen som han ansåg tog alltför lång tid. Det gällde tiden för att välja panelIeda
möter, tiden för panelerna att formulera slutsatser och rekommendationer samt
tiden för att anta panelrapporten. Med de nya reglerna har man på olika sätt för
sökt att begränsa dessa olika tider. För valet av panelIedamöter har man infört
en stupstocksregel som hindrar parterna att fördröja valet. Generaldirektören
skall gripa in om parterna inte själva kan komma överens inom 20 dagar. Gene
raldirektören är själv förpliktad att göra sitt val inom en viss tid men skulle han
inte hålla denna tid finns ingen särskild regel. Tiden för att formulera slutsatser
och rekommendationer är maximerad i Överenskommelsen om tvistlösning.

648 Uppgifterna från WTO:s hemsida http://www.wto.org/wto/about/dispute3.htmI998-08-31.
649 Oljan står för 80 % av Venezuelas exportinkomster.
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Panelen skall självmant se till att regeln följs. Särskilda problem som kan uppstå
är t.ex. att någon panelIedamot blir sjuk eller att ledamöterna av olika orsaker
inte kan samarbeta bra. En särskild regel säger att panelen skall rapportera till
DSB om dess arbete försenas, vilket ger möjlighet för DSB att agera på något
sätt. Tiden för att anta panelrapporten är fixerad med minimitid och maximitid.
Den ändrade beslutsregeln, som avskaffar vetorätten, är det inslag som mest
begränsar möjligheten till fördröjning. Tidigare kunde stater genom att vägra
godta konsensus skjuta upp ett antagande för mycket lång tid.

En regels betydelse framkommer bl.a. vid en analys av vad som inträffar om
den inte iakttas. Om en part inte har följt en tidsregel- t.ex. inte inkommit med
en inlaga i tid - och detta får till följd att panelen bortser från argument i denna
inlaga så kan detta i sin tur innebära att panelens rekommendation blir en annan
än den varit om panelen hade tagit hänsyn till argumentet. En strikt tillämpning
aven tidsregel kan sålunda leda till att ett land åsamkas en handelsförlust och
att ett företag gör stora förluster. Vetskapen om att denna handelsförlust endast
beror på en strikt tillämpning aven formaliaregel kan medföra att det blir svårt
att implementera rekommendationen. Om en strikt tillämpning skulle leda till
stora negativa handelspolitiska konsekvenser skulle rättsregeln om tiden utgöra
ett brott mot den i det rättsliga systemet ofta tillämpade proportionalitetsprinci
pen. Av dessa två skäl kan det finnas anledning för panelen - och motparten 
att inte alltid kräva ett strikt iakttagande aven tidsregel. Samtidigt bygger tvist
lösningssystemet på att parterna lojalt följer de angivna reglerna. Det för de
flesta långsiktiga intresset av ett fungerande tvistlösningssystem utgör ett skäl
för dem att iaktta reglerna. För en medlem, som anser att egenintresset väger
tyngre än det gemensamma intresset, kan ett medvetet brott mot tidsfristreg
lerna likväl utgöra en möjlighet att försvara egenintresset.

Frågan om vad som gäller om tiderna inte iakttas kan också analyseras rätts
ligt. Man kan för denna uppgift särskilja de olika aktörer - DSB, panelen, över
prövningsorganet, parterna - som skall agera inom den givna tiden.

Det finns inga regler som anger vad som gäller om inte DSB iakttar sina
tider. Följer DSB inte de angivna tiderna för sitt agerande kan möjligen minis
terkonferensen vidta åtgärder. En möjlighet är att avsätta ordföranden eftersom
det främst är dennes ansvar att allt sker i rätt tid.

I de fall panelen och överprövningsorganet inte följer sina tidsramar är det
också obestämt vad som gäller.F" En möjlighet är att DSB beslutar att frånta
panelledamöterna deras uppdrag och tillsätter en ny panel. Denna lösning är

650 Tidsramarna för panelen har överskridits vid olika tillfällen. Som exempel kan nämnas Ecuador m fll
EG, bananer, 1997 (WT/DS27). Panelen tillsattes 7 juni 1996 men dess slutliga rapport avgavs inte
förrän 22 maj 1997, alltså mer än 11 månader senare. Tidsramarna överskreds också i tvisten USA,
CanadalEG, kött (hormoner), 1998 (WT/DS26, DS48). Se härom Palmeter: Dispute Settlement in the
World Trade Organization. Practice and Procedure (1999), s. 93.
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inte möjlig för överprövningsorganet. En rättsföljd som kan bli aktuell för över
prövningsorganets ledamöter är att de inte väljs om. Denna rättsföljd har dock
inte någon betydelse för den aktuella tvisten.t"

För DSB, panelen och överprövningsorganet gäller att medlemmarna och
ledamöterna förutsätts vara lojala och att de inte har intresse av att bryta mot
reglerna. Tidsfristreglerna för dem utgör förtroenderegler. Hos parterna finns
det dock särintressen som ofta bryter mot det allmänna intresset av att upprätt
hålla systemet. Här finns de reella problemen och oftast har den anklagade par
ten ett intresse av att förhala proceduren. I några fall finns stupstocksregler
innebärande att något särskilt angivet gäller om parterna inte inom viss tid enats
om annat. Denna teknik har använts för bestämmande av panelens mandat, för
antalet ledamöter i panelen och för vilka som skall vara Iedamöter.f"

De frister inom vilka det är parterna som skall agera avser främst tid för ingi
vande av olika inlagor. Dessa tidsfrister finns ej i Överenskommelsen om tvist
lösning utan bestäms av panelen. För överprövningsförfarandet finns bestäm
melser härom i överprövningsorganets arbetsordning.?" Vad gäller då om par
terna inte inkommer i rätt tid eller inte kommer till ett sammanträde? Skall en
sent inkommen inlaga avvisas eller skall den behandlas i sak? Skall proceduren
gå vidare eller skall man avvakta att en inlaga inkommer? Skall man sätta ut tid
för nytt sammanträde? Här finns problemet att en part kan ha laga förfall eller
att en part påstår laga förfall utan att sådant finns. Sådana problem finns i all
processrätt. I WTO-processen kan till exempel inträffa att landet har bytt reger
ing och nya instruktioner dröjer.

För överprövningen finns det en regel som är tillämplig på dessa frågor. I
överprövningsorganets arbetsordning stadgas följande: "Where a participant
fails to flle a submission within the required time periods or fails to appear at
the oral hearing, the division shall, after hearing the views ofthe participants,
issue such order, including dismissai ofthe appeal, as it deems appropriate ".654

Överprövningsorganets divisioner har alltså frihet att själva bestämma vad
de finner lämpligt och kan välja att låta parter inkomma med en inlaga vid ett

651 De skiljemän som avgjorde retaliationens omfattning i tvisten om EG:s bananregim, gjorde också utta
landen som berörde innebörden av tidsreglema. Retaliationsfrågan var känslig och skiljemännen påpe
kade att retaliationen inte låg i någon parts ekonomiska intresse. Skiljemännen ansåg därför att
parterna borde nå en överenskommelse så att retaliation kunde undvikas. Främst av det skälet över
skred skiljemännen den tidsram de borde ha följt enligt Överenskommelsen om tvistlösning. Man häv
dade att ett överskridande av tiden inte fick någon verkan för giltigheten av beslutet. Tidsregeln i
artikel 22 p. 6 innebar en processuell skyldighet för skiljemännen. Om ett överskridande skulle få
några materiella följder borde detta enligt skiljemännen framgå av Överenskommelsen om tvistlös
ning. Man påpekade särskilt att det i ett annat fall fanns en sådan regel, nämligen i artikel 12 p. 12, i
vilken det stadgas att om panelens arbete har varit avbrutet längre än 12 månader bemyndigandet om
att upprätta panelen skall förfalla. WT/DS27/ARB, s. 4.

652 Överenskommelsen om tvistlösning, artikel 7 p. 1, artikel 8 p. 5 och p. 7.
653 Working Procedures for Appellate Review.
654 Punkt 29.
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senare tillfälle. För panelen gäller att den själv bestämmer de olika tidsfristerna
för inlagor men också att den själv är bunden av att hela förfarandet skall vara
slutfört inom en viss tid. Vilken lösning överprövningsorganet eller panelen
väljer kan delvis bero på vilken part det är som är sen.

Om det är svarandeparten som är sen och panelen eller överprövningsorga
net bestämmer att man inte tar hänsyn till en inlaga kan detta vara ett olyckligt
beslut för systemet. Det är svarandeparten som skall förmås undanröja en
åtgärd. Frågan om undanröjande eller inte aven för landets näringsliv viktig
åtgärd skulle då kunna bero på om en inlaga kommit en eller två veckor för sent.
En sådan lösning kan - som hävdades ovan - skapa stora legitimitetsproblem.

Om det är den klagande parten som är sen och panelen eller överprövnings
organet inte godtar en sen inlaga kan detta få till följd att en otillåten åtgärd
ansetts tillåten. Härvid uppkommer frågan om den klagande parten kan åter
komma med samma fråga på nytt eller om beslutet har någon form av rättskraft
som förhindrar en ny prövning. Såväl den ena som den andra lösningen medför
svårigheter. Kan klagandeparten återkomma med samma fråga inom en kort tid
förlorar beslutet sin egenskap av avgörande och systemet kan framstå som ose
riöst. Om avgörandet skulle anses ha någon form av rättskraft kan en möjlighet
för en part vara att variera käromålet något och återkomma med klagomål.

Det finns alltså goda argument för att panelen och överprövningsorganet
intar en relativt tolerant attityd vad gäller tillåtligheten att överskrida tidsfrister.
En avvägning måste göras mellan nödvändigheten att följa bestämda regler och
nödvändigheten att skapa förutsättningar för ett avgörande som uppfattas som
legitimt och också kan implementeras. Medvetenheten om detta problem fram
går av följande bestämmelse i överprövningsorganets arbetsordning: "In
exceptional circumstances, where strict adherence to a time period set out in
these Rules would result in a manifest unfairness, a party to the dispute, a par
ticipant, a third party or a third participant may request that a division modify
a time period set out in these Rules for the filing ofdocuments or the date set
out in the working schedulefor the oral hearing. "655

Rätten för panelen och överprövningsorganet att själva få bestämma vilken
rättsföljd ett sent yttrande har kan skapa en för systemet gynnsam osäkerhet hos
parterna. De riskerar att inte få inge något sent yttrande vilket kan utgöra ett
incitament till att följa de givna tidsreglerna.

655 Punkt 16(2).

373



Kapitel 7. Proceduren

7.10 Skiljeförfarande

7.10.1 Uruguayrundan

Skiljeförfarande är inte ett entydigt begrepp. Gränsdragningen mot andra for
mer av rättslig tvistlösning är inte enkel och skarp.?" Det är lätt att finna och
konstruera mellanformer som inte självklart hör till den ena eller den andra
kategorin. En viss förvirring uppkom under Uruguayrundan då det visade sig
att förhandlarna i flera fall avsåg olika saker då de använde termen "arbitra
tion".

I GATT 1947 fanns inga bestämmelser om skiljeförfarande. Det fanns inte
heller något förbud mot att tvistande parter kom överens om att lösa kommande
eller existerande tvister med hjälp av skiljeförfarande. Det har dock relativt säl
lan inträffat att skiljeförfarande använts för att avgöra tvister om tolkningen av
GATT-regler.f"

Även om skiljeförfarande enligt förslaget till ITO-stadga utgjorde ett medel
för att lösa tvister och således var accepterat som en under vissa omständigheter
lämplig metod för att avgöra handelstvister, så framfördes och diskuterades inte
några mer substantiella förslag om skiljeförfarande i GATT förrän frågan dis
kuterades under Uruguayrundan.

USA lade tidigt under Uruguayrundan fram ett förslag om skiljeförfarande.
Enligt USA var det en nackdel att alla tvister enligt GATT skulle avgöras med
användande av samma procedur. Det påbjudna förfarandet - panelprövning 
ledde enligt USA till att relativt enkla och lättlösta frågor tog alltför lång tid att
lösa och blev alltför politiska. USA föreslog därför att det skulle införas ett sys
tem med bindande skiljeförfarande. Med "bindande" avsåg USA att skiljemän
nens beslut inte skulle behöva godkännas av rådet. En förlorande part skulle
dock enligt USA inte vara skyldig att implementera beslutet utan kunde i stället
erbjuda kompensation eller acceptera en retaliationsåtgärd. Ett beslut av skilje
män skulle enligt det amerikanska förslaget inte på något sätt vara bindande för
andra länder än de tvistande. Skiljeförfarande skulle enligt USA vara tillgäng
ligt om båda parterna i tvisten var ense om att välja förfarandet.t"

USA:s förslag innebar att det som i och för sig ansetts tillåtet nu skulle få en
klar reglering och tydligt anges som ett alternativ för parterna. Avsikten härmed
var att detta skulle göra det lättare för parterna att kunna enas om förfarandet.

I ett förslag från Schweiz framfördes också skiljeförfarande som ett alterna
tiv. Enligt detta förslag skulle parter, som inte lyckats lösa sin tvist vid förhand-

656 Se härom kapitel 4, avsnitt 4.1.
657 Petersmann: Strengthening the GATT Dispute Settlement System: On the Use ofArbitration in GATT

(1991), s. 338.
658 MTN.GNG/NGI3/W/6 (USA, 25 June 1987), p. 2.
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tingar eller förlikning, kunna komma överens om en skiljeklausul som skulle

granskas av rådet. Skiljedomstolens avgörande skulle också enligt förslaget
granskas och godkännas av rådet. 659

Också EEG ansåg att skiljeförfarandet skulle institutionaliseras. EEG ansåg

att förfarandet var särskilt lämpligt vid tvister som gällde oenighet om faktiska

förhållanden. I tvister om tolkning av GATT-regler vore det däremot enligt

EEG mindre lämpligt med ett skiljeförfarande, i vart fall om utslaget inte skulle

godkännas av rådet. Ett sådant förfarande skulle enligt EEG kunna försämra

rättigheterna för ett tredje land. EEG ansåg också att en skiljedom inte skulle
ha någon prejudikatverkan.t'" Den sistnämnda ståndpunkten underströks också
av Korea. 661

Uruguay hänvisade till att skiljeförfarande visat sig vara ett effektivt instru
ment för att lösa tvister mellan stater då diplomatiska medel misslyckats och att

ett ökat antal nationella konstitutioner - bl.a. Uruguays egen - och internatio

nella avtal angav skiljeförfarande som ett medel för att lösa tvister. Mot bak
grund härav förordade Uruguay att regler om skiljeförfarande skulle införas. 662

USA uttalade sig kritiskt om förslag som innebar att en skiljedom skulle

godkännas av rådet. Motivet för godkännande var att tredje land skulle skyddas

men enligt USA kunde man göra detta på andra sätt. USA befarade att ett god
kännande av rådet skulle bidra till att parter inte använde skiljeförfarande.663

Efterhand blev det uppenbart att länderna avsåg olika saker med de termer

de använde. USA påpekade t.ex. att flera länder hade uttalat sig för ett "bin
dande" skiljeförfarande men enligt USA avsåg man inte samma sak med detta

uttryck.P" Chile ansåg att det fanns flera oklarheter och förmodade att åtmins
tone vissa parter som pläderade för inrättande aven skiljedomstol egentligen
avsåg en medlare.r'"

De påpekade oklarheterna ledde till att förhandlingsgruppen beslutade att

begära en utredning från sekretariatet som skulle klargöra begreppet. En sådan

presenterades också. Den var tämligen grundläggande och behandlade frågor

som innebörden av begreppen förhandling, medling, förlikning och skiljeförfa
rande, och former för och effekter av skiljeförfarande.666

Japan underströk att det var viktigt att garantera tredje lands rättigheter i

tvistlösningen och att ett eventuellt skiljeförfarande därför måste uppfylla vissa

659 MTN.GNG/NGI3/W/8 (Switzerland, 18 September 1987), p. 3.
660 MTN.GNG/NGI3/W/12 (EEC, 24 September 1987), p. 3 (b) och MTN.GNG/NGI3/W/22 (EEC, 2

March 1988), p. 3.
661 MTN.GNG/NGI3/W/19 (Korea, 20 November 1987), p. II l. b).
662 MTN.GNG/NG13/4 (Meeting 9 November 1987), p. 5.
663 MTN.GNG/NGI3/4 (Meeting 9 November 1987), p. 7.
664 Ib.
665 MTN.GNG/NGI3/5/Add.l (Meeting 20 November 1987), p. 14 (h).
666 MTN.GNG/NGI3/W/20, Concept, Forms and Effects of Arbitration. Note by the Secretariat (22

February 1988).
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krav. Ett sådant krav var enligt Japan att skiljedomstolen skulle vara neutral och
utsedd av GATT-parterna från i första hand samma lista som den från vilken
man utsåg panelIedamöter. Andra japanska krav var att skiljedomstolens behö
righet skulle inskränkas till att utreda fakta och att avgörandet inte på något sätt
var bindande för andra än parterna och ej heller var prejudikatskapande. Japan
föreslog också att en part eller ett tredje land, som ansåg att skiljedomen skulle
medföra en förmånsförlust för landet enligt GATT, skulle kunna protestera mot
domen i rådet. Om rådet delade klagandens uppfattning skulle det kunna upp
häva skiljedomen. 667

En viss enighet skönjdes snart kring några grundregler rörande skiljeförfa
rande. En sådan var att förfarandet skulle kunna användas efter överenskom
melse mellan parterna och att parterna skulle vara skyldiga att följa utslaget. En
annan var att skiljedomen inte på något sätt skulle få påverka tredje lands rätt
tigheter och att en skiljedom inte skulle få innebära något prejudikat för tolk
ningen av GATT. Oenighet fanns b1.a. om huruvida rådet skulle godkänna skil
jedomen.t"

Den enighet som fanns manifesterade sig i halvtidsöverenskommelsen
1989. Bestämmelserna om skiljeförfarande var kortfattade men utgjorde ett
erkännande av att skiljeförfarande i vissa fall kunde vara en bra metod för att
lösa tvister mellan parterna. Det angavs att ett snabbt skiljeförfarande kunde
underlätta lösningen av vissa tvister som var klart definierade av parterna. Skil
jeförfarande skulle kunna äga rum efter överenskommelse mellan parterna och
andra stater skulle underrättas om att ett sådant förfarande skulle inledas. Andra
stater skulle också kunna vara parter om de ursprungliga parterna godtog detta.
Parterna skulle vara bundna av skiljedornen.t" I en särskild punkt angavs att
skiljedomar skulle meddelas till rådet och att varje stat där skulle kunna fram
föra synpunkter på någon fråga kring skiljedomen. 670

Förhandlingsgruppen fortsatte att diskutera frågan efter halvtidsöverens
kommelsen. Den schweiziska delegationen åtog sig uppgiften att föra frågan
närmare en lösning och presenterade ett utförligt förslag. Schweiz ansåg att
skiljeförfarande skulle göras mer attraktivt för parterna men poängterade att det
inte skulle göras mer attraktivt än vanligt panelförfarande. Två särskilda incita
ment kunde enligt Schweiz bidra till att göra det mer attraktivt. Det första inci
tamentet var att GATT skulle bekosta förfarandet. Det andra incitamentet var
att GATT skulle övervaka implementeringen av skiljedomen på samma sätt
som GATT övervakade implementeringen av panelrekommendationer.

667 MTN.GNG/NG13/W/21 (Japan, 1 March 1988), s. 7.
668 MTN.GNG/NGI3/9(Meeting II July 1988),p. 37 ochMTN.GNG/NGI3/l0 (Meeting 6-7 September

1988), p. 28.
669 Decision on Improvements to the GATT Dispute Settlement Rules and Procedures of 12 April 1989

(BISD 36S/61), p. E.
670 Ib. p. B.
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Schweiz föreslog att tredje land skulle skyddas genom en bestämmelse som
angav att tredje land alltid skulle ha rätt att höras i förfarandet. Schweiz formu
lerade också ett förslag till modellavtal för skiljeförfarande. Grundiden var den
traditionella att parterna valde varsin skiljeman och att dessa gemensamt valde
den tredje. Om någon av parterna inte utsåg någon skiljeman eller de två inte
kunde enas om den tredje skulle GATT:s generaldirektör utse skiljeman. Skil
jedomen skulle vara bindande endast för parterna och den skulle inte kunna
ändras av rådet. Men enligt förslaget skulle rådet kunna diskutera skiljedomen
och självt bestämma om domen skulle utgöra ett prejudikat.?" Förslaget hade
likheter med några förslag rörande antagande av panelrapporter, nämligen att
man skulle särskilja avgörandet av tvisten från avgörandets prejudikatverkan.

Det schweiziska förslaget ifrågasattes på några punkter. Vissa befarade att
parterna skulle bli alltför uppmuntrade att använda skiljeförfarande. En annan
fråga var huruvida parterna kunde bli bundna av skiljedomen om rådet fann att
skiljedomen inte var förenlig med GATT. Det ifrågasattes också om tredje
lands rätt att få höras var förenlig med vad som normalt sett förknippades med
ett skiljeförfarande. 672

Innan Uruguayrundan var avslutad kom halvtidsöverenskommelsens regler
om skiljeförfarande att tillämpas i en tvist mellan Canada och EEG. 673 Tvisten
gällde tolkningen av ett par överenskommelser som parterna hade gjort 1962 i
anledning av införandet av EEG:s jordbrukspolitik. Frågan gällde b1.a. om
Canada fortfarande - trots avtalen - hade rätt att förhandla enligt GATT artikel
XXIV:6, vilken stadgade att förhandlingar angående tullhöjningar skulle ske
med utomstående stater då en tullunion bildades. Tvisten avgjordes aven enda
skiljeman. Tvistefrågan var inte särskilt komplicerad och handlade om förhand
lingsrättigheter. Det var två frågor som skiljemannen enligt sitt mandat skulle
avgöra:

"Does Canada maintain through the Bilateral Agreement of29 March 1962 with
respect to quality wheat all negotiating rights providedfor in Article XXVIII? " och

"What kind of rights under the General Agreement does Canada maintain
through the Bilateral Agreement of29 March 1962 on ordinary wheat?"

Förfarandet tog relativt kort tid. Den 16 juli 1990 meddelade parterna att de
hade kommit överens om skiljcförfarande.?" De hade då också enats om man
datet och vem som skulle vara skiljeman.t" Skiljedom meddelades den 16
oktober samma år.676

67\ MTN.GNGINGI3/W/33 (Switzerland, 19 July 1989).
672 MTN.GNGING13/16 (Meeting 28 September 1989), p. 26.
673 Canada/EEG, vete, 1990 (BISD 37S/80).
674 GATT, Analytical Index: Guide to GATT Law and Practice (1994), s. 715.
675 Till skiljeman utsågs förre ställföreträdande generaldirektören för GATT Gardner Patterson.
676 GATT, Analytical Index: Guide to GATT Law and Practice (1994), s. 715.
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7.10.2 WTO-avtalets regler

De grundläggande reglerna om skiljeförfarande i Överenskommelsen om tvist
lösning är i stort desamma som fanns i 1989 års halvtidsöverenskommelse.t"
Det stadgas att en snabb skiljedom inom WTO som alternativ form av tvistlös
ning kan underlätta lösningen av vissa tvister där frågeställningarna klart defi
nierats av båda parter. Skiljeförfarande kan - såvida inte annat föreskrivs i
överenskommelsen om tvistlösning - anlitas under förutsättning att parterna är
eniga härom och om de procedurregler som skall gälla. Alla medlemmar skall
i god tid innan förfarandet inleds underrättas om överenskommelsen om skilje
förfarande. Andra medlemmar kan vara parter i ett skiljedomsförfarande endast
om de parter som kommit överens om skiljeförfarandet godtar detta. Till det
sakliga som skiljer de nya reglerna från halvtidsöverenskommelsen hör att det
i de nya reglerna läggs till att skiljedomsutslag skall anmälas till DSB och till
rådet eller kommitten i berört avtal och att medlemmarna kan ta upp frågor i
anslutning därtill i dessa organ. En annan skillnad är att artiklarna 21 och 22
skall gälla i tillämpliga delar för skiljedomsutslag. Artikel 21 handlar om över
vakning av genomförandet av rekommendationer och utslag. Artikel 22 handlar
om kompensation och upphävande av medgivanden.

Hänvisningen till artikel 21 betyder att DSB övervakar genomförandet av
skiljedomsutslaget på samma sätt som man övervakar genomförandet av ett
panelbeslut. Hänvisningen till artikel 22 innebär att en part som inte genomför
skiljedomsutslaget kan vara skyldig att inleda förhandlingar om kompensation.
Den innebär också att motparten kan ges rätt att införa en retaliationsåtgärd.

Något modellavtal för skiljeförfarande, som Schweiz föreslog, finns inte.
Det anges alltså ingenstans t.ex. hur många skiljemän det skall vara eller hur de
skall utses.

Det finns i Överenskommelsen om tvistlösning också andra bestämmelser
om skiljeförfarande. En sådan är att alla lösningar av tvister, inklusive skilje
domsutslag, skall vara förenliga med WTO-avtalet, att de inte skall upphäva
eller minska förmåner som tillkommer en medlem och att de inte heller skall
förhindra att avtalets målsättningar uppfylls.?"

Skiljeförfarande kan enligt Överenskommelsen om tvistlösning inte bara
användas för att avgöra en ursprunglig tvist mellan två parter utan också för att
avgöra vissa särskilda frågor under förfarandet. En sådan fråga gäller oenighet
om hur lång tid en part, som förlorat en tvist, skall få använda för att efter
komma en rekommendation. Om DSB inte godkänner den tid landet självt före-

677 Artikel 25 i Överenskommelsen om tvistlösning.
678 Artikel 3 p. 5.

378



7.1OSkiljeförfarande

slagit och om parterna inte kan komma överens om tiden, så skall tiden bestäm
mas i skiljedom.679

Skiljeförfarande kan också användas vid icke-överträdelse. I dessa fall finns
det ingen skyldighet att undanröja någon åtgärd. Om endera parten begär det
kan genom skiljedom fastställas omfattningen av förmåner som upphävts eller
minskats. Skiljedomen kan också innehålla ett icke-bindande förslag om hur en
ömsesidigt godtagbar jämkning av åtgärden kan åstadkommas.f"

En annan fråga som kan lösas genom skiljedom gäller omfattningen och
valet aven retaliationsåtgärd. Om motparten motsätter sig omfattningen och
valet aven retaliationsåtgärd som föreslagits av den drabbade parten, skall frå
gan avgöras genom skiljedom. Den ursprungliga panelen skall fungera som
skiljedomstol om dess medlemmar är tillgängliga.r"

I WTO-avtalet finns det också andra bestämmelser enligt vilka skiljeförfa
rande skall användas för att avgöra tvister. Enligt tjänstehandelsavtalet (GATS)
skall skiljeförfarande användas för att avgöra om en fråga faller under ett dub
belbeskattningsavtal eller om den faller under GATS. 682 Enligt samma avtal
skall medelst skiljedom avgöras tvister om kompensation vid ändring av lis
tor.683 Enligt subventionsavtalet skall på begäran av medlem tvister om tillåtlig
heten av subventionsprogram - avseende subventioner som den subventione
rande staten karakteriserar som icke-angripbara - avgöras genom skiljedom. 684

7.10.4 Diskussion och tolkningar

Skiljeförfarande har sedan andra världskriget blivit allt vanligare som en i stad
gar föreskriven metod för att lösa tvister i olika internationella organisatio
ner.685 I den föreslagna stadgan för ITO fanns skiljedom som ett första alternativ
för tvistlösning.r" I havsrättskonventionen finns två olika former av skiljeför
farande som alternativ till andra former av tvistlösning.?" NAFTA:s tvistlös
ningsorgan benämns "Arbitral Panel" och den procedur som tillämpas där har
vissa drag gemensamma med skiljeförfarande. I Internationella domstolen
finns möjlighet att välja ett alternativ som har flera av skiljeförfarandets känne-

679 Artikel 21 p. 3 (c).
680 Artikel 26 p. 1 (c).
681 Artikel 22 p. 6 och 7.
682 Artikel XXII p. 3 i Allmänna tjänstehandelsavtalet.
683 Artikel XXI, p. 3 (a).
684 Artikel 8 p. 5 i Avtal om subventioner och utjämningsåtgärder.
685 Petersmann: Strengthening the GATT Dispute Settlement System: On the Use ofArbitration in GATT

(1991), s. 337.
686 Artikel 93 p. 2 i förslaget till Stadga för den internationella handelsorganisationen. Här anges att par

terna själva kan komma överens om skiljeförfarande. Enligt den följande artikeln, 94, kan det s.k.
verkställande rådet bestämma att frågan skall avgöras genom skiljedom.

687 Internationella havsrättskonventionen, artikel 287.
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tecken.t" I EG däremot förekommer skiljeförfarande inte alls som metod för att
lösa tvister mellan medlemsstaterna. Härigenom markeras att den handlingsdi
rigerande funktionen och den rättsliga karaktären är central i EG.

Under Uruguayrundan fanns det ett visst stöd för skiljeförfarande som
metod för tvistlösning. Den förespråkades dock aldrig som en metod som skulle
ersätta panelprövningen utan som ett komplement, lämpligt att använda för
vissa typer av tvister. De frågor som särskilt diskuterades gällde huruvida rådet
skulle godkänna ett utslag av skiljedomstolen eller ej och hur tredje lands rättig
heter skulle kunna garanteras. Om rådet skulle godkänna skiljedomen och om
tredje land alltid skulle ha rätt att intervenera så skulle skiljeförfarandet inte
skilja sig så mycket från panelförfarandet. Man enades om en lösning som
skiljde sig markant från panelprövningen. Rådet skulle inte godkänna utslaget
och tredje land skulle inte ha en generell rätt att intervenera.

Skiljeförfarandet kan enligt Överenskommelsen om tvistlösning dels använ
das som generell metod för att lösa tvister, dels användas för att lösa vissa spe
cifika frågor. Om man studerar de fall där det särskilt anges att skiljeförfarande
skall eller kan användas framträder en ganska splittrad bild.

Hur lång tid en stat skall få använda för att implementera en rekommenda
tion kan avgöras genom skiljeförfarande.689 Detta är en skälighetsfråga som inte
kan avgöras efter strikta normer. Sådana skiljedomsavgöranden har hittills varit
mycket vanliga. 690

Ett annat fall för skiljeförfarande är att bedöma omfattningen av förmåner,
retaliationsåtgärder och kompensation.F" Sådana bedömningar innefattar såväl
en rättslig som ekonomisk analys. Användning av skiljeförfarande i dessa fall
har bara skett vid enstaka tillfällen. Det har då handlat om bedömning aven
retaliationsåtgärds omfattning. 692

I två fall är de frågor som kan avgöras genom skiljeförfarande av utpräglad
rättslig art. Det första av dessa fall är att skiljeförfarande enligt Allmänna tjäns
tehandelsavtalet (GATS) skall användas för att avgöra om en fråga faller under
detta avtal eller under ett dubbelbeskattningsavtal. 693 Det är en rättslig fråga
som inte har några större politiska implikationer. Skiljeförfarande skall också
användas för att avgöra om vissa subventioner är tillåtna enligt Avtalet om sub
ventioner och utjämningsåtgärder. Detta är en fråga av stor politisk betydelse.

688 Artikel 26 i stadgan för internationella domstolen.
689 Artikel 21 p. 3 (c) i Överenskommelsen om tvistlösning.
690 Skiljedom om implementeringstiden har förekommit i Canada, USA/Japan, alkoholskatter, 1996 (WT/

DSIO, DSll); Ecuador m fiffiG, bananer, 1997 (WT/DS27); USA, CanadalEG, kött (hormoner), 1998
(WT/DS26, DS48); Japan, EG, USA/Indonesien, bilindustrin, 1998 (WT/DS55, DS64, DS54, DS59);
Canada, Australien, lax, 1998 (WT/DSI8); EG, USA/Korea, alkoholskatter, 1999 (WT/DS75, DS84).

691 Överenskommelsen om tvistlösning, artikel 26 p. 1 (c) och artikel 22 p. 6 och 7; Allmänna tjänstehan
delsavtalet artikel XXI, p. 3 (a).

692 Se nedan kapitel 8, avsnitt 8.4.5.
693 Artikel XXII p. 3 i Allmänna tjänstehandelsavtalet.
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Det framstår som märkligt att en sådan fråga skall avgöras -låt vara i vissa fall
först efter en kommitteprövning - genom skiljedom.F"

Skiljeförfarande kan också användas som en generell metod för att lösa tvis
ter mellan medlemsstaterna. I Överenskommelsen om tvistlösning anges att
detta kan vara lämpligt vid tvister där frågeställningen klart definierats av båda
parter. Vad som avses härmed är väl inte alldeles klart men det måste i vart fall
betyda att tvisten inte är alltför komplicerad, att den skall avse vissa konkreta
frågor och att parterna är ense om att det är just dessa frågor tvisten avser. Par
terna måste alltså ha förberett frågan tillsammans innan de kan hänskjuta den
till avgörande av skiljedomstol.

I Överenskommelsen om tvistlösning stadgas vidare att en snabb skiljedom
kan utgöra en alternativ form av tvistlösning. I avsnittet om tidsfrister hävdades
att den långa handläggningstiden vid panelprövning medför att vissa tvister inte
lämpar sig för sådan prövning. Skiljeförfarande skulle då kunna vara den metod
som gör det möjligt att lösa frågan inom WTO:s ram men ändå på ett enklare
och snabbare sätt. Eftersom det inte finns några tidsfrister för skiljeförfarande
är det emellertid inte så säkert att det verkligen tar kortare tid än panelpröv
ningen. Särskilt det faktum att Överenskommelsen om tvistlösning inte inne
håller några procedurregler för skiljeförfarande kan medföra att det tar lång tid
innan ett avgörande presenteras. Att enas om procedurfrågorna och att välja
skiljemän kan ta ganska lång tid.

Det finns inte någon genomtänkt princip om hur och när skiljeförfarande
skall användas. Man har funnit att oenighet kan uppstå vid vissa moment och
som en lösning på frågan har man stadgat om skiljeförfarande. Det som möjli
gen är gemensamt för de fall där skiljeförfarande kan användas för specifika
frågor är att det inte får ta så lång tid att avgöra frågan.

En jämförelse mellan panelprövning och skiljeförfarande som generell
metod för att lösa tvister visar särskilt vilken innebörd panelprövningen har.
Just genom att man medvetet valt att inte i första hand ha skiljeförfarande som
föreskriven generell metod visar vad man inte önskat ha och därmed också vad
som varit eftersträvansvärt vid valet av panelprövning.

En skillnad mot panelprövningen är att det är svårt att förena skiljeförfa
rande med intervention från tredje land. Detta var en åsikt som framfördes
under Uruguayrundan. Parterna har frihet att välja de skiljemän de önskar, vil
ket innebär att varken WTO eller tredje land har något inflytande över vilka
som dömer. Förfarandet skall gå fort vilket motverkas om flera länder är invol
verade. Som bestämmelserna nu är utformade har tredje land inte någon rätt att
intervenera eller bli part och detta är till nackdel för en allsidig belysning av frå
gan.

694 Artikel 8 p. 5 i Avtalet om subventioner och utjämningsåtgärder.
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Ett annat problem gäller skiljedomens forenlighet med WTO-avtalet. Det
stadgas i Överenskommelsen om tvistlösning att skiljedomen måste vara foren
lig med WTO-avtalet. 695 Att detta är en uppmaning till skiljemännen är klart.
Men finns det någon möjlighet att pröva skiljemännens tillämpning och tolk
ning av WTO-avtalet? Man avvisade forslaget under Uruguayrundan att rådet
(DSB) skulle godkänna skiljedomar. Nu gäller att DSB skall övervaka att skil
jedomen implementeras. Dessutom gäller att DSB kan besluta om rätt for vin
nande part i skiljeförfarandet att vidta retaliationsåtgärd om förlorande part inte
följer domen. I båda dessa fall kan det finnas anledning for DSB att ta ställning
till innehållet i skiljedomen. Det vore motsägelsefullt om DSB tillät vinnande
part retaliera om DSB samtidigt ansåg att skiljedomen var felaktig. Men reg
lerna är oklara på denna punkt.

Ett ytterligare problem gäller avsaknaden av procedurregler for skiljeförfa
randet. För panelprövning finns det utforliga procedurregler. Under Urugu
ayrundan diskuterades om det skulle finnas särskilda procedurregler eller ett
modellavtal for skiljeförfarandet. Något sådant kom inte till stånd varfor par
terna själva får ta ansvaret for detta. Kan de inte enas om proceduren blir det
heller inte något skiljeförfarande. Detta är något som kan bidra till att skiljefor
farande inte blir anlitat i så stor utsträckning som annars vore fallet.

En avgörande skillnad mellan skiljeforfarande och panelprövning är att det
i skiljeförfarandet saknas den politiska kontroll (det politiska filter) som är ett
säreget och centralt moment i panelprövningen. Avsaknaden av ett antagnings
forfarande (dvs. DSB:s antagande av panelrapporten och rapporten från över
prövningsorganet) gör att skiljeforfarandet på denna punkt har en mer rättslig
prägel än panelprövningen.

Skiljeforfarande är dock i de flesta avseenden en rättsligt mindre avancerad
metod for konfliktlösning än den metod som i WTO-avtalet valts som huvud
alternativ. Någon handlingsdirigerande prejudikatbildning sker inte. Avgöran
dena får ingen betydelse for andra än parterna.

Skiljeförfarandet innebär också att prövningen sker i bara en instans och av
skiljemän på vilka det inte ställs några i förväg bestämda kvalifikationskrav. Det
finns därmed en risk for osaklighet vid avgörandet. Vid panelprövningen finns
det flera kontrollmekanismer av vilka några ligger före själva prövningen och
några efter. De som dömer skall uppfylla vissa krav. DSB skall besluta om till
sättning av panel. Procedurreglerna skall garantera att alla berörda kan höras.
Panelavgörandet kan överklagas till en högre instans. Rapporten skall antas av
DSB. Man har alltså på flera sätt förvissat sig om att avgörandet är sakligt.

Vid skiljeförfarandet finns det också en risk för att ett land blir negativt sär
behandlat. Avgörandet är ju gällande enbart for parterna. Eftersom det inte ska-

695 Artikel 3 p. 5.
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pas några prejudikat kan andra stater fortsätta att agera på ett sätt som är oför
enligt med skiljedomen. Vid panelprövning (observera att härmed avses hela
processen inklusive prövningen i överprövningsorganet) skapas prejudikat vil

ket betyder att avgörandet i princip skall gälla lika för alla. Denna likhetsprincip
är alltså ett kännetecknande drag för den ordinarie metoden för tvistlösning.

Förekomsten av prejudikat och möjligheten till intervention betyder i ett

regimperspektiv att proceduren vid panelprövning innebär tillämpning av all
mänintressenormer. Avsaknaden av interventionsmöjlighet och prejudikat vid

skiljeförfarandet innebär tillämpning av partsintressenormer.
Jämförelsen mellan skiljeförfarande och panelprövning bidrar också till för

ståelse för ett avgörandes legitimitet. Om skiljeförfarande skulle utgöra den
generella metoden för tvistlösning skulle detta innebära att viktiga handelspo
litiska frågor skulle avgöras av tre privatpersoner utan någon formell koppling

till en internationell organisation. Det skulle ofta bli svårt att åstadkomma
nationell implementering av sådana avgöranden, i synnerhet i länder som USA
där det finns en grundläggande skepsis mot att landet skall rätta sig efter avgö
randen från internationella organ. Om skiljedomen skulle godkännas av DSB
vore saken annorlunda.

Vad som här anförts utgör starka skäl mot användning av skiljeförfarande.
Att förfarandet kan användas är dock förenligt med den grundläggande princi
pen vid tvistlösning att parterna kan lösa tvisten genom förhandling, förlikning
eller medling. Också i dessa fall blir det bilaterala uppgörelser och någon pre
judikatbildning sker inte. Skiljeförfarande skulle kunna vara lämpligt i fall där

den tillämpliga normen är följden aven kompromiss som inget land önskar få
preciserad genom ett prejudikat. Någon sådan användning har dock inte före
kommit.

Vilken reell plats skiljeförfarandet kommer att få i WTO är osäkert.F" I
Överenskommelsen om tvistlösning finns det inga sakliga gränser för när för
farandet kan användas. Det enda kravet är att parterna är eniga om att använda
förfarandet och också eniga om proceduren. Under Uruguayrundan framfördes
förslag om att det skulle kunna användas för faktafrågor till skillnad från rätts
liga frågor men någon sådan begränsning finns inte i avtalet. Noterbart är att
den första fråga som avgjorts genom skiljeförfarande efter de nya reglernas till
komst 1989 - om Canadas förhandlingsrättigheter - var av utpräglat rättslig
karaktär. De frågor som här ställdes till skiljemannen kan utan tvekan klassifi
ceras som rättsliga. Parterna frågar om vilka rättigheter en stat har enligt GATT
mot bakgrund av ett annat avtal. Skiljemannens främsta uppgift var att göra en
rättslig analys och tolkning av rättsligt relevanta texter.

696 Hittills har skiljeförfarande inte vid något tillfälle sedan WTO-avtalet trädde i kraft använts för att lösa
en handelstvist mellan medlemsstaterna.
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8.1 Inledning

Artikel XXIII i GATT innehåller en mening som gäller verkställigheten. 1 Den
lyder: "If the CONTRACTING PARTIES consider that the circumstances are
serious enough tojustify such action, they may authorize a contraetingparty or
parties to suspend the application to any other contraeting party or parties of
such concessions or other obligations under this Agreement as they determine
to be appropriate in the circumstances. "

I forslaget från Genevekonferensen 1947 fanns en liknande formulering. 2

Det var ett tungt språk som användes och innebörden av det var att en vinnande
part skulle kunna ges rätt att vidta en motåtgärd som i normala fall inte skulle
vara tillåten (en retaliationsåtgärd).

I Havanna-forslaget till stadga for ITO fanns en något mer utförlig skriv
ning. Här stadgades att i det fall verkställande rådet skulle finna att det rörde sig
om ett brott mot avtalet skulle det "request the Member concerned to take such
action as may be necessaryfor the Member to con/orm to the provisions ofthis
Charter" .3

Om det rörde sig om icke-överträdelsefallet eller situationsfallet angavs att
verkställande rådet skulle "make such recommendations to Members as will
best assist the Members concerned and contribute to a satisfactory adjust
ment"."

I forslaget till ITO-stadga fanns också bestämmelser om förutsättningarna
for retaliation. De kan sammanfattas på följande vis:

(A) Om en anmodan eller forslag från verkställande rådet till en medlem i
något av de två fall som angivits ovan sannolikt inte skulle komma att leda
till resultat i tid för att förhindra allvarlig skada och

(B) ett upphävande eller minskning aven formån var av tillräckligt allvarlig
art for att berättiga en retaliationsåtgärd, så

(C) skulle rådet kunna ge drabbad medlem rätt att sätta ur kraft sina jOrplik
telser

I Verkställighet används i detta kapitel som sammanfattande beteckning för alla åtgärder som blir aktu
ella efter att rapporten är antagen.

2 Texten finns i svensk översättning i von Horn: ITO - den planerade handelsorganisationen (1948), s.
163.

3 Artikel 94 p. 2 d). Texten finns i prop 1950 nr 54.
4 Artikel 94 p. 2 e).
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(D) i den utsträckning och på de villkor som rådet skulle finna lämpliga och
tillfredsställande

(E) såsom kompensation med hänsyn tagen till den fönnån som upphävts eller
minskats. 5

Här användes termen "kompensation" som en beskrivning aven retalia
tionsåtgärd. Kompensation och retaliation utgjorde här inte två skilda begrepp
vilket de senare skulle komma att bli i GATT-praxis.

Artikel XXIII i GATT anger sålunda som förutsättning för retaliation att
"the circumstances are serious enough to justify such action" och att retalia
tionsåtgärderna skall "be appropriate in the circumstances ".

Retaliationsbestämmelsen diskuterades vid översynsförhandlingar 1954-55
vid vilka Danmark, Norge och Sverige i en arbetsgrupp föreslog att man skulle
lägga till en "interpretative note" med följande lydelse:

"It is understood that the recommendation referred to in paragraph 2 should aim at
a positive solution ofthe matter through the removal ofthe measure or measures in
question or the provision ofcompensation for the damage suffered. As a rule retali
atory measures should not be authorized uniess such recommendations have failed
to lead to a solution within a reasonable period oftime. "6

Förslaget drogs tillbaka sedan arbetsgruppen fastslagit att vad som föreslagits
sammanföll både med intentionerna i artikeln och med den tillämpning som dit
tills skett.' Rapporten från arbetsgruppen, vilken antogs av GATT-parterna,
avvisade vad man ansåg låg implicit i de nordiska ländernas förslag, nämligen
uppfattningen att en kompenserande åtgärd från det felande landet, t.ex. en
sänkning av tullen på en annan vara, var lika tillfredsställande som att den fel
aktiga åtgärden drogs tillbaka. Man uttalade att kompensatoriska åtgärder
"should be resorted to only if the immediate withdrawal ofthe measures was

impracticable and onlyas a temporary measure pending the withdrawal ofthe
measures which were inconsistent with the Agreement't" Härmed hade man
etablerat en hierarki av lösningar; först undanröjande av den otillåtna åtgärden,
sedan en kompenserande åtgärd och slutligen retaliation. 9

1979 års Understanding bekräftade dessa principer. Här fastslogs att det pri
mära målet var att säkerställa undanröjandet aven åtgärd om denna funnits
oförenlig med GATT. Kompensation skulle tillgripas bara om ett omedelbart
undanröjande var omöjligt och bara som en temporär åtgärd i avvaktan på
undanröjande av den otillåtna åtgärden. Som sista utväg fanns enligt 1979 års

5 Detta är inget citat. Kursiveringarna är mina egna.
6 GATT, Analytica l Index: Guide to GATT Law and Practice (1994), s. 643.
7 Ib.
8 Citerat efter Dam: The GATT Law and International Economic Organization (1970), s. 368.
9 Dam s. 368.
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regler möjligheten till en retaliationsåtgärd som måste bemyndigas av GATT
parterna. 10

1982 års ministerdeklaration utgick från att den felande staten först skulle
undanröja åtgärden. Om detta inte skedde kunde andra åtgärder komma ifråga:
"Thefurther action taken by the CONTRACTING PARTIES in the above cir
cumstances might include a recommendation for compensatory adjustment
with respect to other products or authorization for the suspension of such
concessions or other obligations as foreseen in Article XXIII:2, as the
CONTRACTING PARTIES may determine to be appropriate in the circumstan
ces. "11

Under Uruguayrundan förelåg enighet om att det primära var att den felak
tiga åtgärden undanröjdes och att kompensation och retaliation inte var goda
alternativ till detta." I 1989 års halvtidsöverenskommelse fanns det inga regler
om kompensation eller retaliation. Däremot fanns det några relativt allmänt
hållna bestämmelser om hur implementering skulle övervakas av rådet. 13

Av de olika delfrågorna kring verkställigheten framstod kompensationsfrå
gan som särskilt kontroversiell. Här fanns många oklarheter och förhandlings
gruppen begärde att få en särskild utredning härom från sekretariatet. En sådan
presenterades också sommaren 1989.14

I den nya Överenskommelsen om tvistlösning berörs verkställigheten i flera
artiklar. I en av de inledande artiklarna ges den principiella synen: parterna
skall försöka komma överens; om detta ej går skall man söka säkerställa att
berörda åtgärder dras tillbaka; kompensation skall endast utnyttjas om ett ome
delbart tillbakadragande av åtgärden inte är praktiskt möjligt och som en tillfäl
lig åtgärd; som en sista utväg finns retaliation som skall bemyndigas av DSB. 15

Det finns också några mer konkreta regler. I artikel 21 stadgas om övervak
ning av genomförandet av rekommendationer och utslag." Artikel 22 har rub
riken "Compensation and the Suspension ofConcessions" och anger förutsätt
ningarna för dessa åtgärder. Med "suspension of concessions " avses retalia
tionsåtgärd. Verkställighet av beslut i icke-överträdelsefallet och i situations
fallet regleras i en särskild artikel, artikel 26.

10 Understanding on Notification, Consultation, Dispute Settlement and Surveillance of 28 November
1979 (BISD 26S/210), Annex p. 4.

Il Ministerial Declaration of29 November 1982, Decision on Dispute Settlement (BISD 29S/13), p. (ix).
12 I en inlaga från Japan förespråkades att kompensation och retaliation strikt skulle reserveras till

extrema fall. MTN.GNGINGI3/W/7 (Japan, 1 July 1987), p. 2(3)(iii).
13 Decision on Improvements to the GATT Dispute Settlement Rules and Procedures of 12 April 1989

(BISD 36S/61), p. I.
14 Compensation in the Context of GATT Dispute Settlement Rules and Procedures. Note by the Secre

tariat (MTN.GNGINGI3/W/32, 14 July 1989). De olika delfrågorna kring verkställigheten redovisas
och diskuteras närmare i kommande avsnitt.

15 Överenskommelsen om tvistlösning, artikel 3 p. 7.
16 Rubrikens lydelse på engelska är: "Surveillance of Implementation of Recommendations and

Rulings".
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8.1 Inledning

Att följa panelens (eller överprövningsorganets) rekommendation är alltså
den främsta och forsta skyldigheten för den svarande förlorande parten. Denna
skyldighet innebär oftast att parten skall undanröja en felaktig åtgärd. I artikel
3 p. 7 i Överenskommelsen om tvistlösning uttrycks detta med formuleringen
att det primära syftet är "withdrawal ofthe measures concerned". WTO-avtalet
innehåller dock inte bara forbudsregler utan också ett antal påbudsregler." Det
finns alltså positiva skyldigheter for en stat att vidta vissa åtgärder. Exempelvis
ålägger TRIPs-avtalet medlemmarna att införa lagstiftning som skyddar imma
teriella rättigheter. Skyldigheten att följa rekommendationen kan därfor inte
enbart avse undanröjandet aven felaktig åtgärd utan kan också avse en skyldig
het att införa något nytt. En lämplig term for den förlorande partens skyldighet
är därfor implementering och inte t.ex. undanröjande aven felaktig åtgärd.

Åtgärderna implementering, kompensation och retaliation skiljer sig åt b1.a.
genom att de olika aktörerna på WTO-nivån har olika roller. De skilda rollerna
och de uppgifter aktörerna har medfor olika typer av problem. Aktörerna är
DSB, den klagande parten och den svarande parten. I alla tre fallen är det någon
(eller några) som skall bestämma något och någon som skall göra något kon
kret, dvs. verkställa det som bestämts.

Vid implementering är det DSB som bestämmer vad som skall göras och det
är den förlorande svarande parten som skall verkställa beslutet. Här föreligger
ett tolkningsproblem, ett åtlydnadsproblem och ett tidsproblem. Tolkningspro
blemet är att det bestämmande beslutet kan tolkas på olika vis. Åtlydnadspro
blemet är att den som verkställer kanske underlåter att överhuvudtaget göra
detta. Tidsproblemet är hur lång tid den verkställande aktören får vänta med att
göra det som åligger den.

Vid kompensation är det den klagande parten och den svarande parten som
gemensamt bestämmer att den svarande parten skall göra något. Här finns det
ett avtalsproblem i den meningen att det kan vara svårt att komma överens.
Eftersom kompensationen skall grundas på några principer om motsvarighet
finns det här också ett beräkningsproblem. Hur skall man gå tillväga for att
avgöra att en åtgärd utgör en lämplig kompensation for en annan, utebliven
åtgärd?

Vid retaliation är det DSB som bestämmer att den klagande parten får göra
något. Det är den verkställande aktören (den klagande parten) som begär ett
bemyndigande från den bestämmande aktören. På vilket stadium och med vil
ken information detta beslut skall fattas utgör ett särskilt beslutsproblem. Här
finns också ett beräkningsproblem eftersom retaliationsåtgärden i någon
mening skall motsvara den felaktiga åtgärden.

17 Se härom ovan kapitel 3, avsnitt 3.5.
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Kapitel 8. Verkställigheten

Situationerna kan sålunda åskådliggöras med följande figur där SP beteck
nar den svarande parten och KP betecknar den klagande parten :

Bestämmer Verkställer Grundläggande problem

Implementering

Kompensation

Retaliation

DSB SP Tolkning
Åtlydnad
Tid

KPoch SP SP Avtal
Beräkning

DSB KP Beslutsordning
Beräkning

De ovan nämnda aktörerna förekommer på WTO-nivån. På verkställighetssta
diet kommer dock flera aktörer in i bilden. De finns i alla tre systemen; det rätts
liga, det politiska och det ekonomiska. De nationella aktörerna kan ha starka
intressen att försvara eller försöka tillgodose vid verkställighetsstadiet. De kan
agera på olika sätt för att t.ex. en kompensationsåtgärd skall få gynnsamma
effekter för dem. Åtgärder på verkställighetsstadiet kan kräva nationella rätts
liga beslut som skall fattas i viss föreskriven ordning och hålla sig inom natio
nella konstitutionella ramar. Problemen vid verkställigheten är sålunda inte
begränsade till WTO-nivån. Relationerna mellan aktörerna på den nationella
nivån har också betydelse.

8.2 Implementering

8.2.1 Framväxten av reglerna

Ett problem vid tvistlösning mellan nationer i handelskonflikter är hur man
skall kunna säkerställa att den förlorande parten gör vad den dömande instansen
anser att den skall göra. Systemet förutsätter huvudsakligen att parten gör detta
självmant utan att någon form av tvångsmedel används. Olika former av mot
åtgärder från andra stater är vad som står till buds men dessa i sig leder ej till
implementering. De utgör ett bakomliggande hot - en påtryckning - som i vissa
fall kan få effekten att implementering sker.

En mildare form av påtryckning är övervakning av att implementering äger
rum. I WTO-avtalet finns regler b1.a. om tidsramar för implementering, rappor
tering om implementering och tvist om huruvida implementering ägt rum.

Artikel XXIII i GATT anger ingenting om att en stat skall följa en rekom
mendation från GATT-parterna inom en viss tid. Här stadgas heller ingenting
om att GATT-parterna eller något annat organ skall övervaka att implemente
ring sker. Artikel XXIII anger endast att GATT-parterna kan framlägga lämp-

388



8.2 Implementering

liga förslag till parterna eller besluta i frågan. Utöver detta anges att GATT-par
terna kan bemyndiga en stat att vidta en retaliationsåtgärd.

1979 års Understanding var något mer konkret kring uppföljningen av
rekommendationerna. Här stadgades följande: "The CONTRACTING PAR
TIES shall keep under surveillance any matter on which they have made recom
mendations or given rulings. If the CONTRACTING PARTIES' recommenda
tions are not implemented within a reasonable period oftime, the contraeting
party bringing the case may ask the CONTRACTING PARTIES to make suit
able efforts with a view to fin ding an appropriate solution. ,,18

Bestämmelsen var som synes ganska vag. Övervakning skulle ske men hur
den skulle gå till framgick inte. Implementering skulle äga rum inom skälig tid,
något som gav utrymme för olika uppfattningar. Rådet (som vid denna tid full
gjorde de uppgifter som GATT-parterna hade vid tvistlösning) skulle på begä
ran göra lämpliga ansträngningar för att finna en passande lösning. Här fanns
gott om utrymme för diplomati. Att det på andra ställen angavs att kompensa
tion och retaliation kunde ifrågakomma innebar inte att dessa två åtgärder var
de enda tänkbara.

I 1982 års ministerdeklaration om tvistlösning blev dessa frågor något mer
konkret behandlade. Med hänvisning till den ovan citerade regeln i 1979 års
Understanding angavs att rådet återkommande skulle granska vilka åtgärder
den förpliktade staten vidtagit. Denna stat skulle enligt ministerdeklarationen
inom en specificerad skälig tid rapportera till rådet vilka åtgärder som vidtagits
eller vilka skäl man haft för att inte vidta de begärda åtgärderna. I ministerde
klarationen behöll man bestämmelsen att GATT-parterna på begäran skulle
göra lämpliga ansträngningar för att finna en passande lösning men man angav
i en följande punkt att detta kunde inkludera en rekommendation om kompen
sation eller bemyndigande att retaliera. 19

Konkretionen i 1982 års ministerdeklaration innebar sålunda dels att rådet
återkommande skulle granska implementeringen, dels att den stat till vilken
rekommendationen var riktad inom en viss angiven tid skulle rapportera om
vad man gjort eller varför man inte gjort något.

En av de centrala frågorna i Leutwiler-rapporten 1985 gällde implemente
ring av panelbeslut. Enligt rapporten borde GATT ägna större uppmärksamhet
åt denna fråga. En bestämd tid borde enligt rapporten anges för implementering
och rådet borde regelbundet granska implementeringen.20

18 Understanding on Notification, Consultation, Dispute Settlement and Surveillance of 28 November
1979 (BISD 26S/210), p. 22.

19 Ministerial Declaration of 29 November 1982, Decision on Dispute Settlement (BISD 29S/13), p.
(viii) och (ix).

20 Trade Policies for a Better Future. The 'Leutwiler Report " the GATT and the Uruguay Round (1987),
s.55.
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Implementeringsfrågan fick också relativt stor uppmärksamhet under Uru
guayrundan.

Under de inledande förhandlingarna framlade flera länder förslag som
gällde implementeringen. USA föreslog förbättringar av tvistlösningssystemet
på flera punkter och hävdade att dessa tillsammans skulle öka respekten för
processen. Följden av detta skulle enligt USA vara att det blev enklare för par
terna att acceptera resultatet, vilket i sin tur skulle göra det möjligt för alla att
erkänna att utebliven implementering medförde rätt till kompensation eller
retaliation. 21

Ett förslag från Australien var 'mer konkret om implementeringen. Enligt
förslaget skulle en stat, som mottagit en rekommendation, så snart som möjligt
och senast inom tre månader efter att panelrapporten antagits, skriftligen med
dela GATT-parterna vilka åtgärder man vidtagit eller ämnade vidta. Inom sex
månader från detta meddelande skulle staten enligt förslaget avge en uppfölj
ningsrapport om åtgärderna. Om den klagande parten fann att åtgärderna var
otillräckliga skulle den kunna begära att få vidta en retaliationsåtgärd.22

Ett förslag från EEG innehöll också avsnitt om implementering och över
vakning. Man föreslog att särskilda tidsfrister skulle bestämmas för implemen
tering men EEG angav inte närmare hur lång tid som kunde vara lämplig. EEG
framhävde också att man borde förstärka rådets övervakande funktion vid
implementering av rekommendationer."

I ett förslag från Nicaragua angavs en bestämd tid för implementering men
den avsåg endast fallet då ett u-land var klagande part. I så fall borde enligt
Nicaragua tiden för implementering inte överskrida 90 dagar." Korea föreslog
att rådet skulle bestämma en skälig tid för implementering vid det tillfälle man
antog panelrapporten.25

Dessa förslag framställdes under ett tidigt skede av förhandlingarna. De
präglades mer av intentioner och viljeinriktning än av konkretion. Snart följde
förslag som var mer konkreta.

Hur lång tid ett land skulle få disponera för att implementera en rekommen
dation berördes i flera förslag. EEG poängterade att det var viktigt med olika
tidsgränser generellt under proceduren och föreslog att tid för implementering
kunde vara 6-12 månader." Ett förslag från Mexiko angav ingen specifik tid
för implementering men stadgade att den förpliktade parten inom 60 dagar från
antagandet av panelrapporten skulle informera rådet om vilka åtgärder som vid-

21 MTN.GNGINGI3/W/6 (USA, 25 June 1987), p. 7.
22 MTN.GNGING 13/W/11 (Australia, 24 September 1987), p. 4.1, 4.2 och 4.3.
23 MTN.GNGINGI3/W/12 (EEC, 24 September 1987), p. 3 (d) och (e).
24 MTN.GNGINGI3/W/15 (Nicaragua, 6 November 1987), p. 12.
25 MTN.GNGING 13/W/19 (Korea, 20 November 1987),3 a).
26 MTN.GNGINGI3/W/22 (EEC, 2 March 1988), p. 4.
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tagits." Då detta förslag vid ett möte tolkades som att den förpliktade parten
skulle ha implementerat rekommendationen inom 60 dagar framhävde en dele
gat att detta var alltför kort tid i komplicerade fall."

Flera länder ansåg att panelen och parterna skulle ges maximal flexibilitet
angående tiden för implementering. Motiveringen var att dessa hade bättre
insikt i vad som kunde vara en lämplig tid för implementering än vad rådet
hade."

Flera andra frågor diskuterades. En fråga var vad som skulle gälla om det
uppstod tvist huruvida riktig implementering ägt rum. Ett förslag var att en
sådan tvist skulle avgöras av den ursprungliga panelen. En annan fråga var
huruvida övervakning av implementering skulle äga rum också då ett klagande
land inte begärde detta. En ytterligare aspekt på implementeringen som fram
fördes var att den allmänna opinionen kunde spela en viss roll för implemente
ringen. Detta var ett argument för att GATT borde förstärka sin informations
tjänst."

Ett mer avancerat förslag innebar att länderna i sina nationella lagstiftningar
skulle införa ett åtagande att agera i enlighet med sina GATT-skyldigheter i
artikel XXIII. Det skulle enligt förslaget utgöra ett brott enligt nationell lag att
inte implementera en rekommendation. Här framkom flera meningar. Några
delegater ansåg att detta var en både nödvändig och framkomlig väg. En delegat
hävdade att förslaget var omöjligt att realisera eftersom det ej var förenligt med
det gällande statsskicket i hans land."

Till 1989 års halvtidsöverenskommelse hade man enats om vissa nyheter
kring implementeringen. Här stadgades att den berörda staten skulle informera
rådet om sina avsikter beträffande implementeringen. Om det var praktiskt
omöjligt att följa rekommendationerna omedelbart skulle staten tilldelas en
skälig tid för att göra det. Rådet skulle övervaka implementeringen. Frågan om
implementering skulle kunna resas av varje land vid varje rådsmöte efter anta
gandet av panelrapporten. Om rådet inte bestämde annat skulle implemente
ringsfrågan finnas på rådets dagordning efter sex månader från antagandebeslu
tet och skulle kvarbli där tills frågan var löst. Minst tio dagar före varje sådant
möte skulle den aktuella staten förse rådet med en skriftlig statusrapport om hur
implementeringen framskred.32

Efter halvtidsöverenskommelsen återkom diskussionen om vad som var

27 MTN.GNG/NG13/W/26 (Mexico, 23 June 1988), p. VI.
28 MTN.GNG/NGI3/8 (Meeting 23-24 June 1988), p. 11.
29 MTN.GNG/NGI3/10 (Meeting 6-7 September 1988), p. 25.
30 MTN.GNG/NG13/W/14/Rev.2 (Note by the Secretariat, 22 June 1988), p. 75.
31 MTN.GNG/NGI3/9(Meeting 11 July 1988),p. 39. Frågan diskuterades också vid möte 26juli 1989,

MTN.GNG/NG13/15, p. 4, utan att man heller där kom särskilt långt.
32 Decision on Improvements to the GATT Dispute Settlement Rules and Procedures of 12 April 1989

(BISD 36S/61), p. I.
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skälig tid och vilken aktör som bäst kunde avgöra detta. Flera deltagare gjorde
här en distinktion mellan exekutiva åtgärder och lagstiftningsåtgärder. Det häv
dades att exekutiva åtgärder - som regeringar vidtog - kunde göras på kortare
tid än lagstiftningsåtgärder vid vilka parlament hade beslutanderätt.33

Vid ett möte i december 1989 framställdes ett förslag som innebar att den
förpliktade parten själv skulle föreslå en tid för implementering vilken skulle
kunna godkännas av rådet. Många poängterade att tiden för implementering var
svår att bestämma generellt eftersom det kunde röra sig om så olika typer av frå
gor. Av detta skäl och av skälet att det var den förpliktade parten som bäst
kunde bedöma tidsåtgången stöddes förslaget av flera länder."

Vilken aktör skulle bestämma tiden, panelen, rådet eller den förpliktade par
ten? De flesta ansåg att den förpliktade parten bäst kunde bedöma tidsåtgången
men oenighet förelåg särskilt om huruvida panelen skulle avge ett förslag." Att
rådet i sista hand skulle bestämma förelåg det stor enighet om. Frågan var om
det skulle ges särskilda bestämmelser för inom vilka gränser rådet kunde utöva
sin bestämmanderätt.

USA konstaterade i april 1990 att avsaknaden av bestämmelser om tid för
implementering ledde till att implementering brukade ta alltför lång tid. USA
förklarade samtidigt att man var medveten om att förhållandena kunde variera
mycket beroende på vilka åtgärder som krävdes i den nationella proceduren.
Som en tänkbar lösning angav USA att den förpliktade staten skulle samråda
med den klagande staten under en specificerad tid (kanske 90 dagar) med syfte
att komma överens om en tidtabell för implementering. Om inte parterna kunde
komma överens skulle enligt förslaget följa en procedur för kompensation och
retaliation. 36

Canada hade ett liknande förslag. Man föreslog dock att parterna skulle få
disponera sex månader för att komma överens om en tidtabel1. Om de inte
kunde nå enighet, skulle frågan enligt Canadas förslag avgöras genom skilje
förfarande. 37

Mexiko hade ett mer konkret förslag om skälig tid för implementering. Om
det var praktiskt omöjligt att direkt efterkomma rekommendationen därför att
den krävde lagstiftningsåtgärder, skulle den förpliktade staten enligt Mexikos
förslag ge en detaljerad redogörelse för den konstitutionella procedur som kräv
des. Staten skulle sedan föreslå en lämplig tid och därvid lova att inte motsätta
sig ett beslut om rätt för motparten att retaliera i det fall tidsramen inte följdes.
Grundprincipen skulle vara att parterna skulle komma överens om vad som var

33 MTN.GNG/NGI3/16 (Meeting 28 September 1989), p. 7.
34 MTN.GNG/NGI3/17 (Meeting 7 December 1989), p. Il.
35 MTN.GNG/NG 13/19 (Meeting 5 April 1990), p. 14.
36 MTN.GNG/NGI3/W/40 (USA, 6 Apri11990), p. II B.
37 MTN.GNG/NGI3/W/41 (Canada, 28 June 1990), p. D.
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skälig tid och att denna överenskommelse skulle ligga till grund för rådets
beslut. Om de inte kunde komma överens skulle tiden enligt Mexikos förslag
inte få överstiga två år från rådets antagande av rapporten. 38

Diskussionen gällde som framgått två tider; dels hur lång tid som skulle få
disponeras för implementering, dels hur lång tid parterna skulle få disponera för
att försöka komma överens om en tidtabell.

8.2.2 WTO-avtalets regler om implementering

De nya reglerna är betydligt utförligare och mer konkreta än de som fanns i
1989 års halvtidsöverenskommelse." Utgångspunkten är att den berörda med
lemmen själv föreslår en rimlig tid. Medlemmen skall lämna ett förslag om tid
för genomförande vid ett möte med DSB inom 30 dagar efter att DSB antagit
rapporten. Om DSB godkänner förslaget så gäller denna tid.

DSB:s beslut om godkännande skall fattas genom konsensus." Här gäller
inte den omvända formen av konsensus som tillämpas vid antagande av rappor
ter utan den traditionella som formellt sett innebär vetorätt för varje medlem.
Det innebär sålunda att om den klagande parten anser att den föreslagna tiden
är för lång och därför motsätter sig beslutet, så kommer inget godkännande till
stånd.

Om godkännande ej ges gäller en tidsperiod som ömsesidigt överenskom
mits mellan parterna i tvisten inom 45 dagar från dagen för antagandet av rap
porten."

Om en sådan överenskommelse ej kan nås skall tidsperioden fastställas
genom bindande skiljedom inom 90 dagar efter antagande av rapporten. Som
riktmärke för skiljedomaren gäller att rimlig tid för implementering inte bör
överstiga 15 månader från dagen för antagande av rapporten. 42

Den nya Överenskommelsen om tvistlösning innehåller också en regel om
vad som gäller i det fall oenighet råder om huruvida krävd åtgärd verkligen har
vidtagits eller om den åtgärd som vidtagits står i överensstämmelse med ett
berört avtal.43 En sådan tvist skall avgöras i enlighet med de regler som finns
för den ursprungliga tvisten och så långt som möjligt med anlitande av samma

38 MTN.GNG/NGI3/W/42 (Mexico, 12 July 1990), p. 20 och 21.
39 De finns i artikel 21.
40 Överenskommelsen om tvistlösning, artikel 3 p. 4.
41 Överenskommelsen om tvistlösning, artikel 21 p. 3 (b).
42 Överenskommelsen om tvistlösning, artike121 p. 3 (c). För subventioner gäller sex månader, Avtalet

om subventioner och utjämningsåtgärder artikel 7 p. 9.
43 Artikel 21, p. 5.
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panel. Avgörandet från panelen skall presenteras inom 90 dagar. Huruvida ett
sådant avgörande kan överklagas till överprövningsorganet framgår inte."

DSB har ett ansvar för att övervaka genomförandet av antagna rekommen
dationer. Denna övervakning innebär att frågan skall diskuteras vid DSB:s
möten. En medlem kan ta upp frågan om uppfyllelse när som helst efter det att
en rapport antagits. Om DSB inte beslutar annat skall frågan tas upp på dagord
ningen vid det möte som äger rum efter sex månader från den dag då en rimlig
tid för implementering fastställts. Den skall kvarstå på dagordningen till dess
frågan lösts. En viktig del i detta är att den berörda staten senast 10 dagar före
varje sådant möte med DSB skall inkomma med en skriftlig lägesrapport angå
ende uppfyllelsen." Dessa regler är identiska med de regler härom som fanns i
1989 års halvtidsöverenskommelse.

Något generellt stadgande om att DSB skall fatta något särskilt beslut i
anledning av övervakningen finns inte. Endast i det fall frågan har tagits upp av
en u-landsmedlem skall DSB överväga vilka ytterligare åtgärder som skulle
kunna vara lämpliga att vidta." För fall som inte tas upp aven u-landsmedlem
gäller alltså att saken kan diskuteras och att den med tiden kan bli föremål för
beslut om rätt till retaliation.

8.2.3 Antagandebeslutets innebörd

DSB:s makt att anta eller inte anta en rapport utgör ett politiskt filter. Samtidigt
har beslutet en rättslig innebörd. Utan ett antagandebeslut föreligger ingen
skyldighet för en stat att följa en panelrekommendation eller en rekommenda
tion från överprövningsorganet.

I föregående kapitels avsnitt om antagandebeslutet diskuterades olika tänk
bara fall när en rapport från en panel eller från överprövningsorganet inte skulle
antas. En slutsats var att detta kommer att ske mycket sällan, om ens någon
gång. Ett skäl härför var att den vinnande parten i allmänhet har intresse av att
rapporten antas. Ett annat skäl var att ett icke-antagande kan framstå som ett
politiskt övergrepp mot rätten vilket kan skapa en kris för regelsystemet. Det
angavs dock särskilt två skäl till att det inte kan uteslutas att rapporten inte
antas. Det ena skälet var att man faktiskt behållit de politiska representanternas
makt att inte godkänna en rapport. Att avskaffa det politiska godkännandet var

44 I skiljedomen om rätt implementering av avgörandet om EG:s bananregim anges under rubriken "Con
cluding remarks" bl.a. följande: "It is not known whether the Appellate Body will accept jurisdiction
ofan appeal in an Article 21.5 proceeding". WT/DS27/ARB, s. 44. I tvisten USA/Australien, läder
subventioner, 1999 (WT/DS 126), gjorde parterna en överenskommelse att inte överklaga panelrappor
ten om implementering. Overview of the State-of-play of WTO Disputes. ww.wto.org/wto/dispute/
bulletin.htm, 26 November 1999.

45 Artikel 21, p. 6.
46 Artikel 21, p. 7.
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aldrig aktuellt för förhandlarna i NG 13. Man avfärdade snabbt tanken att en
rapport skulle bli direkt gällande utan något godkännande. Det andra skälet var
att man i DSB behållit konsensusregeln, om än en omvänd sådan. Man skulle
ha kunnat föreskriva en enhällighetsregel. Valet aven konsensusregel indikerar
att ett icke-antagande inte är uteslutet.

I detta avsnitt behandlas antagandebeslutet från en annan utgångspunkt,
nämligen principer för hur beslutet skall tolkas rättsligt. Vilken är den rättsliga
innebörden av det budskap som DSB sänder till de berörda parterna?

Rapportens (varmed avses rapporter från både paneler och överprövnings
organet) slutsats är att en anklagad stat har brutit mot WTO-avtalet eller att den
inte har gjort det. Här bortses från särfallen icke-överträdelse och situations
förekomst och från fallet att staten anses ha brutit mot vissa regler men inte mot
andra. Den svarande staten är alltså skyldig eller oskyldig. På grundval av dessa
konstateranden kan följande fyra möjligheter uppstå:
1. Svaranden skyldig enligt rapporten - DSB antar rapporten.
2. Svaranden oskyldig enligt rapporten - DSB antar rapporten.
3. Svaranden skyldig enligt rapporten - DSB antar inte rapporten.
4. Svaranden oskyldig enligt rapporten - DSB antar inte rapporten.

Mot bakgrund av tidigare praxis och de nya antagandereglema finns det skäl
att anta att fall nr 1 kommer att vara mest frekvent och att fall nr 2 kommer att
vara näst mest frekvent. Fall nr 3 och 4 kommer att vara mycket sällsynta. Fall
nr 3 är möjligen ett mer sannolikt fall än nr 4.

En rapport från en panel eller överprövningsorganet består aven längre
resonerande del - i panelrapporter ofta benämnd ''findings'' - med juridisk
argumentation (en sorts domskäl) och en avslutande del- ofta benämnd "con
clusions " - med ett förslag till DSB. Den avslutande delen - slutsatsen - är ofta
kortfattad och innefattar - då svarandeparten befunnits skyldig - ett konstate
rande att svaranden har brutit mot en regel och av DSB bör uppmanas att göra
en viss lag förenlig med WTO-avtalet. 47 Eftersom det ofta inte anges konkret
vad som bör göras måste den förlorande parten hämta vägledning från den
längre resonerande delen (domskälen). Skälen får sålunda inte bara verkan som
prejudikat utan också direkt betydelse för utgången av den aktuella tvisten. Den
avslutande slutsatsen har i allmänhet inte någon självständig betydelse utan
måste tolkas tillsammans med de angivna skälen.

I det första av de fyra fallen ovan har panelen eller överprövningsorganet
funnit att den svarande parten är skyldig och DSB har antagit rapporten. DSB:s
antagande gäller rapporten som helhet och detta måste tolkas som att DSB fun-

47 Så avslutar exempelvis överprövningsorganet sin rapport om de japanska alkoholskattema på följande
vis: "The Appellate Body recommends that the Dispute Settlement Body request Japan to bring the
Liquor Tax Law into conformity with its obligations under the General Agreement on Tariffs and
Trade 1994". EG, Canada,USA/Japan, alkoholskatter, 1996 (WT/DS8, 10, Il/AB/R).
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nit att såväl skälen som slutsatsen är riktiga. Detta är en formell aspekt på tolk
ningen av antagandebeslutet. Svarandeparten uppmanas att vidta en åtgärd och
måste tolka skälen for att veta vilken åtgärd som skall vidtas. Om DSB - utan
någon tillkommande kommentar - har antagit rapporten åligger det svarande
parten att efter en tolkning av skälen vidta en åtgärd. Ett antagande bör alltså
tolkas som att DSB har gillat i vart fall de skäl som ger vägledning for svaran
departen.

I det andra av de fyra fallen har panelen eller överprövningsorganet funnit
att svarandeparten är oskyldig och en rapport med detta innehåll har antagits av
DSB. Från formella utgångspunkter har DSB antagit såväl skäl som domslut.
Men i detta fall är skälen inte nödvändiga som anvisningar for en parts agerande
eftersom svarandeparten inte åläggs att göra någonting. Skälen har alltså min
dre betydelse for den enskilda tvisten än vad som gällde i det forsta fallet. Skä
len får här främst betydelse som prejudikat for andra fall.

I det tredje fallet anger rapporten att svarandeparten är oskyldig men DSB
har inte antagit rapporten. För att tolka innebörden av ett sådant beslut måste
forst diskuteras vad ett icke-antagande generellt innebär.

Ett beslut att inte anta en rapport kan ha två alternativa innebörder. Den ena
innebörden är att man betraktar rapporten som en nullitet. Man tolkar alltså ett
icke-antagande som om rapporten överhuvudtaget inte fanns. Det är antagan
debeslutet som ger en rapport dess status som ett giltigt och forpliktande doku
ment och utan ett sådant antagandebeslut betyder rapporten ingenting.

Den andra tänkbara innebörden är att icke-antagandet betyder att DSB har
gjort en rättslig prövning som innebär att man avvisat den tolkning som gjorts
i rapporten. Sedd på detta vis kan rapporten få rättsverkan, nämligen som ett
uttalande om hur någonting inte skall tolkas. Rapporten är med denna utgångs
punkt inte en nullitet utan ett dokument från vilket man kan dra rättsliga e cont
rario-slutsatser.

En svårighet med den sistnämnda tolkningen är att man kanske inte vet på
vilka grunder DSB beslutat att inte anta rapporten. Skälen till ett icke-anta
gande finns kanske angivna i protokollet från DSB men det är möjligt att dessa
anges på ett diffust vis eller att de inte anges alls. Man kan inte vara säker på att
det ens formellt varit rättsliga skäl som varit avgörande. Orsaken till icke-anta
gande kan mycket väl vara politiska överväganden som är uttryck for maktför
hållanden.

Överprövningsorganet fick anledning beröra frågan i sitt andra avgörande.
Man instämde här i panelens slutsats att icke antagna rapporter"have no legal
status in the GATT or WTO system since they have not been endorsed through
decisions by the CONTRACTING PARTIES to GATT or WTO Members".
Överprövningsorganet instämde också i panelens uttalande att "a panel could
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neverthelessfin d useful guidance in the reasoning ofan unadoptedpanel report
that it considered to be relevant". 48

Överprövningsorganets uttalande rimmar bäst med uppfattningen att en icke
antagen rapport rättsligt sett är en nullitet. Tillägget att det inte finns något hin
der för en senare panel att låta sig påverkas av olika resonemang i rapporten för
ändrar inte denna tolkning.

Om beslutet skall anses innebära att rapporten är en nullitet kan detta tredje
fall endast tolkas som att svaranden är oskyldig i den enkla meningen att alla
stater är oskyldiga så länge en åtgärd de vidtagit inte prövats aven panel.

Om beslutet att inte anta rapporten skall anses innebära -att DSB gjort en
rättslig prövning är den första rimliga slutsatsen i det tredje fallet att DSB anser
att svaranden är oskyldig. DSB skulle anse att rapportens slutsats inte är riktig
och med nödvändighet att också åtminstone vissa skäl är felaktiga. DSB skulle
emellertid i och för sig kunna anse att svarandeparten är skyldig men av andra
skäl än de som rapporten anger.

Det finns en betydelsefull skillnad mellan de två alternativen. Nullitetsalter
nativet har den för systemet väsentliga fördelen att de skäl som fanns för icke

antagande kan vara andra än rättsliga. De kan vara politiska eller ekonomiska.
För att möjliggöra att sådana skäl skall kunna medföra icke-antagande är det
nödvändigt att ge rapporten nullitetsverkan. Rapporten skall alltså inte tolkas
alls. Den finns inte i det rättsliga systemet. Den finns bara i det politiska eller
ekonomiska systemet.

I det fjärde fallet har panelen eller överprövningsorganet funnit att svaran
departen är oskyldig men DSB har inte antagit rapporten. Om rapporten genom
icke-antagandet är en nullitet finns det ingen anledning att tolka den. Om den
inte är en nullitet utan kan tolkas e-contrario så är det svårare än i det tidigare
fallet att tolka utslaget.

Å ena sidan är det logiskt att svarandeparten skall anses skyldig eftersom
DSB inte har godkänt slutsatsen att svarandeparten är oskyldig. Å andra sidan
innebär ett icke-antagande att det inte finns något beslut av DSB som ålägger
svarandeparten någonting. Om det inte finns något sådant beslut måste svaran
departen anses vara oskyldig. Svarandeparten kan inte gärna framställas som
skyldig samtidigt som det inte krävs att den skall ändra på någonting. En möj
lighet skulle vara att DSB inte antar rapporten men ändå fattar ett eget beslut
som ålägger svarandeparten att göra något. Reglerna kring DSB och beslut av
DSB är dock inte alls konstruerade för en sådan möjlighet. För att denna möj
ligheten skall realiseras krävs alltså att man agerar på ett sätt som inte är förut
satt i de nuvarande reglerna.

I tidigare praxis finns det ett exempel på denna fjärde situation. En panel

48 EG, Canada, USAJJapan, alkoholskatter, 1996 (WT/DS8, 10, Il/AB/R), s. 15.
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fann att USA var oskyldigt till de anklagelser som Nicaragua hade riktat mot
landet. Nicaragua motsatte sig då ett antagande av rapporten och med de anta
ganderegler som då gällde blev följden av Nicaraguas agerande att rapporten
inte kom att antas." Det kunde då naturligtvis inte tolkas som att USA ansågs
skyldigt till anklagelserna. Med de nya antagandereglerna blir det annorlunda.
USA skulle säkert inte motsätta sig ett antagande av rapporten och den skulle
därmed antas. USA skulle alltså med nuvarande regler betraktas som oskyldigt
till anklagelserna.

I de flesta fall har en panelrapport antagits eller inte antagits. Rådets uppgift
har varit att antingen säga ja eller säga nej. Vid diskussionen om de fyra olika
fallen har detta utgjort en förutsättning. Det har dock förekommit att rådet har
antagit en rapport och samtidigt gjort ett särskilt uttalande om vilken rättslig
innebörd avgörandet har. Det skedde i samband med antagandet av de lång
dragna tvisterna mellan EEG och USA om USA:s s.k. DISC-Iagstiftning (en
skattelagstiftning som EEG ansåg utgöra en förbjuden exportsubvention) och
USA:s motklagomål på Frankrike, Belgien och Nederländerna för deras skatte
lagstiftning. 50 Fem år efter att panelrapporterna presenterats lyckades rådet anta
dem men gjorde det med ett särskilt uttalande ("on the following understan
ding") som förtydligade vad avgörandet hade för innebörd. 51 Detta uttalande
hade betydelse dels för parterna och deras framtida agerande i den konkreta frå
gan, dels för andra länder och framtida paneler som prejudikat.

Att anta en "understanding" var tidigare - då varje stat hade vetorätt mot ett
antagande - ett sätt att övertala en motstridig stat att inte motsätta sig ett anta
gandebeslut. Nu gäller andra antagningsregler vilket innebär att tidigare motiv
för en "understanding" har bortfallit. Men antagandet aven "understanding"
kan ändå ha en funktion, nämligen i de fall samtliga medlemsstater är kritiska
till något av de skäl som angivits i rapporten.

Något formellt hinder mot att DSB antar en rapport och samtidigt enas om
ett tolkande uttalande ("understanding") finns inte. Även om de nya antagande
reglerna kan försvåra ett sådant agerande är det inte omöjligt att det kan komma
att ske.

Ovan har också understrukits vilken betydelse skälen har för implemente
ringen. Det är genom en tolkning av skälen som den förpliktade parten kan veta
vad den konkret skall göra. En alternativ möjlighet är att panelen eller över
prövningsorganet faktiskt ger mycket tydliga anvisningar härom. Om panelen
eller överprövningsorganet finner att en åtgärd är oförenlig med ett berört avtal
skall de enligt artikel 19 i Överenskommelsen om tvistlösning rekommendera

49 Nicaragua/USA, 1986 (L/6053).
50 EEG/USA, DISC-skatter, 1981 (BISD 23S/98); USA/Frankrike, skatter, 1981 (BISD 23S/114); USA/

Belgien, skatter, 1981 (BISD 23S/127) och USA/Nederländema, skatter, 1981 (BISD 23S/137).
51 BISD 28S/114.
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att den berörda medlemmen gör åtgärden förenlig med avtalet.52 Artikel 19
stadgar dessutom att panelen eller överprövningsorganet utöver sina rekom
mendationer kan framlägga förslag om på vilka sätt medlemmen i fråga skulle
kunna genomföra rekommendationerna.53 Det sistnämnda antyder att det finns
fall där det inte är självklart hur ett genomförande aven rekommendation skall
ske. Att panelen eller överprövningsorganet framlägger ett förslag kan vara sär

skilt värdefullt dels när det gäller en mycket komplicerad fråga som kräver
ytterligare anvisningar, dels när det gäller frågor där det är uppenbart att det
finns flera vägar att välja vid implementering. Enligt texten kan då panelen och
överprövningsorganet föreslå en eller flera vägar. I uttrycket ligger att den
ålagda parten inte är skyldig att följa förslaget. En särskild rättsverkan måste
förslaget dock ha. Om det uppstår tvist huruvida ett land uppfyllt rekommenda
tionen måste det vara så att landet anses ha gjort detta om det har följt det givna
förslaget, Om rapporten har antagits måste DSB ha ansett att förslaget är riktigt.

Den standardformulering som finns om panelers mandat anger inte uttryck
ligen att panelen skall komma med ett förslag om hur genomförandet skall

ske." Avsaknaden av detta i mandatet betyder dock inte att panelen är förhin
drad att framlägga förslag,

I hittillsvarande panelpraxis har man sällan givit konkreta anvisningar om
hur implementering bör ske. I de flesta fall har panelen nöjt sig med att rekom
mendera rådet (DSB) att begära att den berörda medlemsstaten gör åtgärden
förenlig med avtalet. I många fall är det relativt klart vad som måste göras men
i många andra fall är det inte det.

Ett speciellt fall var en tvist mellan USA och Jamaica i början av 1970
talet. 55 Jamaica hade tillhört Storbritannien men var sedan 1962 självständigt.
Fråga uppkom från vilket datum man skulle räkna tillämpningen av GATT med
avseende på Jamaica. Panelen ansåg att Jamaicas uppfattning var juridiskt fel
aktig men ansåg samtidigt att situationen var så unik att GATT-parterna borde
besluta om ett undantag enligt artikel XXV p. 5 för Jamaica. Panelen ansåg att
det var viktigt att hitta en lösning som å ena sidan inte krävde en hårdragen tolk
ning av GATT men som å andra sidan tog hänsyn till det unika i fallet. Panelens

52 Om en påtalad åtgärd befunnits utgöra en förbjuden subvention skall panelen rekommendera den
anklagade staten att utan dröjsmål upphöra med subventionen. Avtal om subventioner och utjämnings
åtgärder, artikel 4.7. Här stadgas alltså konkret om vad som skall göras. I tvisten EG/USA, Foreign
Sales Corporation, 1999 (WTIDSl 08), fann panelen att den amerikanska skatten utgjorde en förbjuden
subvention och panelen begärde i enlighet med artikel 4.7 i subventionsavtalet att USA utan dröjsmål
skulle dra tillbaka den påtalade subventionen.

53 Texten lyder: "In addition to ils recommendations, the panel or Appellate Body may suggest ways in
which the Memberconcerned could implement the recommendations".

54 Här sägs att panelen skall undersöka det ärende som underställts DSB och "make suchfindings as will
assist the DSB in making the recommendations or in giving the rulings providedfor in thatlthose agre
ement(s}. " Artikel 7 i Överenskommelsen om tvistlösning.

55 USA/Jamaica, preferensmarginaler, 1971 (BISD 18S/183).
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forslag var alltså att Jamaica skulle medges ett undantag. Ett undantag kom
också sedan att beviljas.i"

I en tvist mellan USA och Canada i slutet av 1980-talet fann panelen att
kanadensiska importrestriktioner på glass och yoghurt stod i strid med GATT
artikel XI. Man konstaterade detta och uttalade att Canada antingen skulle
avskaffa dessa eller göra dem forenliga med GATT. 57 Hur Canada skulle kunna
göra restriktionerna forenliga med GATT kunde man utläsa av skälen.

I tre relativt moderna tvister före WTO-regimen har panelen rekommende
rat några konkreta åtgärder. Tvisterna har gällt antidumpningtullar och utjäm
ningstullar.

I det forsta fallet rekommenderades Nya Zeeland att undanröja antidump
ningbeslutet och återbetala den erlagda antidumpningtullen.58

I det andra fallet, gällande en amerikansk utjämningstull som panelen ansåg
tillämpades felaktigt, angav panelen två alternativ; den forpliktade parten USA
kunde antingen betala tillbaka utjämning stullen eller göra en ny subventionsbe
räkning och betala tillbaka en summa som översteg den nya på ett riktigt sätt
beräknade tullen. 59

Det tredje fallet gällde en amerikansk utjämningstull på kanadensiskt tim
mer. Canada hade begärt en preciserad rekommendation från panelen med klart
angivande av vilka åtgärder som USA borde vidta. Panelen noterade att paneler
vanligtvis endast uttalar att en stat skall göra sina åtgärder forenliga med GATT
och att detta var särskilt lämpligt i fall då det fanns flera olika möjligheter att
uppnå förenlighet. Men i just detta fall fanns enligt panelen bara en möjlighet
och det var just den som Canada begärt. Panelen uttalade därfor att USA skulle
"terminate the bonding requirement, release any bonds, refund any cash depo
sits and terminate the suspension of liquidation of entries made during the
period ofapplication of the inconsistent interim measure imposed in October
1991 under the authority ofSection 304 ofthe Trade Act of1974".60

Under WTO-regimen ställdes panelen i en tvist mellan Mexiko och Guate
mala, rörande en av Guatemala inledd antidumpningundersökning, inför frågan
om särskilda anvisningar for implementeringen." Mexiko begärde att panelen
skulle rekommendera Guatemala att återbetala de tullavgifter som redan beta
lats. Panelen ansåg att den inte kunde göra en sådan rekommendation eftersom
tvistlösningsreglerna anger att panelen endast kan rekommendera den berörda
medlemmen att göra åtgärden forenlig med avtalet.f Panelen noterade emeller-

56 GATT, Analytical Index: Guide to GATT Law and Practice (1994), s. 631.
57 USA/Canada, glass och youghurt, 1989 (BISD 36S/68).
58 FinlandINya Zeeland, elektriska transformatorer, 1985 (BISD 32S/55).
59 Canada/USA, fläsk, 1991 (BISD 38S/30).
60 Canada/USA, timmer, 1993 (BISD 40S/358).
61 Mexiko/Guatemala, antidumpningundersökning, 1998 (WT/DS60).
62 Överenskommelsen om tvistlösning, artikel 19.1.
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tid att den enligt tvistlösningsreglerna kunde föreslå på vilket sätt en medlem
skulle kunna genomföra rekommendationerna. Den föreslog dock inte att tull
avgifterna skulle återbetalas utan endast att Guatemala upphävde de beslut som
fattats. Som skäl för att här komma med ett förslag angavs att detta var det enda
sätt på vilket en riktig implementering av rekommendationen kunde ske.63

Beslut om införande aven antidumpningtull skall fattas i en nationell process.
I denna process skall de nationella myndigheterna, inklusive den domstol som
kan komma att pröva frågan, följa nationella regler som skall vara förenliga med
WTO-reglema. Det finns alltså redan härigenom en viss rättslig kontroll av sta
ternas tillämpning av reglerna i antidumpningavtalet. Reglerna är relativt vaga
och rättsliga organ kan göra olika tolkningar av dem. För panelens bedömning
av antidumpningåtgärder har särskilt föreskrivits att panelen skall avgöra om
myndigheternas prövning av fakta varit korrekt och om bedömningen av dem
varit opartisk och objektiv. Om prövningen av fakta varit korrekt och bedöm
ningen opartisk och objektiv skall bedömningen inte förkastas även om panelen
kunde ha dragit en annan slutsats. Det stadgas också att om panelen fmner att
en bestämmelse i avtalet medger mer än en tillåten tolkning så skall panelen
betrakta myndighetens åtgärd som förenlig med avtalet under förutsättning att
åtgärden bygger på någon av dessa tillåtna tolkningar." Här finns alltså en
begränsning av panelens eller överprövningsorganets möjligheter att vara pre
judikatskapande. Dessa regler finns alltså enbart i antidumpningavtalet och gäl
ler alltså inte generellt vid tolkning av nationella beslut eller lagar. 65

I andra tvister finner man illustrationer till att det kan finnas flera sätt att nå
förenlighet med GATT. Som exempel kan nämnas en tvist mellan å ena sidan
Canada, EEG och Mexiko och å andra sidan USA, i vilken panelen uttalade att
det fanns tre olika vägar för USA att göra en särskild skatt förenlig med prin
cipen om nationell behandling i GATT. Man kunde höja skatten för inhemska
varor, man kunde sänka skatten för importerade varor och man kunde slutligen
fastställa en ny gemensam skatt för inhemska och importerade varor." Panelen

63 Panelrapporten p. 8.6.
64 Avtalet om tillämpning av artikel VI i GATT, artikel 17 p. 6. Se härom också kapitel 7, avsnitt 7.7.5.
65 Jackson: The World Trade Organization. Constitution and Jurisprudenee (1998), s. 90. Problemet dis-

kuteras utförligt i Croley/Jackson: WTO Dispute Panel Deference to National Government Decisions.
The Misplaced Analogy to the UiS. Chevron Standard-of-Review Doctrine (1997). Das är mycket kri
tisk mot denna regel i antidumpningavtalet. Han anser att regeln i praktiken gör det omöjligt för ett
land som utsatts för en antidumpningtull att med framgång åberopa avtalets regler. Das: The WTO
Agreements: Deficiencies, Imbalances and Required Changes (1998), s. 15 f. Överprövningsorganet
berör frågan om "standard ofreview" i sin rapport i tvisten USA, CanadalEG, kött (hormoner), 1998
(WT/DS26, DS48/AB/R), p. 112-119.

66 Canada, EEG, Mexiko/USA, oljeskatter, 1987 (BISD 34S/136).
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tog inte ställning för något av alternativen. Om den hade gjort det skulle det
kunna betraktas som en otillbörlig inblandning i landets skattepolitik.67

Det har också förekommit att panelen inte givit någon rekommendation alls.

I en tvist mellan Brasilien och USA hade Brasilien endast begärt att få en
"general ruling on the matter in dispute" utan att begära att panelen uttalade
någon specifik rekommendation om en åtgärd som borde vidtas. Panelen kon

staterade i den sedermera antagna rapporten att man funnit att USA brutit mot
principen om mest-gynnad-nations-behandling i GATT artikel I men uttalade

inget om att någon särskild åtgärd skulle vidtas."
I ett antal fall har panelen inte givit någon rekommendation därför att den

påtalade åtgärden redan avskaffats då rapporten författats. I en tvist mellan

Canada och USA 1982 angående USA:s importförbud för tonfisk upphävdes
förbudet under tiden panelen arbetade. Panelen konstaterade att det fanns en
praxis från tidigare fall om vad panelen skulle göra om parterna hade nått en
bilateral överenskommelse innan panelen avgivit sin rapport. Enligt panelen
brukade man då inskränka sig till att ge en kort beskrivning av fallet och sedan

ange att en lösning hade nåtts." Men panelen konstaterade också med hänvis
ning till ett tidigare fall att det förekommit att en fullständig rapport hade pre
senterats trots att den aktuella åtgärden redan var upphävd." I det föreliggande
fallet hade USA:s representant förklarat sig beredd att medverka till att panelen
skulle kunna avge en fullständig rapport. En sådan utarbetades också. Panelen

fann att USA:s importförbud stred mot artikel XI och inte kunde rättfårdigas av
undantagsregeln i artikel XX. Panelen inskränkte sig till ett sådant konstate

rande och uttalade ingen rekommendation av något slag."

8.2.4 Uppmaningens form

Vid ett av mötena i förhandlingsgruppen om tvistlösning framfördes uppfatt
ningen att formen för den uppmaning som gavs till en part kunde ha betydelse
för huruvida uppmaningen var bindande eller inte för staten enligt internatio
nell rätt. Som en möj lig tolkning ansågs att en "ruling" i en antagen panelrap
port var direkt bindande medan en "recommendation" inte var det." Det fram-

67 I skiljedomen om omfattningen av USA:s retaliationsåtgärder mot EG:s bananregim framhåller skil
jemännen - vilka är samma personer som också avfattat panelavgörandet - att det fmns flera olika
principiella möjligheter att göra bananregimen förenlig med WTO-avtalet. WT/DS27/ARB, s. 42.

68 Brasilien/USA, skor, 1992 (BISD 39S/128).
69 Detta gäller för USA/Japan, silke, 1978 (BISD 25S/107); USA/Japan, lädervaror, 1979 (BISD 26S/

320); USA/Japan, tobak, 1981 (BISD 28S/100); USA/Storbritannien och EEG, kyckling, 1981 (BISD
28S/90); Indien/USA, utjämningstull, 1981 (BISD 28S/113).

70 Fallet man hänvisade till var USA/EEG, djurprotein, 1978 (BISD 25S/49).
71 Canada/USA, tonfisk, 1982 (BISD 29S/91).
72 MTN.GNG/NGI3/16 (Meeting 28 September 1989), p. 20.
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gick vid mötet att det rådde stora oklarheter härom och man begärde en sekre
tariatsutredning som utredde användningen och innebörden av dessa termer. 73

Enligt GATT artikel XXIII skall GATT-parterna utan dröjsmål undersöka
varje fråga som hänskjutits till dem samt efter omständigheterna "make appro
priate recommendations to the contracting parties which they consider to be
concerned, or give a ruling on the matter" (min kursivering).

Här finns alltså termerna "recommendation" och "ruling". Enligt artikeln
kan GATT-parterna ge antingen en "recommendation" eller en "ruling". Språk
1igt sett framstår "recommenrlation" som något icke-förpliktande medan
"ruling" framstår som förpliktande. Samtidigt synes "recommendation" inne
bära en konkret uppmaning att vidta en specifik åtgärd medan "ruling" inte
synes innefatta en sådan uppmaning. 74

De olika forslag till bestämmelser som framlades vid GATT:s tillkomst i
slutet av 1940-talet och den praxis som förekommit sedan dess visar att ter
merna använts på olika sätt.

I USA:s "Suggested Charter for an International Trade Organization", som
framlades 1946, föreslogs i artikel 76 att "any question or difference concer
ning the interpretation of this Charter shall be referred to the Executive Board
for a ruling thereon" (min kursivering)." Här fanns alltså ingenting om rekom
mendationer.

Annorlunda stadgades i de förslag som framkom vid Londonrnötet 1946 och
New York-mötet 1947. I dessa forslag stadgades att organisationen vid tvister
kunde "make appropriate recommendations to the members concemed" (min
kursivering)." Här stadgades ingenting om "ruling".

I forslaget från Geneve 1947 användes nästan samma språk som kom att
ingå i GATT artikel XXIII. Här gavs "the Executive Board" och "the Confe
rence" rätt att "make recommendations to the Members ....or give a ruling on
the matter" (min kursivering). 77 Vidare stadgades: "Any ruling ofthe Executive
Board shall be reviewed by the Conference at the request of any interested
Member. Upon such request the Conference shall by resolution confirm or
modify or reverse such ruling" (min kursivering). 78

Under 1948 års Havannakonferens framlades det slutliga forslaget till en
världshandelsorganisation. I förslagets artikel 94 fanns b1.a. följande:

"The Executive Board shall promptly investigate the matter and shall decide

73 Rulings and Recommendations in Terms of Article XXIII:2, Note by the Secretariat. MTN.GNG/
NG 13/W /35 (1 December 1989).

74 Man kan här associera till begreppen fullgörelsetalan och fastställelsetalan i nationell processrätt.
75 MTN.GNG/NGI3/W/35 p. 3.
76 MTN.GNG/NG 13/W/35 p. 4.
77 MTN.GNG/NG 13/W/35 p. 4. En svensk översättning finns i von Horn: lTD - den planerade interna

tionella handelsorganisationen (1948), s. 162.
78 Ib.
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whether any nullification or impairment within the terms of paragraph 1 of
Article 93 in fact exists. It shall then take such of the following steps as may be
appropriate:
(a) decide that the matter does not call for any action;
(b) recommend further consultation to the Members concerned;
(c) refer the matter to arbitration upon such terms as may be agreed between

the Executive Board and the Members concerned;
(d) in any matter arising under paragraph 1 (a) of Article 93, request the

Member concemed to take such action as may be necessary for the
Member to conform to the provisions of this Charter;

(e) in any matter arising under sub-paragraph (b) or (c) of paragraph 1 of
Article 93, make such recommendations to Members as will best assist the
Members concerned and contribute to a satisfactory adjustment" (mina
kursiveringar). 79

De punkter (a), (b) och (c) i artikel 93, som det hänvisas till, hade i princip
samma innebörd som motsvarande punkter i GATT artikel XXIIlp. 1. Den för
sta punkten avsåg alltså regelöverträdelse, den andra icke-överträdelse och den
tredje situationsförekomst. Innebörden var sålunda att termen "request" skulle
användas vid överträdelse medan "recommendation" skulle användas vid icke
överträdelse och situationsfallet. Noterbart här är att termen "ruling" inte alls
förekom.

1979 års Understanding klargjorde något om hur artikel XXIII skulle upp
fattas i det här hänseendet. Här stadgades att panelen skulle "make such other
findings as will assist the CONTRA CTING PARTIES in making the recommen
dations or in giving the rulings provided for in Article XXIII:2".80 Panelen
skulle alltså bistå GATT-parterna med något så att dessa kunde ge en "recom
mendation" eller en "ruling".

Panelrapporter har aldrig formellt betecknats som "ruling". Bortsett från
några inledande tvister 1948-49, där avgöranden av ordföranden betecknades
som "ruling", har termen inte använts vid tvistlösning."

I den stora Uruguaytvisten 1962 gjorde panelen följande uttalande kring
innebörden av termerna "ruling" och "recommendation": "Whilst a 'ruling' is
calied for only when there is a point ofcontention on fact or law, recommenda
tions should always be appropriate whenever, in the view ofthe CONTRACT-

79 MTN.GNG/NG13/W/35 p. 5. Texten fmns också (i engelsk version och svensk översättning) i prop.
1950 nr 54.

80 Understanding on Notification, Consultation, Dispute Settlement and Surveillance of 28 November
1979 (BISD 26S/210), p. 16.

81 Rulings by the Chairman, publicerade i II BISD 12 och II BISD 35. I fallet Brasilien/USA, skor, 1992
(BISD 39S/128) hade Brasilien inte begärt att panelen skulle göra någon särskild rekommendation
utan endast begärt "a general ruling on the matter in dispute". Panelen fann och uttalade att USA brutit
mot GATT och rapporten antogs.
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ING PARTIES, they would lead to a satisfactory adjustment of the matterT"
Innebörden av detta uttalande är inte helt klar.

I modem panelpraxis har utvecklats ett bruk av termer dels för panelens
uppmaning till rådet, dels för vad panelen uppmanar rådet att uppmana den för
lorande parten att göra.

Innebörden av den första uppmaningen - panelens uppmaning till rådet
(DSB) - är rättsligt sett odiskutabel. Det har alltid varit klart att rådet - och
numera DSB - inte på något sätt varit bundet av vad panelen - eller överpröv
ningsorganet - har kommit fram till. För denna första uppmaning använde man
under en ungefärlig tidsperiod 1983-1988 oftast termen "suggest" och från 1989
termen "recommend".83 Dessa två termer framstår som likställda rättsligt sett.

Men vad är det då panelen föreslår att rådet (DSB) skall uttala till den förlo
rande parten? Under de ovan angivna tidsperioderna har man för detta använt
olika språkbruk. För den första perioden (1983-88) användes i panelrappor
terna termen "recommend" för det uttalande som panelen ansåg att rådet skulle
göra till den förpliktade parten. Från och med 1989 ändrades detta då man i stäl
let använde termen "request". "Request" framstår som ett något starkare ord än
"recommend". Ett typiskt exempel från den senare perioden lyder på följande
vis: "The panel recommends that the CONTRACTING PARTIES request the
United States to bring its inconsistent federal and state measures into confor
mity with its obligations under the General Agreement.?" Kursiveringen finns
i panelrapporten.

Denna praxis har övertagits också av det nya överprövningsorganet. I sin
första rapport skrev man: "The Appellate Body recommends that the Dispute
Settlement Body request the United States to bring the baseline establishment
rules contained in Part 80 of Title 40 of the Code of Federal Regulations into
conformity with its obligations under the General Agreementr'? Kursivering
arna finns i rapporten.

I rådets eller DSB:s beslut att anta panelrapporten används ingen av dessa
termer. Beslutet innehåller formellt ingen uppmaning. Man beslutar bara att
anta rapporten. Därigenom blir det alltså ordet "request" som används for
rådets eller DSB:s budskap till den förlorande parten.

I Överenskommelsen om tvistlösning har termerna "recommendation" och
"ruling" olika innebörder i olika artiklar. De används inte heller entydigt på det
sätt termerna används i rapporterna.

I en av de inledande artiklarna stadgas: "Recommendations or rulings made

82 Uruguay/Österrike ffi fl, 1962 (BISD 11S/95), p. 12.
83 Den första tidsperioden gäller i huvudsak fr o ffi fallet Hongkong/EEC, klockor, 1983 (BISD 30S/129)

och den andra tidsperioden fr o ffi fallet USA/Norge, äpplen, 1989 (BISD 36S/306).
84 Canada/USA, alkoholdrycker, 1992 (BISD 39S/206).
85 Brasilien, Venezuela/USA, bensin, 1996 (WT/DS2/AB/R).
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by the DSB shall be aimed at achieving a satisfactory settlement ofthe matter
in accordance with the rights and obligations under this Understanding and
under the covered agreements".86 Enligt artikeln är det alltså DSB som avger
"recommendations" och "rulings".

Enligt reglerna för panelens mandat skall panelen dra sådana slutsatser som
kan vara till hjälp för DSB "in making the recommendations or in giving the

rulings providedfor in thatlthose agreement(s)" .87 Också enligt denna artikel är
det DSB som förutsätts avge "recommendations" eller "rulings".

En senare artikel använder i ett sammanhang bara termen "recommenda
tion" och inte "ruling"." Den har rubriken "Panel and Appellate Body Recom
mendations" och föreskriver att om panelen eller överprövningsorganet kom
mer fram till att en åtgärd är oförenlig med ett berört avtal, så skall den "recom
mend that the Member concerned bring the measure into conformity with that
agreement". Avsändare är här alltså panelen eller överprövningsorganet men
det framstår inte klart vem som är mottagare. Det kan vara såväl DSB som
berörd medlem.

Den artikel som reglerar implementering använder i sin rubrik båda ter
merna: "Surveillance of Implementation of Recommendations and Rulings"."
Av artikelns första punkt framgår att det är DSB som avger dessa. Senare i arti
keln finns en bestämmelse om skiljeförfarande rörande tid för implementering.
När man här anger riktlinjer för skiljedomaren anger man "reasonable period
oftime to implement panel or Appellate Body recommendations ".90

I artikeln om kompensation och retaliation används också båda termerna.
Här anges att kompensation och retaliation kan tillgripas "in the event that the
recommendations and rulings are not implemented within a reasonable period
oftime'l." Här kan ej utläsas vem som är avsändaren.

En "recommendation" framstår språkligt som en uppmaning att vidta en
åtgärd och en "ruling" som ett mer konstaterande att något gäller. Man skulle
språkligt kunna hävda att en "recommendation" följer aven "ruling", alltså att
"ruling" är det rättsligt utredande konstaterandet att någon brutit mot en norm
och att "recommendation" är den uppmaning det dömande organet riktar till
den förlorande parten." Denna tolkning överensstämmer dock inte helt med
språkbruket i nya Överenskommelsen om tvistlösning eftersom denna anger att
en "ruling" kan implementeras. 93

86 Artikel 3 p. 4.
87 Artikel 7 p. 1.
88 Artikel 19.
89 Artikel 21.
90 Artikel 21 p. 3 (c).
91 Artikel 22 p. 1.
92 Hudec (1990) s. 33.
93 Artikel 21.
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Å andra sidan används i Överenskommelsen om tvistlösning bara termen
"recommendation" i den artikel som stadgar om vad panelen eller överpröv
ningsorganet skall göra om den fmner att en åtgärd är oförenlig med avtalet.
Den skall då "recommend that the Member concerned bring the measure into
conformity with that agreement ".94

Termerna "recommendation" och "ruling" har inte fått någon entydig inne
börd." De var oklara för Uruguayrundans förhandlare och sekretariatsutred
ningen om dem var inte heller särskilt klargörande. Oklarheten består i de nya
reglerna.

8.2.5 Har riktig implementering skett?

Den felande parten har en skyldighet att efterkomma den rekommendation som
antagits av DSB. Det finns flera problem förknippade med kontrollen av att par
ten efterkommit rekommendationen. För det första finns det som påpekats tidi
gare ofta olika alternativa sätt på vilket en stat kan efterkomma rekommenda
tionen. Man kan sällan säga att detta bara kan ske på ett sätt och att alla andra
är felaktiga. För det andra kan det vara svårt att avgöra om just den implemen
teringsväg som valts står i överensstämmelse med WTO-avtalet. Man måste
tolka innebörden av båda WTO-avtalet och den nationella åtgärden och sedan
avgöra om den senare är i överensstämmelse med den förra. För det tredje är
många klagomål omfattande och berör flera bestämmelser i WTO-avtalet och
det blir då särskilt komplicerat att avgöra om implementering skett. Ett sådant
klagomål var tvisten om EG:s bananregim och i denna uppstod en svårlöst tvist
om huruvida riktig implementering skett.

I tvisten om EG:s bananregim ålades EG att vidta ett antal förändringar så
att regimen överensstämde med WTO-avtalet. EG:s regler på detta område
hade varit föremål för två panelavgöranden under GATT-tiden.96 Panelerna
hade ansett att EG:s regler inte var tillåtna men EG hade blockerat antagandet
av panelrapporterna. Nu återkom frågan under WTO:s regim och möjligheter
förelåg inte längre att blockera ett antagande. Mot bakgrund av vad som skett
tidigare fanns det alltså anledning misstänka att EG skulle fördröja en imple
mentering av de åtgärder EG var skyldigt att vidta.

Parterna i tvisten kunde inte komma överens om hur lång tid som EG skulle

94 Artikel 19 p. 1.
95 Pescatore har i en artikel 1993 hävdat att "recommendation" och "ruling" är samma sak. Pescatore:

The GATT Dispute Settlement Mechanism (1993), s. 13. Petersmann hävdar att "recommenrlations"
hänför sig till implementeringen av "rulings" och skiljer sig från dessa genom sin rättsligt icke-bin
dande karaktär. Enligt Petersmann har antagandet aven panelrapport i GATT betraktats som en
"ruling". Petersmann: The GATTIWTO Dispute Settlement System. International Law, International
Organizations and Dispute Settlement (1997), s. 74 f.

96 Dessa behandlas utförligt i Kuilwijk: The European Court ofJustice and the GATT Dilemma: Public
Interest versus Individual Rights? (1996).
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behöva för att följa rekommendationerna. Denna fråga fick avgöras av skilje
man enligt reglerna i Överenskommelsen om tvistlösning artikel 21 p. 3 (c).
Skiljemannen bestämde implementeringstiden till perioden 25 september 1997
till 1 januari 1999.97

Kontrollen av att implementering skett på rätt sätt innehåller tre olika
moment. För det första skall frågan om implementering av rekommendationer
tas upp på dagordningen vid DSB:s möten. Den berörda medlemsstaten skall
före ett sådant möte förse DSB med en skriftlig lägesrapport angående imple
monteringen." För det andra finns det särskilda bestämmelser i Överenskom
melsen om tvistlösning om hur man skall förfara när det råder oenighet huru
vida åtgärder som vidtagits står i överensstämmelse med WTO-avtalet. En
sådan tvist skall enligt artikel 21 p. 5 avgöras i enlighet med de förfaranden som
anges i Överenskommelsen om tvistlösning och så långt som möjligt med anli
tande av den ursprungliga panelen. Panelen skall avge sin rapport inom 90
dagar från den dag då ärendet hänskjutits till panelen. För det tredje stadgas i
artikel 22 p. 6 i Överenskommelsen om tvistlösning att den vinnande parten kan
bemyndigas att införa en retaliationsåtgärd om den felande parten inte imple
menterar på ett riktigt sätt. Ett sådant bemyndigande skall ges såvida inte DSB
med konsensus beslutar att avslå en sådan begäran.

Här finns alltså å ena sidan ett förfarande för hur man skall avgöra om riktig
implementering skett och å andra sidan regler som anger att den vinnande par
ten skall ges rätt att retaliera om riktig implementering ej skett. Diskussionen
om denna fråga i DSB riskerade att leda till en allvarlig kris för hela WTO. 99

EG hävdade att man implementerat på rätt sätt och att en tvist om huruvida
man verkligen gjort detta måste avgöras i enlighet med reglerna i artikel 21 p.
5. Enligt EG var det viktigt att inte den vinnande parten på egen hand skulle få
avgöra om implementering skett utan detta skulle avgöras aven tredje part, dvs.
i detta fall den ursprungliga panelen.

USA å sin sida hävdade att EG bara på olika sätt ville förhala frågan och att
EG använde förfarandet i artikel 21 just för detta ändamål. EG hade redan på
olika sätt förhalat denna fråga och skulle efter en prövning enligt artikel 21
kunna vidta några smärre förändringar för att därefter hävda att också de måste

97 WT/DS27/15. Skiljedomen avkunnades 23 december 1997. Skiljeman var Said El-Naggar, som är en
av ledamöterna i överprövningsorganet.

98 Artikel 21 p. 6.
99 WT/DSBfM/54 (Meeting 25, 28 och 29 January and 1 February 1999). Vid detta möte var det ett antal

andra länder som mycket ihärdigt stödde antingen USA eller EG. Några länder försökte inta en med
lande och kompromissinriktad hållning. Det var mycket svårt för mötesordföranden att veta hur han
skulle hantera frågan. WTO:s generaldirektör deltog också i mötet och försökte ena parterna. USA
begärde att dess begäran om bemyndigande att retaliera skulle komma upp på dagordningen. Om den
väl fanns där så skulle en sådan begäran enligt beslutsreglerna automatiskt godkännas. Frågan huru
vida USA:sbegäranskulletas upp på dagordningen blev en särskildprocedurfråga som som fickstor
plats.
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prövas enligt artikel 21. För USA framstod den prövning som anges i artikel 21
p. 5 som en möjlighet för en stat att faktiskt undkomma att följa sina förpliktel
ser i WTO-avtalet. Enligt USA var DSB skyldigt att bemyndiga USA att reta
liera eftersom det anges att sådant bemyndigande skall ges såvida inte DSB
med konsensus beslutar att avslå en sådan begäran och USA inte hade för avsikt
att instämma i en sådan negativ konsensusuppfattning. Överenskommelsen om
tvistlösning angav inte alls att en prövning enligt artikel 21 var en förutsättning
för ett bemyndigande enligt artikel 22. Det stadgades i artikel 22 att tvist om
retaliationens omfattning skulle avgöras inom 60 dagar från den dag då tiden
för implementering utlöpt. Om tillämpning av förfarandet enligt artikel 21 var
en förutsättning för retaliation, så skulle det vara helt omöjligt att handlägga en
tvist om retaliationens omfattning.

EG invände mot USA:s uppfattning att det anges som en förutsättning i arti

kel 22 att den berörda medlemmen har underlåtit att göra den otillåtna åtgärden
förenlig med WTO-avtalet. 100 EG hänvisade särskilt till artikel 23 i Överens
kommelsen om tvistlösning enligt vilken medlemsstaterna inte på egen hand
fick avgöra om en annan stat överträtt bestämmelserna. Flera små stater
instämde i denna ståndpunkt med motiveringen att man fruktade att stora rika
stater skulle få en snabb tillgång till retaliationsvapnet, ett vapen som de små
staterna inte hade någon praktisk möjlighet att använda sig av.

Relationen mellan artikel 21 och 22 var oklar. Flera ställde kravet att denna
relation måste klargöras snarast men det förelåg olika uppfattningar om huru
vida ordföranden i DSB eller DSB hade rätt att göra detta eller om Allmänna
rådet var det organ som exklusivt hade denna rätt.

Det fanns en öppning i denna tvist som också kom att utnyttjas. Parterna
enades om denna samtidigt som man tydligt angav att denna lösning endast
skulle gälla i detta fallet och att den på inget vis utgjorde något prejudikat för
framtiden. Lösningen var i huvudsak i enlighet med USA:s begäran. Den
ursprungliga panelen hade redan givits i uppgift att enligt artikel 21 avgöra om
EG:s förändringar av sin bananregim var tillräckliga. Om USA gavs bemyndi
gande att retaliera så kunde enligt reglerna frågan om retaliationsåtgärdernas
omfattning prövas av skiljemän. 101 Dessa skiljemän skall enligt reglerna vara
samma personer som tjänstgjort i panelen. Det skulle alltså också vara samma
personer som de som redan hade fått i uppgift att enligt artikel 21 avgöra om
riktig implementering skett. När skiljemännen skall avgöra omfattningen av
retaliationen skall de bestämma denna så att den motsvarar den felaktiga åtgär-

100 I artikel 22 p. 6 står: "When the situation described in paragraph 2 occurs, the DSB, upon request,
shall grant authorization to suspend concessions or other obligations within 30 days ofthe expiry of
the reasonable period of time uniess the DSB decides by consensus to reject the request". I p. 2, till
vilken hänvisning här sker, stadgas: "If the Member concernedfails to bring the measurefound to be
inconsistent with a covered agreement into compliance therewith .... ".

101 Artikel 22 p. 6.
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den. Om skiljemännen finner att det inte längre föreligger någon oöverensstäm
melse med WTO-avtalet skall de ange omfattningen till noll. På så vis skulle
det alltså bli en prövning av huruvida riktig implementering skett. Lösningen
blev alltså att USA:s retaliationsbegäran togs upp på dagordningen, att den god
kändes eftersom det inte förelåg konsensus att avslå den, att EG motsatte sig
omfattningen av USA retaliationsåtgärder och att denna fråga hänskjöts till
skiljedom. 102

Tvisten om EG:s bananregim var mycket komplicerad. Det handlade inte
om en enkel lagstiftning och ett brott mot en enstaka regel i WTO-avtalet. Det
fanns förvisso skäl för USA och dess medklagande parter att känna tvekan inför
en ordning enligt vilken det alltid i förväg måste prövas om riktig implemente
ring skett. Men det fanns förvisso också skäl för EG och andra att känna tvekan
inför en ordning enligt vilken klagandeparten själv avgör om riktig implemen
tering skett. Handläggningen av verkställighetsfrågan i tvisten om EG:s banan
regim visar vilka svårigheter som finns i systemet.

8.2.6 Diskussion och tolkningar

Verkställighetsstadiet brukar traditionellt betecknas som den internationella
rättens svagaste länk. Här saknas den nationella rättens kronofogdar och poli
ser. Här krävs lojalitet och frivillig åtlydnad. Men det grundläggande problemet
med lojalitet och åtlydnad finns också i nationell rätt. Upprätthållandet av den
nationella rätten kräver lojalitet och åtlydnad från kronofogdar och poliser.
Varje rättsligt system kräver att det fmns en utbredd lojalitet med systemet. I
grunden finns det därför ingen skillnad mellan nationell och internationell rätt.
Om man inte rör sig på denna grundläggande nivå är det dock så att det särskilt
på verkställighetsstadiet finns en viktig skillnad mellan nationell och interna
tionell rätt. 103

Tvistlösningssystemet i WTO förutsätter att medlemsstaterna frivilligt
implementerar de antagna rekommendationerna. Kompensation och retaliation
är åtgärder som på olika vis skall bidra till att implementering sker. Kompensa
tion och retaliation är inte alternativ till implementering, de är medel för att
åstadkomma en riktig implementering.

De tre grundläggande problemen vid implementering är tolkningen, åtlyd
naden och tiden.

102 Skiljemännen tillerkände i sin skiljedom USA en begränsad rätt att införa retaliationsåtgärder. WT/
DS27/ARB. I tvisten Canada/Australien, lax, 1998 (WT/DS18), i vilken Canada både begärde retali
ationsrätt enligt artikel 22 och ett avgörande från den ursprungliga panelen enligt artikel 21 av om Aus
tralien hade implementerat på ett riktigt sätt, användes samma lösning som i tvisten om EG:s
bananregim. Overview of the State-of-play ofWTO Disputes, www.wto.org/wto/dispute/bulletin.htm.
26 November 1999.

103 Se härom t.ex. Gihl: Studier i internationell rätt (1955), s. 19 f.
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Tolkningsproblemet har berörts ovan i avsnitten om antagandebeslutets
innebörd och om uppmaningens form. Det finns flera frågor som anknyter till
dessa frågeställningar.

Åtlydnadsproblemet är en central del av den övergripande frågeställningen
för hela denna studie. Också denna fråga har anknytning till uppmaningens
form. Till åtlydnadsproblemet hör också kontrollen av att implementering sker.

Tidsproblemet belystes i redogörelsen för diskussionen under Uruguayrun
dan. Till de centrala frågorna där hörde hur lång tid som skulle tillåtas för
implementering, vem som skulle bestämma denna tid och hur man skulle lösa
tvister om huruvida implementering skett eller inte. Den sistnämnda av dessa
tre frågor har också betydelse för tolkningsproblemet. Tidsproblemet diskute
ras sist nedan.

Att DSB antar en rapport har tolkats som att DSB har gillat såväl domskälen
som domslutet. Detta är naturligtvis till stor del en juridisk fiktion. Beslutsreg
lerna vid antagandet är ju utformade så att det sker ett nästan automatiskt anta
gande. För implementeringen är det viktigt att upprätthålla fiktionen att DSB
också gillar skälen eftersom skälen utgör anvisningar för vad som skall göras.

Om det bland flera delegater i DSB skulle finnas en uppfattning att andra
skäl än de som framförts i en rapport är riktiga, så är en tänkbar lösning att DSB
antar rapporten men samtidigt gör ett särskilt uttalande - en "understanding". I
praktiken är det säkert svårt att åstadkomma en sådan. Dess rättsliga värde är i
så fall begränsad till den aktuella tvisten. Den kan möjligen upphäva prejudi
katverkan av vissa uttalanden i rapporten men inte skapa ett nytt prejudikat.
Skälen härtill är dels att DSB inte är konstruerad för att kunna besluta om rätts
liga tolkningar, dels att det finns särskilda bestämmelser om att Ministerkonfe
rensen och Allmänna rådet har rätt att göra tolkningar.

En annan möjlighet är att ett antal stater som inte lyckats uppbringa konsen
sus för sin ståndpunkt anger i DSB:s protokoll att de inte instämmer i rappor
tens slutsatser eller skäl. Det är ju relativt vanligt förekommande att olika stater
framför kritiska åsikter om panelens eller överprövningsorganets tolkningar.
Innebär en sådan markering något särskilt? Rättsdogmatiskt borde den inte göra
det av samma skäl som ett särskilt uttalande inte bör göra det. En protokolls
markering har till skillnad från ett antaget uttalande inte heller någon betydelse
för hur en förlorande svarandepart skall agera. För denne är det den antagna
rapporten som skall vara vägledande. Är det en enstaka stat som gör uttalanden
i rättsfrågan utgör uttalandet ett bidrag till en fortsatt diskussion om hur WTO
avtalets regler skall vara utformade. Protokollsmarkeringar från en majoritet av
medlemsstaterna utgör en misstroendeförklaring mot WTO:s rättsliga system.
De har politisk betydelse och visar att om en stat i fortsättningen agerar efter de
principer som angivits i rapporten och mot vilka majoriteten varit kritisk, så kan
detta leda till en kris för organisationen.
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De nya antagandereglerna kommer att medföra att det blir ytterst ovanligt
att en rapport inte antas. Varje icke antagen rapport innebär en legitimitetskris
för tvistlösningen. Skälen kan vara rättsliga, politiska, ekonomiska eller vara
relaterade till faktiska omständigheter. Rättsligt sett skall en icke antagen rap
port utgöra en nullitet. Ett icke-antagande aven rapport i vilken en medlemsstat
betraktas som oskyldig skall alltså inte motsatsvis kunna tolkas som att staten
är skyldig. Här finns en politisk spärr som sätter stopp för juridiken och alltså
inte tillåter rättsliga e contrario-tolkningar. Eftersom ett icke-antagande kom
mer att framstå som ett politiskt beslut betyder detta att beslutet i sig inte under
känner de rättsliga skäl panelen eller överprövningsorganet anfört. De rättsliga
skälen kan därför fortfarande framstå som giltiga. Framtida paneler och över
prövningsorgan kan därför tavägledning från dem även om de inte uttryckligen
hänvisar till dem i sitt avgörande.

I de allra flesta fall har panelrapporterna innehållit en rekommendation som
innebär att en stat skall vidta en åtgärd av något slag. Rekommendationen har
mycket sällan varit konkret utan det har varit förbehållet det aktuella landet att
självt - på grundval av vad som framkommer av skälen i rapporten - avgöra
vilka åtgärder som skall vidtas. De fall i vilka det funnits konkreta anvisningar
har i huvudsak gällt felaktiga antidumpningåtgärder, utjämningstullar och för
bjudna subventioner. Det förhållandet att rekommendationen inte varit - och
förmodligen ej heller i fortsättningen kommer att vara - konkret utgör en källa
till tvist om huruvida riktig implementering ägt rum.104

Något hinder för att framställa förslag har inte tidigare funnits men paneler
har hittills sällan gjort det. Det kan finnas en risk - om än liten med tanke på
den nya konsensusregeln - att DSB inte antar rapporten därför att DSB finner
forslaget felaktigt eller dåligt. Det kan också finnas en risk - om den nu skall
betecknas som risk - att svarandeparten begär överprövning därfor att den fin
ner förslaget mindre lämpligt. Huruvida detta kan vara en giltig grund för över
prövning är inte klart. Det kan likaledes finnas en risk - om den nu skall beteck
nas som risk - att klagandeparten begär överprövning därfor att den finner for
slaget mindre lämpligt. Ju mer detaljerad en rapport är desto större är risken att
den ifrågasätts. Fördelen med förslag är att det inte kan ifrågasättas huruvida
riktig implementering skett i det fall svarandeparten följer förslaget. 105

En viktig principiell invändning mot att rapporten innehåller ett förslag är

104 En jämförelse kan här göras med EG. En domstolsprövning enligt EG-fördraget artikel 226 föregås av
ett motiverat yttrande från kommissionen, av vilket det framgår vilka åtgärder kommissionen anser
nödvändiga. Av EG-domstolens beslut framgår dock inte lika klart vad som skall göras och kommis
sionens ståndpunkt är här på intet sätt förpliktande för medlemsstaten.

105 Palmeter anser att en implementeringsåtgärd som vidtagits efter förslag från panelen "would appear
to have a presumption oflegality that would not attach to implementation ofa remedy seleeted by the
Member". Palmeter: Dispute Settlement in the World Trade Organization. Practice and Procedure
(1999), s. 166.
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att det skulle innebära att DSB väljer vilken tillåten handelspolitik - av flera
möjliga tillåtna alternativ - en stat skall föra. DSB kan därmed stödja en
näringsgren mot en annan. Även om valet karakteriseras som ett förslag kan det
uppfattas som en obehörig viljeyttring och en otillbörlig inblandning i landets
egna angelägenheter.

Av ovanstående skäl kan man anta att paneler och överprövningsorganet
kommer att vara återhållsamma med förslag om på vilket sätt implementering
kan ske.l'"

Formen för DSB:s uppmaning till svarandeparten har rättslig betydelse i två
hänseenden. För det första utgör formen ett underlag för tolkningen av huruvida
avgörandet i någon mening är bindande för svarandeparten. Om avgörandet
inte är bindande blir åtlydnadsproblemet ett annat än om avgörandet är bin
dande. För det andra kan formen få betydelse för huruvida avgörandet kan ha
direkt effekt i ett land.

Ett utmärkande drag för ett rättssystem är att ett avgörande från en dömande
instans erkänns som bindande för den det riktar sig till. Den dömande instansen
uttalar att en part åläggs en förpliktelse som parten måste uppfylla. Formen för
denna uppmaning skall vara otvetydig. I den rättsliga ideologin finns inte
utrymme för vaghet och obestämdhet i det slutliga avgörandet. Uppmaningen
skall vara klar dels därför att ingen tvekan skall råda om vad som avses, dels
därför att den förpliktade skall uppfatta meddelandet som bindande.

I umgänget mellan stater gör sig andra värderingar gällande. Respekten för
den nationella suveräniteten och principen om staternas lika värde visar sig
också i språket. Det diplomatiska språket är artigt och normalt ej präglat av ter
mer som skyldigheter och åligganden. Det är ett språk som är inriktat på att
ligga till grund för förhandlingar och kompromisser. 107

I stadgan för Internationella domstolen finns bestämmelser som innebär att
man kan välja mellan dessa olika synsätt. Staterna kan här välja mellan att få
ett bindande rättsligt avgörande eller få ett rådgivande yttrande. I praktiken
anses det inte vara så stor skillnad mellan dessa två former. 108

När EG-domstolen vid en prövning aven talan från kommissionen mot en
medlemsstat funnit att staten brutit mot Romfördraget konstaterar den bara i sitt
beslut att staten gjort detta och ger alltså inte någon särskild uppmaning till sta
ten att ändra någon lagstiftning. Det anges dock i fördraget att om domstolen

106 I tvisten USA/Indien, jordbruksprodukter, 1999 (WTIDS90), hänvisade panelen till regeln om att det
är möjligt att framställa förslag på implementerings åtgärd när den föreslog att Indien skulle ges en
längre implementeringstid än den som anses vara normalperiod i Överenskommelsen om tvistlösning.

107 Det artiga diplomatiska språket finns på flera ställen i GATT. Så anges t.ex. i artikel XXIII att en
avtalsslutande part, som mottagit en framställning eller ett förslag från en annan part rörande tillämp
ningen av GATT, "shall give sympathetic consideration to the representations or proposals made to
if". GATT XXIIlp. 1.

108 Se kapitel 5, avsnittet om Internationella domstolen.
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har funnit att en medlemsstat har underlåtit att uppfylla en skyldighet enligt för
draget, så skall denna stat vidta de åtgärder som krävs för att följa domstolens
dom. 109

WTO är en organisation för diplomatiska förhandlingar mellan suveräna
stater och därmed präglad av det diplomatiska förhandlingsspråket. Om tvist
lösningen i WTO skall få en mer rättslig prägel än tidigare kommer detta rim
ligen att visa sig också i språket.

Något uttryckligt stadgande om att medlemsstaterna är skyldiga att åtlyda
antagna rapporter från paneler eller överprövningsorganet finns inte."? De är
bundna av avgörandet i den meningen att de i annat fall bl.a. kan utsättas för
retaliationsåtgärder. Här finns en likhet med NAFTA, vars panelbeslut inte 
till skillnad från NAFTA:s avgöranden av tvister kring antidumpningtullar och
utjämningstullar - anges som bindande men där möjlighet ändå finns för mot
parten att tillgripa retaliationsåtgärder. Förpliktelsen för WTO-medlemmarna
mildras av det språkbruk som används, särskilt "recommendation" och
"request". Det förefaller som om man vill sitta på två stolar samtidigt. A ena
sidan har man stärkt det rättsliga inslaget och därmed stärkt intrycket av att
avgörandet är bindande. A andra sidan har man genom språkbruket angivit att
det fortfarande rör sig om ett frivilligt tvistlösningssystem och att det därför inte
är så riskabelt för hela WTO-systemet om en stat inte följer rekommendatio
nen.'!'

En fråga som särskilt ställdes under Uruguayrundan var om en antagen
panelrapport på något sätt kunde få direkt effekt i ett land. Även om detta skulle
vara en nationell angelägenhet så kan språkbruket i panelrapporten bidra eller
inte bidra till en direkt effekt. Om en stat endast "rekommenderas" att göra
något kan en sådan rekommendation knappast få direkt effekt i ett land. Om det
däremot krävs av staten genom en tydlig order att vidta en viss åtgärd - exem
pelvis att staten "åläggs" göra något eller "skall" göra något - kan detta språk
bruk underlätta för den som nationellt förespråkar direkt effekt. Frågan disku
teras inte närmare här.!"

109 EG-fördraget artikel 228 p. 1.
110 Se härom också nedan kapitel 9, avsnitt 9.2.2.3.6.
III Hudec har diskuterat innebörden av termen "request" i förslaget till stadga för ITO. Hudec hävdar att

termen var ett uttryck för balans mellan å ena sidan en laglig skyldighet och å andra sidan en möjlighet
till flexibilitet som innebar att ett icke strikt åtlydande inte skulle behöva uppfattas som ett grundskott
mot ITO:s auktoritet. Hudec: The GATT Legal System and World Trade Diplomacy (1990), s. 33f.

112 En verkan liknande direkt effekt är att de argument som panelen använt kan åberopas i en nationell
process och att de då får särskild tyngd därför att de härrör från en internationell domstol. Pescatore
kallar detta "a kind ofready-cooked mealfrom the GATT legal kitchen which will needjustsome warming
up at home by judicial microwaves". Pescatore (1993) s. 16. Avgöranden enligt kapitel XIX i NAFTA
har direkt effekt i medlemsstaterna. Dessa avgöranden rör antidumpningtullar och utjämningstullar.
Länderna har kommit överens om att dessa avgöranden automatiskt skall bli gällande i landet. Avgö
randena anger ofta att återbetalning skall ske till parter som drabbats aven felaktig tull. Se härom, förutom
avtalstexten, Mavroidis m fl: Is the WTO Dispute Settlement Mechanism Responsive to the Needs of
the Traders? Would a System ofDirect Action by Private Parties field Better Results? (1998), s. 150.
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Det är svårt att åstadkomma en bra metod för kontroll av att implementering
skett så länge rapporterna inte klart stadgar om vad en stat skall göra. Samtidigt
är det tydligt att paneler och överprövningsorganet ofta inte kan föreskriva en
speciell åtgärd eftersom flera tänkbara åtgärder kan innebära överensstämmelse
med WTO-avtalet och WTO inte har någon rätt att välja vilken av flera tillåtna
åtgärder ett land skall välja. Tvisten om EG:s bananregim visade mycket klart
vilket stort problem detta är. I den tvisten bemyndigades USA att införa retali
ationsåtgärder. Att ett sådant bemyndigande begärdes och gavs var ett nederlag
för den frivillighetsprincip som systemet trots allt bygger på. Tvisten om EG:s
bananregim var möjligen för stor för systemet. Det var för många frågor på
samma gång. Den var alltför ekonomiskt betydelsefull för flera små länder både
på USA:s och EG:s sida. Implementeringssvårigheterna visar kanske att tvisten
borde ha lösts på ett annat sätt än genom rättslig tvistlösning.

Det bästa medlet - av alla dåliga medel- för kontroll av implementering är
att frågan om implementering är ständigt närvarande på DSB:s dagordning.
Den aktuella medlemsstaten måste ständigt behöva upplysa om hur långt
implementeringen framskridit och motivera varför man eventuellt inte har
kommit längre än man gjort.

En tänkbar men kanske svåraccepterad lösning på problemet skulle kunna
vara att tvister om huruvida riktig implementering skett skall avgöras av den
ursprungliga panelen på sätt som sker nu men med en viss modifiering. Om
flera tänkbara möjligheter för implementering föreligger så skulle den klagande
staten få ange vilka åtgärder den skulle föredra. Om panelen finner att de åtgär
der som hittills vidtagits inte står i överensstämruelse med WTO-avtalet så
skulle den felande parten vara skyldig att vidta just de åtgärder som den kla
gande parten föreslagit. Härigenom skulle den felande parten inte kunna förhala
implementeringen genom att ständigt göra små ändringar och sedan inleda en
tvist om huruvida riktig implementering skett.

Vid nästan alla tvister är det viktigt för den vinnande parten att implemen
tering sker och att den sker snabbt. En sen seger är ofta inte någon seger alls.
Under den tid processen pågått har motparten utnyttjat brottet mot WTO-avta
let för att skaffa sig ekonomiska fördelar som svårligen låter sig återvinnas.

Det tog lång tid innan Uruguayrundans förhandlingsgrupp om tvistlösning
kunde finna den lämpliga formeln för tid för implementering. Det fanns flera
faktorer att ta hänsyn till:
- typen av tvist kunde variera mycket, från tvist om ett tämligen enkelt admi

nistrativt beslut till tvist om ett beslut som var centralt i ett lands jordbruks
politik och berörde ett mycket stort antal människor,

- de nationella procedurerna för beslutsfattande varierade mellan länderna,
- den aktör som bäst kunde bedöma den nödvändiga tiden för implementering

var samtidigt den part som hade intresse av att fördröja implementeringen,
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tiden måste vara tillräckligt kort för att åliggandet skulle få verkan men å
andra sidan tillräckligt lång så att det inte för ofta blev så att förpliktade
stater inte följde den bestämda tiden.
De regler som nu finns ställer parterna - särskilt den klagande parten - inför

olika svåra avgöranden. Den förpliktade parten har i allmänhet intresse av att
fördröja implementeringen och kan då föreslå en medvetet lång tidsrymd med
förhoppning att denna godkänns. Alternativet att den inte godkänns kan vara
väl så bra för svarandeparten. Om den inte godkänns blir det tvist om hur lång
tiden skall vara och denna tvist i sin tur tar tid att avgöra och då har ytterligare
tid förflutit. Den förpliktade partens bästa taktik är att föreslå en lång imple
menteringstid.

Det är svårare för den klagande parten att välja taktik. Om denna parts främ
sta intresse är att implementering sker bör den vara beredd att acceptera en gan
ska lång tid. En tvist om implementeringstid tar också tid. Å andra sidan kan
det vara mycket viktigt för landets industri att implementering sker mycket
snabbt. Klagandeparten kan stoppa ett godkännande i DSB och sedan vägra att
själv godkänna ett förslag och då skall tiden för implementering avgöras genom
skiljedom. Skiljedomaren har en principiell gräns att hålla sig till- 15 månader
efter att rapporten antagits - men den är inte absolut.

Svarandeparten har flera möjligheter att förhala implementeringen. Först
kan svarandeparten i enlighet med vad som ovan angivits föreslå en lång tid.
Sedan kan parten överskrida den tiden. När tiden för implementering gått ut kan
den påstå att implementering ägt rum. Om svarandeparten gör det så kan det
uppkomma en tvist om huruvida implementering skett. Det är än så länge oklart
huruvida retaliationsrätt kan beviljas från DSB innan en sådan tvist är avgjord.
En tvist om implementering skall avgöras aven panel och panelens avgörande
kan kanske överklagas till överprövningsorganet. Proceduren kan upprepas om
svarandeparten då vidtar en annan åtgärd som man påstår innebär implemente
ring. 113 Så länge det inte i den antagna rapporten klart och tydligt och utan alter
nativ anges vilken åtgärd som skall vidtas kan tvist uppstå om huruvida imple
mentering ägt rum.

En stat kan också underlåta att vidta någon åtgärd alls, något som kan vara
hotande för legitimiteten i systemet. För legitimiteten kan det vara bättre om en
stat med åtminstone några rimliga skäl hävdar att implementering har skett och

113 Tvisten USA/Canada, alkoholdrycker, 1992 (BISD 39S/27) reste en sådan fråga. Vid ett uppföljnings
möte framhöll USA att Canada bara gjort en liten otillräcklig förändring av sin lagstiftning. USA befa
rade att Canada skulle fortsätta med små förändringar och hävda att man uppfyllt sina åligganden.
USA fann det betänkligt om USA efter varje liten förändring skulle vara skyldigt att avvakta ett beslut
från rådet innan en motåtgärd fick vidtas. GATT, Analytical Index: Guide to GATT Law and Practice
(1994), s. 648. I tvisten om EG:s bananregim uppstod som ovan nämnts också diskussion om samma
problem.
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tvist uppstår kring detta än att staten öppet medger att den vägrar vidta några
åtgärder.

Att det är viktigt för WTO-systemet att medlemsstaterna utan särskilda
påtryckningar följer de givna rekommendationerna är en aspekt på implemen
tering. En annan aspekt är att se tvistlösningen från den klagande partens
utgångspunkt. En seger i en tvistlösning som inte följs av verkställighet kan synas
vara av föga värde för den klagande parten. Men det behöver inte vara så. Ett
beslut att begära tvistlösning hos WTO kan för en regering vara en möjlighet
att tillfälligt komma ur och förhala en besvärlig nationell konflikt. Man har agerat
och kan säga att man gjort vad som varit möjligt. Tvistlösningen tar sedan en
viss tid och när det är dags för implementering kan den nationella konflikten
redan vara bilagd, problemet vara löst på annat sätt eller i praktiken förvandlat
till ett icke-problem. Landet kan också ha fått en ny regering. I sådana fall behö
ver det inte spela så stor roll att implementering inte skett på ett riktigt sätt.

8.3 Kompensation

8.3.1 Olika former av kompensation.

Ordet "kompensation" har flera innebörder.'!" En innebörd är att någon tar
ersättning för t.ex. ett utfört arbete. En annan och vanligare innebörd är att en
person ger en annan person något annat än det den andre hade rätt till. Man kan
inte återställa en förstörd sak och ger pengar i stället.

Det kommer i detta avsnitt visa sig att kompensation har använts i olika
betydelser också i GATT/WTO-sammanhang. En tankelinje har varit att ett
brott mot avtalet kan ha förorsakat ekonomisk skada för ett annat land och den
skyldiga staten borde - utöver att göra åtgärden förenlig med avtalet - utge
någon form av ersättning för den åsamkade skadan. En sådan ersättning skulle
kunna vara finansiell. Ersättningen skulle kunna avse redan uppkomna skador
men också beräknade framtida skador.

En annan tankelinje har utgått från att det i flera fall åtminstone på kort sikt
kan vara praktiskt omöjligt för den skyldiga staten att göra åtgärden förenlig
med avtalet eller att staten helt enkelt vägrar detta. Enligt denna version av
kompensationstanken kan den skyldiga staten exempelvis sänka sin tull på
någon annan vara, så att balansen i handeln mellan länderna blir oförändrad.
Åtgärden får effekt för framtiden men det är också möjligt att ta hänsyn till för
fluten tid.

114 Ordet "kompensera" kommer av det latinska ordet "compensare" som brukar översättas med "väga
emot", "uppväga" eller "ersätta med". "Kompensation" anges ofta som liktydigt med "ersättning".
Wessen: Våra ord, deras uttal och ursprung (1973).
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I det första fallet är grundtanken att någon påföljd skall inträda vid brott mot
avtalet. I det andra fallet är grundtanken att balansen mellan parterna skall vid-
makthållas.!" .

I ett nationellt rättssystem är kompensation enligt den första tankelinjen cen
tral för upprätthållande av ett fungerande samhälle. Åsamkas man en förlust på
grund av vissa otillåtna handlingar utförda av någon annan har man i allmänhet
rätt till ersättning för förlusten.

I den internationella rätten brukar ett avsteg från vad som åligger en stat
enligt en traktat anses utgöra ett folkrättsbrott. Som allmän princip gäller att ett
sådant folkrättsstridigt handlande medför skyldighet att lämna gottgörelse.
Enligt internationell judiciell praxis skall sådan i första hand ges i formen av
"restitution in kind". Detta innebär att de negativa följderna av rättskränk
ningen skall repareras så att den kränkta staten försätts i samma situation som
om rättskränkningen alls inte hade ägt rum. Om den folkrättsstridiga hand
lingen bestått i utfärdandet aven lag som strider mot en folkrättslig förpliktelse
är det rätta sättet för restitution att lagstiftningsakten annuleras. I många fall är
det praktiskt omöjligt att försätta en kränkt stat i samma situation som om
kränkningen inte hade ägt rum. I så fall kan enligt den folkrättsliga doktrinen
någon form av kompensation ges, t.ex. ersättning i pengar. 116

8.3.2 Utvecklingen före Uruguayrundan

Artikel XXIII i GATT innehåller ingen bestämmelse om kompensation. I
Havanna-förslaget till ITO-stadga stadgades att en retaliationsåtgärd kunde
vara kompensatorisk, men innebörden härav var endast att åtgärden skulle vara
proportionerlig mot den felaktiga åtgärden. 117

Vid förhandlingar 1954-55 om översyn av GATT berördes kompensations
frågan i anledning av ett förslag från de nordiska länderna. 118 Den arbetsgrupp
som behandlade frågan uttalade att kompensatoriska åtgärder, som spelade en
viktig roll i t.ex. artiklarna XIX och XXVII, "should be resorted to only if the
immediate withdrawal of the measures was impracticable and onlyas a tem-

us De två grundtankarna återspeglas i grunden för klagomålet. Överträdelse hänför sig till avtalsbrott och
icke-överträdelse till balansen mellan parterna.

116 EeklBring/Hjerner: Folkrätten (1987), s. 281 tf; Gray: Judicial Remedies in International Law (1987),
s. 11 tf; Lysen: State Responsibility and International Liability ofStates for Lawful Acts: A Discussion
ofPrinciples (1997), s. 161tf; Malanczuk: Modern Introduction to International Law (1997), s. 269 ff;
Shaw: International Law (1991), s. 496 ff. En diskussion om de allmänna folkrättsliga principerna och
deras tillämpning i WTO-systemet finns i Petersmann: The GATTIWTO Dispute Settlement System.
International Law, International Organizations and Dispute Settlement (1996), s. 77 ff.

117 " ...release the Member or Members atfected from obligations or the grant of concessions to any other
Member or Members under or pursuant to this Charter, to the extent and upon such conditions as it
considers appropriate and compensatory, having regard to the benefit which has been nullified or
impaired" (min kursivering). Artikel 94 p. 3 i förslag till ITO-stadga. Prop 1950 nr 54.

118 Se ovan avsnitt 8.1.
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porary measure pending the withdrawal ofthe measures which were inconsis
tent with the agreement ".119 Arbetsgruppens rapport blev senare officiellt anta
gen av GATT-parterna. 120

Kompensationsfrågan diskuterades också i en sekretariatsnot 1965 i anslut
ning till en diskussion om kvarvarande kvantitativa restriktioner som påver
kade u-länder. 121 Det som uttalades i noten kan sammanfattas som följer:

(1) det var möjligt för GATT-parterna att göra en värdering aven förlust;
(2) GATT-parterna kunde göra en rekommendation om andra medgivanden

som kompensation för förlusten i avvaktan på att uppfyllelse skulle ske;
(3) en sådan rekommendation kunde implementeras bara i den utsträckning

den framstod som acceptabel för den felande parten;
(4) den närmare utformningen av kompensatoriska medgivanden kunde inte

bestämmas aven panel utan endast av den felande parten och var en förhand
lingsfråga för de två parterna i tvisten.

Med hänvisning till att u-länderna hade särskilda behov tillsattes i mars
1965 en särskild arbetsgrupp för att b1.a. föreslå eventuella förändringar av arti
kel XXIII. Den 4 mars 1966 avgav gruppen en rapport med förslag till änd
ringar.!" I rapporten behandlades b1.a. ett förslag från Brasilien och Uruguay,
enligt vilket ett u-land, som drabbats aven otillåten åtgärd från ett i-land, under
vissa omständigheter skulle kunna få finansiell ersättning för detta. Förslaget
löd:

" In the event that the measures complained ofhave been applied by a developed
contraetingparty and it is established that they are adversely affecting the trade and
the economic prospects of the less-developed contraeting party or parties concer
ned, the panel may recommend, where if is not possible to eliminate the measures
complained ofor to obtain an adequate commercial remedy, that the damage eaused
should be compensated by means ofan indemnity ofa financial character on mutu
al/y acceptable terms. "123

Den finansiella kompensationen skulle alltså ses som en utväg om andra vägar
inte var möjliga.

Förslaget mötte kritik från flera länder. Argumenten mot förslaget kan sam
manfattas under följande punkter: 124

119 Citerat efter Dam: The GATT Law and International Economic Organization (1970), s. 368.
120 GATT, Analytical Index: Guide to GATT Law and Practice (1994), s. 643.
121 COM.TD/5 (1965). Citat från detta dokument fmns i Compensation in the Context of GATT Dispute

Settlement Rules and Procedure. Note by the Secretariat. MTN.GNG/NG13/W/32, 14 July 1989, s. 6.
122 Report ofthe AdHoc Group on Legal Amendments to the General Agreement (COM.TD/F/4, 4 March

1966).
123 Artikel 7 i rapporten.
124 Report ofthe Ad Hoc Group on Legal Amendments to the General Agreement (COM. TD/F /4,4 March

1966).
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(1) Bestämmelsen innebar att man införde ett helt nytt begrepp i GATT och
en ny skyldighet som inte fanns i det existerande avtalet.

(2) Det var omöjligt att värdera ett lands förlust av exportmöjligheter i pen
ningtenner eller att bestämma en lämplig nivå för finansiell kompensation i det
enskilda fallet.

(3) om en stat skulle kunna betala skulle det krävas en större auktoritet än
den som fanns hos en panel av experter för att beslutet skulle följas.

(4) Även om man skulle kunna lösa frågan om värdering återstod frågan hur
man skulle kunna framtvinga betalning.

(5) Det vore osannolikt att den lagstiftande församlingen i det skyldiga lan
det skulle rösta för att medel ställdes till förfogande för detta i budgeten.

(6) Det vore orimligt att förvänta sig att en självständig stat skulle medge att
den bötfälldes för sin åtgärd.

(7) Det var svårt att förstå hur en ersättning skulle kunna införas på ömsesi
digt tillfredsställande villkor.

(8) Det mest effektiva botemedlet var att den felaktiga åtgärden undanröjdes
och inte att någon form av kompensation utgick.

Det fanns flera delegater i gruppen som stödde förslaget och deras argument
kan sammanfattas på följande vis: 125

(1) Artikel XXIII uteslöt enligt sin lydelse inte finansiell kompensation. En
bestämmelse härom skulle snarare utgöra ett förtydligande än ett tillägg.

(2) Svårigheterna att värdera skadan och att framtvinga betalning var inte
oöverkomliga.

(3) Det hade i flera fall inträffat att regeringar kunnat genomdriva lagstift
ning för att möjliggöra finansiell kompensation till andra stater.

(4) Formuleringen "on mutually acceptable terms" hade valts för att införa
ett mått av flexibilitet och möjliggöra finansiell kompensation i annan form än
kontant betalning. Flexibiliteten skulle möjliggöra att den stat som orsakat ska
dan skulle kunna ge kompensation i form av utökad kredit på fönnånliga villkor
eller förse det drabbade landet med varor det behövde.

Motståndet mot införande av finansiell kompensation var stort. Förslaget
vidarebefordrades men antogs aldrig.

1979 års Understanding anknöt ordagrant till den ovannämnda formule
ringen från 1955 som användes i den arbetsgruppsrapport som då antogs av
GATT-parterna. I 1979 års Understanding stadgades: "The provision ofcom
pensation should be resorted to only if the immediate withdrawal ofthe mea
sure is impracticable and as a temporary measure pending the withdrawal of
the measures inconsistent with the General Agreement. "126

125 Ib.
126 Understanding on Notification, Consultation, Dispute Settlement and Surveillance of 28 November

1979 (BISD 26S/210), Annex p. 4.
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I 1982 års ministerdeklaration angavs att GATT -parterna skulle kunna
rekommendera "compensatory adjustment with respect to other products ".127

Av sammanhanget framgick att en sådan rekommendation kunde ges då imple
menteringen aven tidigare given rekommendation uteblivit.

8.3.3 Panelpraxis

I några tvister under senare år har frågan om kompensation aktualiserats i

panelpraxis. Fallen ger konkretion till problematiken och visar vilka svårighe
ter som uppstår om man skall ha kompensation som rättsföljd.

En tvist mellan Chile och EEG i slutet av 1980-talet gällde EEG:s import
restriktioner för chilenska äpplen under en given begränsad tid. 128 En liknande
tvist hade förevarit mellan samma parter nästan tio år tidigare. 129 I den nya tvis
ten fann panelen att restriktionerna inte var förenliga med GATT artikel XI och
artikel XIII. Chile begärde att panelen skulle rekommendera att EEG gav kom
pensation. Panelen fann dock att det inte var praxis inom GATT att så skedde
och man hänvisade såväl till 1979 års Understanding som till den sekretariats
not från 1965 som refererats i föregående avsnitt. Slutsatsen för panelen var att

den inte skulle ge någon rekommendation om kompensation, men att GATT 
parterna - i enlighet med vad som uttalades i sekretariatsnoten 1965 - skulle
kunna göra en värdering av förlusten och att det skulle vara möjligt för EEG
och Chile att bilateralt förhandla om kompensation. Restriktionerna som var
tidsbegränsade hade då redan avskaffats och EEG erkände aldrig någon skyl
dighet att ge kompensation. 130

En av de mest uppmärksammade tvisterna i GATT handlade om USA:s kla
gomål på EEG:s subventioner till sojaproducenter.!" Panelen fann att dessa
stod i strid med principen om nationell behandling i GATT artikel III. Panel
rapporten antogs 25 januari 1990. EEG ändrade därefter sitt subventionssystem
men USA ansåg att inte heller detta var i enlighet med GATT:s regler. USA
begärde en ny panel som avgav sin rapport i mars 1992.132 Enligt rapporten
skulle en lösning kunna vara att EEG omförhandlade sina sojatullar med stöd
av GATT artikel XXVIII. I enlighet härmed erbjöd EEG kompensation till
USA och ett antal andra stater. USA begärde vid ett rådsmöte i september 1992
att en panel skulle tillsättas för att bestämma storleken av kompensationen.

127 Ministerial Declaration of29 November 1982, Decision on Dispute Settlement (BISD 29S/13), p. (ix).
128 Chile/EEG, äpplen, 1989 (BISD 36S/93).
129 Chile/EEG, äpplen, 1980 (BISD 27S/98).
130 Hudec: Enforcing International Trade Law: The Evolution o/the Modern GATT Legal System (1993),

s.562.
13\ USA/EEG, soja, 1990 (BISD 37S/86). Om detta fall, se Brand: Competing Philosophies o/GAlTDis

pute Resolution in the Oilseeds Case and the Draft Understanding on Dispute Settlement (1993).
132 USA/EEG, soja, 1992 (BISD 39S/91).
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Någon sådan kom aldrig till stånd och efter en tid blev parterna ense till följd
av att EEG minskade sina subventioner. 133

I detta fall skedde en övergång till omförhandlingsregeln i artikel XXVIII
och enligt den skall kompensation ges när en stat ändrar sina tullar.

I november 1990 antogs en panelrapport rörande en tvist mellan EEG och
USA angående USA:s importrestriktioner för socker.!" EEG åberopade som
grund b1.a. icke-överträdelse enligt artikel XXIII: l (b). Vid icke-överträdelse
kan panelen inte kräva att en stat undanröjer en åtgärd som är förenlig med
GATT. I stället utgör kompensation en näraliggande lösning på problemet.
Panelen avvisade EEG:s krav och hänvisade till 1979 års Understanding, enligt
vilken det inte fanns någon skyldighet att utge kompensation.

En tvist mellan USA och Norge angående staden Trondheims upphandling
av elektronisk utrustning för biltullar ger en god bild av problematiken kring
b1.a. kompensation.l" Det norska vägverket hade tecknat avtal med ett norskt
bolag om inköp av elektronisk utrustning för biltullar. Avtalet hade träffats
efter att anbud infordrats från endast detta företag. Ett sådant förfarande var i
vissa fall tillåtet enligt en undantagsregel i det särskilda avtalet om statlig upp
handling som Norge var bundet av. USA hävdade att den av Norge åberopade
undantagsregeln inte var tillämplig här. Panelen fann att USA hade rätt. Upp
handlingen skulle ha skett på ett sätt som möjliggjorde konkurrens.

För panelen framstod det som ett särskilt problem vad dess rekommendation
skulle innebära. USA hade begärt att panelen skulle rekommendera Norge att
vidta åtgärder för att göra tillämpningen i Trondheim-fallet förenlig med det
särskilda upphandlingsavtalet. Men hur skulle detta vara möjligt när kontraktet
redan var skrivet? Det enda sättet skulle vara att kontraktet annullerades men
en sådan rekommendation var enligt panelen inte rörenlig med den praxis som
fanns. Den vore också enligt panelen oproportionerlig, resursslösande och
kunde innebära skada för tredje part.

USA hade också begärt att panelen skulle rekommendera Norge att för
handla om en ömsesidigt godtagbar lösning med USA, vid vilken hänsyn skulle
tas till de förlorade möjligheterna rör amerikanska företag. USA framförde som
en tredje möjlighet - i det fall parterna inte kunde enas om en sådan lösning 
att kommitten för statlig upphandling skulle bemyndiga USA att dra tillbaka
förmåner enligt avtalet vilka skulle gälla upphandlingar av lika värde som det
ifrågavarande.

Norge ansåg att de amerikanska yrkandena skulle avslås eftersom de enligt

133 Hudec (1993) s. 560.
134 EEG/USA, socker, 1990 (BISD 37S/228).
135 USA/N orge, offentlig upphandling, 1992 (BISD 40S/319). Fallet diskuteras i Petersmann: The dispute

settlement system ofthe World Trade Organization and the evolution ofthe GATT dispute settlement
system since 1948 (1994), s. 1177ff.
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norsk uppfattning låg utanfor panelens mandat. Panelen uttalade att det fram
stod som oklart vad USA begärde av panelen. USA hade inte begärt att panelen
skulle rekommendera forhandling om kompensation for tidigare förluster, Men
vad skulle de då förhandla om? Det praktiska resultatet av USA:s begäran tyck
tes enligt panelen faktiskt gälla kompensation för tidigare förluster, Panelen
hade forsökt klargöra detta for USA men inte fått något riktigt svar. Praxis var
enligt panelen att kompensation bara skulle tillgripas om det var praktiskt svårt
att undanröja en åtgärd och den skulle endast vara tillfällig.

USA hävdade att förmåner enligt upphandlingsavtalet gällde möjligheter
( "opportunity to bid ') snarare än handelsflöden och att statlig upphandling till
sin natur gav stora möjligheter for en stat att agera oförenligt med GATT även
i det fall landet hade regler som var forenliga med GATT. Enligt USA skulle
då den vanliga rekommendationen att ett land skulle "bring ils rules and prac
tices into conformity " i många fall inte vara tillräckligt och inte medfora någon
avskräckande effekt.

Panelen uttalade att detta inte var något som var unikt for upphandling. All
varliga handelsförluster skulle enligt panelen kunna orsakas på andra områden
genom administrativa beslut som inte nödvändigtvis behövde vara oförenliga
med GATT. Som exempel angav panelen diskretionär licensiering, tekniska
regler, sanitära och fytosanitära åtgärder och subventioner. Panelen hänvisade
också till att det fanns fall där en tillfällig åtgärd hade undanröjts innan panelen
hade avgivit sin rapport.

Panelen ansåg att ett beslut från panelen ändå kunde ha värde for den vin
nande parten b1.a. därfor att en antagen panelrapport kring tolkningen aven
regel skulle vara till vägledning for framtida genomforande av avtalet. Panelen
fann sålunda att det inte var lämpligt att rekommendera Norge att forhandla
fram en ömsesidigt godtagbar lösning som tog hänsyn till de förlorade möjlig
heterna for USA-foretag. Panelen ansåg heller inte att upphandlingskommitten
skulle kunna bemyndiga USA att vidta retaliationsåtgärder om forhandlingar
inte ledde till ömsesidigt godtagbart resultat. Panelen uttalade också att det inte
fanns något som hindrade att USA tog upp frågan i upphandlingskommitten.

Panelen fann i sina slutsatser att Norge inte följt sina skyldigheter enligt
upphandlingsavtalet. Som rekommendation uttalades att upphandlingskommit
ten - det var den som skulle anta rapporten - krävde att Norge vidtog nödvän
diga åtgärder for att forsäkra att dess myndigheter skötte sina upphandlingar i
enlighet med vad panelen funnit var rätt tillämpning.

I denna tvist avvisade panelen en begäran om kompensationsförhandlingar.
Tvisten aktualiserade en generell svårighet med regelsystemet, det blickar
framåt och avser inte att ge ersättning for gjorda förluster. Som panelen uttalade
är detta inte unikt for upphandling.
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8.3.4 Uruguayrundan

Frågan om kompensation var svår att lösa för förhandlarna i tvistlösningsgrup
pen. På ett principiellt plan fanns den naturliga iden att den som åsamkat någon
annan part en minskning av handeln genom brott mot avtalet borde vara skyldig
att reparera denna skada på något sätt. Samtidigt var det inte okontroversiellt
hur skadan skulle beräknas och vem som skulle bestämma vilken form av kom
pensation som skulle ges. Diskussionen under Uruguayrundan präglades av
frustration över omöjligheten att konstruera ett bra system.

I ett japanskt förslag framstod kompensation som en självklar del i systemet.
Enligt förslaget skulle en part som inte implementerat en rekommendation i rätt
tid ge kompensation till motparten. Om inte heller kompensation gavs skulle
rådet ge ett bemyndigande om retaliation. 136

Ett förslag från Nicaragua var särskilt inriktat på skydd för u-länder. Nica
ragua ansåg att GATT-parterna i sin rekommendation skulle ta vederbörlig
hänsyn till den skada som tillfogats u-landets ekonomi och, när omständighe
terna krävde det, rekommendera anpassningsåtgärder inkluderande kompensa
tion för skadan. B? Detta var en annan tillämpning av kompensation än den som
gavs i 1979 års Understanding och i Japans förslag. I Nicaraguas förslag använ
des kompensation inte som tillfälligt medel för att undvika retaliation utan som
en form av skadestånd.

Argentina utgick i ett förslag från att ett av de svåraste hindren för tvistlös
ningssystemet var att förmå parter att implementera en rekommendation. Ett
sätt att förmå stater till implementering vore enligt Argentina att det gjordes en
beräkning av den skada det klagande landet tillfogats. Skadan skulle inte beräk
nas från tidpunkten då tvisten hänfördes till GATT-parterna utan redan från den
tidpunkt då åtgärden infördes. Det skulle vara en uppgift för panelen att i sin
rapport göra en beräkning av skadans storlek.!"

Ett förslag från Korea kombinerade i viss mån de två synsätten avseende
kompensation. Enligt förslaget skulle den förpliktade staten erbjuda kompensa
tion om implementering inte skedde i rätt tid. På begäran av den klagande par
ten skulle rådet ges rätt att avgöra storleken av kompensationen. Retaliation
skulle beviljas bara i exceptionella fall. Enligt Korea skulle redan panelrappor
ter kunna inkludera en rekommendation om kompensation vid icke-implemen
tering i det fall det klagande parten var ett u-land som inte hade några praktiska
retaliationsmöjligheter. Förslaget innebar alltså inte någon generell rätt till
kompensation utan kompensation kunde endast komma i fråga i det fall imple
mentering inte skedde i tid.139

136 MTN.GNG/NGI3/W/9 (Japan, 18 September 1987), p. 7.
137 MTN.GNG/NG 13/W/15 (Nicaragua, 6 November 1987), s. 6.
138 MTN.GNG/NGI3/W/17 (Argentina, 12 November 1987).
139 MTN.GNG/NG 13/W/19 (Korea, 20 November 1987), p. 3 b).
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Kompensation som skadestånd för en åtgärds verkan i förfluten tid ingick
som en del i ett förslag från Peru. Man föreslog att "retroactive compensation"
skulle utges för skada från den tidpunkt den ifrågasatta åtgärden trädde i kraft. 140

Mexiko förde ett principiellt resonemang kring verkan av kompensation och
retaliation. Enligt Mexiko bidrog kompensation till att öka handeln medan reta
liation bidrog till att minska handeln mellan två länder. I det fall ena parten var
ett u-land - antingen som klagande eller svarande - borde därför GATT-par
terna göra sitt yttersta för att interimslösningen i avvaktan på implementering
blev kompensation och inte retaliation. Mexiko ansåg att man vid bestäm
mande av kompensationen inte bara skulle ta hänsyn till handeln med den aktu
ella varan utan också dess verkan för landets ekonomi. I det fall ett u-land inte
kunde implementera i rätt tid skulle enligt Mexiko den antagna interimslös
ningen baseras på en kompensation som u-landet erbjuder i-landet och inte en
retaliationsåtgärd från i-landets sida. I det fall ett i-land inte kunde implemen
tera i tid borde lösningen enligt Mexiko så långt möjligt baseras på en kompen
sation som önskades av u-landet. En sådan kompensation skulle enligt Mexiko
beräknas retroaktivt från det åtgärden trädde i kraft.""

En intressant fråga i detta sammanhang är vem som skall bestämma kom
pensationen. Mexiko föreslog att ett u-lands ståndpunkt skulle ha företräde
såväl när landet självt skulle ge kompensation som när ett i-land skulle ge kom
pensation.

Att kompensation var bättre än retaliation var en ståndpunkt som väckte all
mänt gillande i förhandlingsgruppen. Många ansåg att detta inte bara borde
vara tillämpligt när ett u-land var part utan vid alla tvister. Flera stater under
strök att bestämmande av lämpliga interimslösningar måste vara något som
gjordes gemensamt; val av lämplig kompensation borde inte läggas i ena par
tens händer. Det uttalades också att det var svårt för den klagande parten att
acceptera kompensation i en helt annan sektor än den i vilken det hade skett en
minskning av förmåner. 142

1989 års halvtidsöverenskommelse innehöll ingenting om kompensation.
Här fanns f.ö. inte heller något om retaliation. De kortfattade bestämmelserna
om kompensation i 1979 års Understanding gällde alltså oförändrade.

I ett gemensamt förslag från flera stater utvecklades hur storleken av kom
pensationen skulle bestämmas. Utgångspunkten var att kompensation var en
tillfällig åtgärd som kunde komma till användning i avvaktan på att implemen
tering skedde. När tiden för implementering gått ut skulle enligt förslaget en
teknisk grupp tillsättas på begäran av den klagande parten med uppgift att
bestämma storleken av förmånsförlusten. Parterna i tvisten skulle vägledas av

140 MTN.GNG/NG 13/W/23 (Peru, 3 March 1988), p. 25.
141 MTN.GNG/NGI3/W/26 (Mexico, 23 June 1988), p. VI.
142 MTN.GNG/NG 13/8 (Meeting 23-24 June 1988), p. 11.
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denna på detta sätt bestämda summa för att förhandla om kompensation. Denna
summa kunde senare också användas som mått på den retaliationsåtgärd som
kunde vidtas i ett senare skede. I förslaget angavs också att kompensation skulle
ges på basis av principen om mest-gynnad-nation och skulle syfta till att åter
ställa balansen mellan alla GATT-länder. Om ett u-land var part i förhandling
om kompensation skulle hänsyn tas till landets handel, finanser och utveck
lingsbehov. Som huvudregel skulle förmånsförlusten enligt förslaget räknas
från dagen för rådets antagande av panelrapporten. I det fall ett u-land var kla
gande part kunde man enligt förslaget räkna förmånsförlusten från dagen för
införande av åtgärden. 143

Vid ett möte 12 maj 1989 begärde förhandlingsgruppen från sekretariatet en
bakgrundsrapport om begreppet kompensation i samband med tvistlösning i
GATT. En sådan presenterades också den 14 juli samma år. 144 Rapporten var
relativt kortfattad och huvudvikten låg vid ett antal preciserade frågeställningar
i slutet.

Rapporten diskuterades vid ett möte i förhandlingsgruppen i september
1989. Här förelåg enighet om att kompensation bara skulle ses som en temporär
åtgärd avsedd att förmå en part att implementera. De flesta motsatte sig att
kompensation skulle utgöra en rättslig skyldighet i tvistlösningssystemet. Man
uttryckte farhågor för att regler om kompensation kunde få som effekt att de
uppmuntrade till icke-implementering. Ett antal stater pläderade för att det
borde utarbetas riktlinjer för kompensation och några ansåg att såväl kompen
sation som retaliation borde innehålla en komponent av straff för att förmå par
ter till snabb implementering. 145

Flera stater framhöll att kompensationsåtgärder inte gynnade den industri
som var drabbad av den felaktiga åtgärden och att kompensation gav sned
vridna ekonomiska effekter. 146

Det framhävdes också av ett antal stater att principen om kompensation var
särskilt attraktiv för små länder och u-länder därför att dessa hade begränsad
förmåga att retaliera. Samtidigt påpekades att små länder kunde få svårt att för
handla med ett mycket större land om kompensation. En lösning som framför
des härvidlag var att rådet skulle kunna bestämma kompensationen. 147

143 MTN.GNG/NGI3/W/30 (lO October 1988).
144 Compensation in the Context of GATT Dispute Settlement Rules and Procedure. Note by the Seere-

tanat (MTN.GNG/NGI3/W/32, 14 July 1989).
145 MTN.GNG/NGI3/16 (Meeting 28 September 1989), p. 8 -14.
146 Ib.
147 Ib.
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En delegation ansåg att det fanns olika typer av kompensation som borde
diskuteras. Särskilt ville man framhålla situationen när ett undanröjande aven
felaktig åtgärd inte undanröjde den skada som blivit en konsekvens av åtgär
den. För en sådan situation borde det enligt delegationen finnas regler i GATT
om gottgörelse till den som åsamkats skada. Konsekvensskador kunde bli sär
skilt påtagliga i den privata sektorn. Förslaget väckte motstånd från flera med
argumentet att GATT reglerade relationen mellan stater och att gottgörelse till
privata företag inte kunde bestämmas i detta forum.!"

I ett förslag från Mexiko diskuterades en praktisk-teknisk fråga som kunde
tabetydelse för implementeringen. Mexiko föreslog att en klagande part direkt
efter beslut om antagande aven rapport skulle kunna begära och få ett bemyn
digande avseende kompensation och retaliation men att detta bemyndigande
inte skulle ta träda i kraft förrän icke-implementering konstaterats. Om ett
sådant beslut fick begäras först då tiden for implementering utgått, skulle det 
eftersom beslutsprocessen tog en viss tid - kunna dröja ytterligare en tid innan
kompensation eller retaliation kunde verkställas. Med den föreslagna lösningen
skulle, hävdade Mexiko, ett land i förväg veta vad det skulle kosta att inte
implementera i tid. 149

Mexiko framförde också i sitt förslag en princip for hur länge en kompensa
tionsåtgärd eller retaliationsåtgärd skulle vara i kraft. Den föreslagna principen
innebar att åtgärderna skulle få pågå lika länge som den felaktiga åtgärden
pågått. Det skulle sålunda betyda att de skulle få fortsätta en tid efter det att den
felaktiga åtgärden hade undanröjts. Som exempel nämndes att om en felaktig
åtgärd varit i kraft i fem år så skulle också kompensationsåtgärden eller retali
ationsåtgärden vara i kraft i fem år även om den felaktiga åtgärden avskaffats
tre år efter att kompensations- eller retaliationsåtgärderna trätt i kraft. 150

8.3.5 Kompensationsbestämmelser i Överenskommelsen om
tvistlösning

I Överenskommelsen om tvistlösning stadgas att kompensation är en tillfällig
åtgärd som kan tillgripas i händelse av att rekommendationer och utslag inte
genomförs inom rimlig tid. Det anges vidare att kompensation inte är att foredra
framför ett fullständigt genomförande av rekommendationen. Det stadgas
också att kompensation är frivillig och - om den lämnas - skall vara förenlig
med de berörda avtalen. 151

Detta är de inledande principerna. Härefter anges hur en överenskommelse

148 Ib.
149 MTN.GNG/NGI3/W/42 (Mexico, 12 July 1990), p. 27 och 28.
150 MTN.GNG/NGI3/W/42 (Mexico, 12 July 1990), p. 29.
151 Artikel 22 p. 1 i Överenskommelsen om tvistlösning.
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om kompensation skall kunna komma till stånd. En förlorande part, som inte
kan implementera i tid, skall inleda förhandlingar med klagande part i syfte att
komma fram till en ömsesidigt godtagbar kompensation innan den bestämda

tidsfristen för implementering löpt ut. Om en sådan överenskommelse ej nåtts
inom 20 dagar kan den klagande parten begära rätt att få vidta en retaliations
åtgärd. 152

Kompensation finns också nämnd i den artikel som särskilt reglerar "icke
överträdelse" .153 I det fallet finns det ingen skyldighet att undanröja den åtgärd

som givit de oönskade effekterna eftersom åtgärden definitionsmässigt är för
enlig med WTO-avtalet. Panelen eller överprövningsorganet skall dock rekom
mendera den berörda medlemmen att göra en ömsesidigt godtagbar jämkning
av åtgärden. Om endera parten begär det kan den skiljedomare, som fått till
uppgift att bestämma skälig tid för implementering, i sitt avgörande också ta

ställning till omfattningen av förmånsförlusten och ge ett icke-bindande förslag

om hur en ömsesidigt godtagbar jämkning av åtgärden skulle kunna åstadkom
mas. Det stadgas också att kompensation kan utgöra ett led i en ömsesidigt till

fredsställande jämkning som slutlig uppgörelse i tvisten.
I den punkt som anger att kompensation vid icke-överträdelse kan utgöra ett

led i en ömsesidigt tillfredsställande jämkning, stadgas att detta gäller trots
bestämmelserna i artikel 22.1. I den artikeln anges att kompensation är en till
fållig åtgärd som kan tillgripas om implementering inte sker i rätt tid men att
den inte är att föredra framför ett fullständigt genomförande av rekommenda
tionen.

8.3.6 Kompensation i andra WTO-regler

Det fmns ett antal andra regler i WTO-avtalet enligt vilka en medlem, som har
för avsikt att göra vissa förändringar av sin handelspolitik, måste ge andra med
lemmar något annat i stället. De viktigaste av dessa skall kort beskrivas här.

En grundläggande sådan regel är artikel XXVIII i GATT. I WTO-avtalet
ingår en särskild överenskommelse om tolkningen av denna artikel. 154 Enligt

artikeln kan en medlem ändra - dvs. höja - en bunden tull men är då skyldig att
förhandla med andra medlemmar. Artikel XXVIII anger att förhandlingarna
kan innefatta bestämmelser om kompensation med avseende på andra varor och
att de berörda parterna skall eftersträva att bibehålla en allmän nivå av reci
proka och ömsesidigt fördelaktiga medgivanden, som inte är mindre gynnsam
för handeln än den som gällde innan förhandlingarna ägde rum. Förhandling

152 Artikel 22 p. 2.
153 Artikel 26 p. 1.
154 Understanding on the Interpretation of Article XXVIII ofthe General Agreement on Tariffs and Trade

1994.
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skall ske med den eller de medlemmar som har ställning som huvudleveran
tör(er).

Om ett antal stater bildar en ny tullunion kan den nya gemensamma yttre tul
len bli högre än den genomsnittliga tullen före bildandet av tullunionen. Enligt
GATT är detta icke tillåtet. Skulle det visa sig att så blev fallet är den nya tull
unionen skyldig att förhandla med utomstående drabbade länder för att erbjuda
en tullsänkning som medför att det nya genomsnittet inte blir högre. 155 Tulluni
onen skall sålunda erbjuda kompensation som kan gälla för andra varor än dem
för vilka tullen i genomsnitt höjts. Riktlinjer för hur denna beräkning skall
göras finns i den nya särskilda överenskommelsen om tolkning av den ifråga
varande GATT-regeln. 156

Om en stat ser sig nödsakad att införa en handelshindrande åtgärd för att
skydda den egna industrin kan staten vara skyldig att erbjuda drabbade länder
någon form av kompensation.!" Enligt de nya reglerna i det särskilda avtalet
om skyddsåtgärder skall en medlem som avser att vidta en skyddsåtgärd
bemöda sig om att behålla en väsentligen likvärdig nivå av medgivanden gen
temot drabbade länder. För att uppnå detta kan enligt reglerna berörda stater
komma överens om lämpliga sätt för handelskompensation.!" Någon regel om
hur denna kompensation skall beräknas finns inte.

8.3.7 Effekter av kompensation

När Uruguayrundans förhandlare diskuterade kompensation lade de i denna
term i allmänhet betydelsen att en stat införde tullsänkningar eller någon annan
handelsbefrämjande åtgärd i stället för att implementera den givna rekommen
dationen. Texten i Överenskommelsen om tvistlösning utesluter emellertid inte
någon form av kompensation, inte heller finansiell kompensation. En tolkning
är att kompensation kan vara vad som helst som är acceptabelt för parterna. En
utgångspunkt för den kommande diskussionen är dock - i enlighet med
utgångspunkterna för Uruguayrundans förhandlare - att kompensation handlar
om att erbjuda tullsänkning på en annan vara eller öka en viss kvot för import.

Effekterna aven kompensatorisk åtgärd kan beskrivas på olika sätt. I det föl
jande anges tre generella effekter, vilka alla visar svårigheterna med att ha kom
pensation som en rättsföljd.

Den första generella effekten är att staten A, som ger kompensation, ger en
fördel åt en annan bransch i landet B än den bransch som drabbats av den fel-

155 Artikel XXIV i GATT.
156 I WTO-avtalet ingår en särskild överenskommelse om tolkning av artikel XXIV; Understanding on

the Interpretation of Article XXIV of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994.
157 Artikel XIX i GATT och det i WTO-avtalet nya avtalet om skyddsåtgärder; Agreement on Safeguards.
158 Artikel 8 i avtalet om skyddsåtgärder.
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aktiga åtgärden. På samma sätt ger man fördelar åt egna konsumenter aven viss
produkt i stället för konsumenter av den produkt för vilken man införde hindret.
Ett felaktigt hinder för B:s bilexport till A kan kompenseras genom att A sänker
sin tull på livsmedel från B. Denna sänkning är varken till gagn för B:s bilex
portörer eller för A:s bilkonsumenter.

Kompensation innebär att det sker en förändring av handeln mellan två län
der såtillvida att länderna byter andra produkter eller andra kvantiteter av pro
dukter. Detta gäller under förutsättning att de förändrade tullsatserna eller kvo
terna verkligen får som effekt ett förändrat handelsmönster, något som inte är
självklart att så sker. Att kompensation medför en förändrad handel är en bak
grundsfaktor som har betydelse för frågan om vem som skall bestämma om vil
ken kompensation som skall ges.

Kompensation kan erbjudas på ett sätt som snarast förstärker den otillåtna
åtgärden. Antag att A höjer tullen på import av bilar. Detta skyddar den egna
produktionen av bilar. Tullhöjningen drabbar bilexporten från B. A har dock
ingen egen tillverkning av motorer till de flesta bilar utan måste importera
sådana från B. Om A som kompensation erbjuder tullsänkningar på motorer
kommer detta att gynna biltillverkarna i A, vilka skyddades av den felaktiga tul
len. En sådan kompensation framstår inte som helt rimlig. 159

Den folkrättsliga principen gällande brott mot traktater är i första hand att
en sådan gottgörelse skall lämnas som försätter motparten i samma situation
som om den felaktiga handlingen aldrig begåtts. 160 Kompensation innebär i all
mänhet att något annat företag gynnas än det som drabbats. För det företag vars
handel hindras av den felaktiga åtgärden kan effekterna bli mycket svåra,
ibland nedläggning. Det vore från denna utgångspunkt rimligare om kompen
sationen gavs direkt till det drabbade företaget. En sådan lösning förefaller
omöjlig i WTO. Tanken avfärdades också vid ett möte i förhandlingsgrup
pen.'?'

Den andra generella effekten framträder vid en jämförelse mellan kompen
sation och retaliation. Som påpekades av Mexiko under Uruguayrundan inne
bär en retaliation en handelshindrande tullhöjning medan kompensation i all
mänhet är en handelsbefrämjande tullsänkning. Om den felaktiga åtgärden inte
undanröjes är det bättre för den internationella handeln med kompensation än
med retaliation.

Det sagda gäller dock inte under alla omständigheter. En kompensatorisk
åtgärd kan ha vidtagits efter en förhandling mellan parterna och det finns viss

159 I ett möte med NG 13 ifrågasätts om "the grant ofcompensation should ever be permitted to benefit
the non-implementing industry concerned". MTN.GNG/NGI3/16 (Meeting 28 September 1989), p.
11.

160 Se ovan i avsnitt 8.3.1.
161 MTN.GNG/NGI3/16 (Meeting 28 September 1989), p. 13.
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risk för att förhandlingsresultatet blir bestående, innebärande att den felaktiga
åtgärden också består. En retaliation syftar till att genom användning aven
påtryckningsåtgärd förmå motparten att implementera den rekommendation
som givits och undanröja den felaktiga åtgärden. Om en kortvarig retaliations
åtgärd lyckas - det kan t.o.m. räcka med ett hot - kan den vara att föredra fram
för kompensation. En viss risk finns dock också för att retaliationsåtgärden blir
bestående och då är saken än värre.

Den tredje generella effekten kan härledas från att WTO-avtalet bygger på
principen om mest-gynnad-nationsbehandling. I Överenskommelsen om tvist
lösning stadgas att kompensationen skall vara förenlig med de berörda avta
len.162 Den kompensatoriska tullsänkningen skall återställa balansen mellan de
två parterna. I enlighet med principen om mest-gynnad-nation skall den kom
pensatoriska tullsänkningen gälla för alla medlemsländer. Detta kan få till
effekt att producenter i andra länder finner det lönsamt att börja sälja till det
land som ger kompensation och detta i sin tur kan medföra att det drabbade lan
det inte alls får den nytta av den kompensatoriska tullsänkningen som var tänkt.

En möjlighet här vore att kompensation inte gavs på mest-gynnad-nations
basis utan endast till det land eller de länder som negativt påverkats av den fel
aktiga åtgärden. En sådan lösning - som inte är förenlig med de nuvarande reg
lerna - skulle innebära att en felaktig åtgärd kan kompenseras aven åtgärd som
också innebär ett brott mot avtalet. Detta skulle kunna vara negativt för legiti
miteten hos systemet. 163 En jämförelse kan här göras med retaliationsåtgärder.
Dessa är riktade mot ett land och innebär brott mot principen om mest-gynnad
nations-behandling. Följden aven retaliationsåtgärd kan bli att den särskilt
gynnar ett annat land som tillverkar den produkt som är föremål för retaliations
åtgärd. Skillnaden mellan kompensation och retaliation i detta hänseende är att
en diskriminerande kompensationsåtgärd endast gynnar ett land medan en dis
kriminerande retaliationsåtgärd i princip kan gynna flera länder. Det brott mot
WTO-avtalet som en retaliationsåtgärd innebär skall också godkännas av DSB.
Om en kompensationsåtgärd skulle få vara diskriminerande så borde en förut
sättning vara att den godkändes av DSB.

Ett annat problem med kompensation och mest-gynnad-nations-principen
uppstår då flera länder är drabbade av den felaktiga åtgärden men i olika grad.
Är det möjligt att utforma en kompensatorisk tullsänkning så att balansen åter
ställs med alla länder? I så fall skulle man tvingas ge olika tullsänkningar för
de olika länderna - formellt som olika tullsänkningar för olika produkter -, vil
ket samtidigt kan ge svåröverskådliga effekter.

WTO-avtalet möjliggör avsteg från mest-gynnad-nations-principen om ett

162 Artikel 22 p. 1.
163 Frågan ställs i sekretariatsutredningen om kompensation. Compensation in the Context of GATT Dis

pute Settlement Rules and Procedures. Note by the Secretariat. MTN.GNG/NGI3/W/32, p. 14 (b).
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i-land vill gynna ett u-land framför andra i-länder. En kompensation som ett i
land ger till ett u-land behöver därför inte baseras på mest-gynnad-nations-prin
cipen utan kan vara selektiv. I den särskilda sekretariatsutredningen om kom
pensation ifrågasattes om en sådan selektiv kompensation kanske ändå skulle
kräva ett beslut om undantag (en "waiver") enligt artikel XXV:5 i GATT. 164

Sammanfattningsvis gäller att kompensation i allmänhet ger handelsföränd
rande effekter, att kompensation generellt till skillnad från retaliation ger han
delsbefrämjande effekter samt att kompensation kan vara svår att förena med
principen om mest-gynnad-nation-behandling.

8.3.8 Kompensationens omfattning

En kompensatorisk åtgärd skall i någon mening motsvara den förlust ett företag
eller en nation tillfogats på grund aven otillåten åtgärd. Kompensationens
omfattning beror på (1) hur mycket man exempelvis sänker tullen på en annan
vara, (2) hur stor kvantitet av denna vara som importeras och (3) hur länge kom
pensationsåtgärden är i kraft. Tullsänkningsförhandlingar utgår från den handel
som ägt rum under en bakomliggande period. De reciproka medgivandena bru
kar motsvara produkten av tullsänkningen och den kvantitet som importerats
under perioden, dvs. produkten av (1) och (2) ("trade coverage'tj.!" Resultatet
av tullsänkningsförhandlingarna gäller för en obestämd framtid. Tidsfaktorn är
då irrelevant. Kompensation har ett annat syfte än vanliga tullsänkningar. Tids
faktorn får här betydelse. Frågan om för vilken tidsperiod en kompensatorisk
åtgärd skall gälla blir också en fråga om kompensationens funktion.

Kompensationen utgör - grovt beräknat - en produkt av kompensationsåt
gärdens giltighet i tiden och den genomsnittliga storleken av handeln per tids
enhet som tillkommer p.g.a. åtgärden. Detta kan uttryckas så att kompensatio
nens omfattning är lika med varaktigheten gånger storleken. I detta avsnitt skall
diskuteras innebörden av olika tidsperioder (varaktigheten) för kompensations
åtgärder och hur kompensationen kan beräknas (storleken). Diskussionen är
främst explorativ och inriktad på systemets gränser, möjligheter och konflikt
punkter.

Även om kompensationsåtgärdens varaktighet och storlek är funktionellt
förknippade med varandra skall de här diskuteras var för sig. I den inledande
diskussionen om varaktigheten ingår som förutsättning att storleken av kom
pensationsåtgärden ("trade coverage") motsvarar storleken av den felaktiga
åtgärden.

En utgångspunkt i den följande diskussionen om varaktigheten är att den

164 Sekretariatsutredningen p. 14 (c).
165 Se härom Das: The World Trade Organisation. A Guide to the Frameworkfor International Trade

(1999), s. 61, och McGovem: International Trade Regulation (1995) s. 5.12-1.
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kompensatoriska åtgärden inte kan träda i kraft förrän en tid efter det att panel
rapporten antagits. Kompensatoriska åtgärder som träder i kraft innan dess kan
betraktas som förlikningsåtgärder och diskuteras inte här.

Kompensation kan ha olika syften och funktioner. För det första kan kom
pensation bestämmas då implementering inte sker på rätt sätt och är då avsedd
att utgöra ersättning för den uteblivna implementeringen. Konstruktionen inne
bär ett erkännande av att uppfyllelse är det centrala, att kompensation inte skall
vara någon ersättning för förluster under förfluten tid och att den utgör en
ersättning för att staten inte iakttagit den bestämda tidsfristen för implemente
ring. Kompensation kan här också vara ett medel för att förebygga och förhin
dra en retaliationsåtgärd. Överenskommelsen om tvistlösning bygger på denna
tanke när det i överenskommelsen uttrycks att kompensation är en tillfällig
åtgärd som kan tillgripas i händelse av att rekommendationer och utslag inte
genomförs inom rimlig tid. För det andra kan kompensation bestämmas då
panelrapporten antas och är då avsedd att utgöra ersättning för de skador den
felaktiga åtgärden medförtsedanden infördes.

I det följande diskuteras båda typerna av kompensation. Det kommer att
framgå att de olika lösningar som presenteras ibland bygger på det ena fallet,
ibland på det andra och ibland på vilket som helst av dem. Antalet kombinatio
ner som kan bli föremål för analys är mycket stort. Den begränsning som gjorts
syftar till att framhäva olika principiella synsätt på kompensation.

Tidpunkten för ikraftträdande antas vara densamma i samtliga fall nedan.
Kompensationsåtgärderna träder i kraft vid en tidpunkt efter att rapporten anta
gits men innan den felaktiga åtgärden avskaffats. Men hur länge skall den kom
pensatoriska åtgärden pågå? Svaret på detta beror på huruvida den kompensa
toriska åtgärden är handelsmässigt likvärdig med (dvs har samma storlek som)
den felaktiga åtgärden eller inte. För att kunna föra ett principiellt resonemang
om detta utgås nedan från att den kompensatoriska åtgärden är handelsmässigt
likvärdig - hur detta mäts diskuteras därefter - med den felaktiga åtgärden.
Värdet av handeln per tidsenhet ("trade coverage") antas alltså vara likvärdig.

Sju olika lösningar på frågan om kompensationsåtgärdens varaktighet
åskådliggör innebörden av kompensation.

Den första är att den kompensatoriska åtgärden upphör den dag den felak
tiga åtgärden upphör. Den felaktiga åtgärden kommer då att ha varit i kraft
längre än den kompensatoriska åtgärden. Denna lösning innebär att det inte
finns något särskilt skadeståndsmoment. Den anklagade statens beslut att ge
kompensation är ett erkännande aven skyldighet att implementera i tid - en
skyldighet man inte följt - och innebär att man för framtiden med god legitimi
tet kan kräva att andra implementerar i tid. Beslutet att ge kompensation kan
också vara ett sätt att förekomma en retaliationsåtgärd.

Den andra lösningen är att kompensationsåtgärden pågår en tid efter att den
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felaktiga åtgärden undanröjts, så länge att den kompensatoriska åtgärden är i
kraft en tid motsvarande tiden från antagandebeslutet till dess den felaktiga
åtgärden undanröjts. Innebörden av denna lösning är att det genom den rättsliga
proceduren konstaterade rättsläget skall få genomslag direkt. Någon ersättning
för skador under tid då det ännu ej fastslagits att överträdelse skett utgår inte.
Men skador som uppstått efter det konstaterande beslutet skall ersättas fullt ut.

Den tredje lösningen är att kompensationsåtgärden pågår under en period
motsvarande tiden från det att klagomålet inlämnats till dess att den felaktiga
åtgärden avskaffats. Här finns ett moment av retroaktivitet i lösningen men den
sträcks enbart tillbaka till tidpunkten för ett lämnat klagomål. Lösningen är
konsistent med en grundtanke i WTO, nämligen att en åtgärd är tillåten så länge
inte någon annan stat anför klagomål mot den. Denna grundtanke är central för
hela WTO-systemet och utgör en begränsning av den rättsliga ideologin i sys
temet. Någon oberoende åklagare finns inte.

Den fjärde lösningen är att kompensationsåtgärden pågår under en period
motsvarande tiden från det att den felaktiga åtgärden trätt i kraft till dess att den
avskaffats. Här finns ett klart skadeståndsmoment. Denna lösning framfördes
av Mexiko under Uruguayrundan. 166 Tanken på en retroaktiv kompensation
framfördes också av Argentina och Peru. 167 Med denna lösning skulle den drab
bade parten bli fullt kompenserad för den skada den lidit på grund av den fel
aktiga åtgärden. Kompensationen skulle dock inte vara avskräckande för det
land som infört den felaktiga åtgärden eftersom denna åtgärd givit en fördel
som är lika stor som den nackdel kompensationen innebär.

Den femte lösningen är att kompensationsåtgärden pågår ännu en tid utöver
vad som angivits i den fjärde lösningen. Härmed skulle man introducera ett
straffmoment i kompensationen. Denna skulle då inte bara vara reparativ utan
också ha en preventiv funktion. Om den felaktiga åtgärden varit i kraft ett år
skulle kompensationsåtgärden kunna vara i kraft exempelvis ett år och tre
månader.

Den sjätte lösningen är att kompensationen förblir i kraft tills vidare trots att
den felaktiga åtgärden avskaffats. En sådan situation kan förekomma om den
anklagade staten själv bara finner fördelar med den kompensatoriska åtgärden
och inte finner det nödvändigt att behålla en högre tull, inte ens för att i framti
den använda den som ett förhandlingskort.

Den sjunde och sista lösningen är att såväl den felaktiga åtgärden som den
kompensatoriska åtgärden består tills vidare. Den klagande parten kan med
tiden ha funnit att en sådan situation är bättre för den än att båda åtgärderna
undanröjs. DSB som skall övervaka implementeringen av panelrapporter ställs

166 MTN.GNGINGI3/W/42 (Mexico, 12 July 1990), p. 29. Se ovan avsnitt 9.4.4.
167 MTN.GNGINGI3/W/17 (Argentina, 12 November 1987); MTN.GNGINGI3/W/23 (Peru, 3 March

1988).
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då inför frågan om den skall godta icke-implementering. Om inget land framför
klagomål om icke-implementering kommer DSB enligt reglerna inte att vidta
några vidare åtgärder.

Det kan uppfattas som något besvärande att de ovan angivna resonemangen
bygger på tankemodellen att den felaktiga åtgärden är en vinst för land A och
en förlust för land B och att den kompensatoriska åtgärden är en förlust för land
A men en vinst för land B. Denna tankemodell underkänns i allmänhet i ekono
miska teorier men samtidigt finns den som fungerande tankemodell för de age
rande parterna och är därmed en realitet. 168

Reglerna om kompensation i Överenskommelsen om tvistlösning följer den
första av de sju lösningarna. Kompensationsfrågan blir aktuell först då imple
mentering inte sker i rätt tid. Den sjätte lösningen är också konsistent med reg
Ierna, Den sjunde lösningen är inte konsistent med de materiella reglerna men
tvistlösningsreglerna utgör inget hinder mot denna lösning så länge inte någon
annan stat anför klagomål mot den felaktiga åtgärden. De övriga fyra lösning
arna har avvisats som normer för tvistlösningen i WTO. Alla fyra är dock tänk
bara som lösningar. Att de avvisats visar att WTO-systemet inte erkänner de
funktioner som dessa lösningar skulle få.

Den diskussionen som här förts hade som nämnts som förutsättning att den
kompensatoriska åtgärden var likvärdig med den felaktiga åtgärden. En svår
fråga - ofta omöjlig att besvara - är hur man skall avgöra att två åtgärder är lik
värdiga. Som ovan påpekats kan effekterna aldrig vara likvärdiga. Det är oftast
andra företag som har nytta av kompensationen och branscher har olika fram
tidsutsikter. Några utgångspunkter för likvärdigheten skall här diskuteras.

Antag att en stat A felaktigt höjer tullen på varan X från 5 % till 10 % och
varan X exporteras ett givet år till ett värde av 1.000.000 dollar från land B.
Antag samtidigt att land B samma givna år exporterar varan Y till land A till ett
värde av 5.000.000 dollar och att tullen på denna vara är 20 %. En lämplig kom
pensation kan då som utgångspunkt ha den formel som används vid tullsänk
ningsförhandlingar, nämligen handelsvolym (värdet av det som importeras)
multiplicerad med tullsänkningsprocent. Tullhöjningen för varan X får då vär
det 0,05 x 1.000.000 = 50.000. Om kompensation skall ges genom en tullsänk
ning för varan Y bör den kompensationen innebära en tullsänkning från 20 %

till 19 %, ty 0,01 x 5.000.000 = 50.000.
En lösning på problemet i enlighet med en sådan princip kommer ofta att

framstå som tvivelaktig. Priselasticiteten för varorna är förmodligen olika och
kanske är det så att sänkningen från 20 % till 19 % inte ger någon effekt alls för
exporten av Y till land A. Den grova formel som här använts måste uppenbar-

168 Den förhärskande uppfattningen inom den moderna nationalekonomin är ju att frihandel- också ensi
dig sådan - i allmänhet är bättre än protektionism. Se avsnittet om det ekonomiska systemet i kapitel
2, avsnitt 2.2.2.
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ligen kompletteras på olika vis för att ge ett bra resultat. Det resultat som efter
strävas skall rimligen vara att värdet av land B:s export till land A skall förbli
oförändrat.

Det enkla exemplet visar de svårigheter som finns med beräkningar av detta
slag. Ändå var exemplet enkelt i den meningen att det rörde sig om en tullhöj
ning på några procent för en vara. Förutsättningen var tullen var bunden till 5 %

men att den felaktigt höjdes till 10 %. Studerar man de tvister som förekommit
visar det sig att de sällan är av detta enkla slag. Många tvister handlar om olika
former av kvantitativa restriktioner. Många handlar om utebliven nationell
behandling.

Här finns två problem. För det första har paneler vid flera tillfållen slagit fast
att vissa artiklar inte syftar till att skydda handelsflöden utan att skydda förvänt
ningar om lika konkurrens. Om en stat bryter mot en sådan artikel är det rättsligt
irrelevant att värdera en förlust som uppstår vid brott mot artikeln. Om det är
rättsligt irrelevant att värdera förlusten kan en panel rimligen inte heller ålägga
en stat att vidta en kompensationsåtgärd vars värde har beräknats på ett visst sätt.

För det andra är det svårt att värdera den förmånsförlust ett brott mot en
bestämmelse innebär för ett drabbat land också i fall då syftet med en viss arti
kel kan vara att skydda handelsflöden. Det är lika svårt att bestämma storleken
på den andra komponenten i jämförelsen, den kompenserande åtgärden. Ovan
konstaterades att också i ett enkelt fall med en felaktig tullhöjning uppstod
svåra mätproblem. Som Petersmann påpekat rymmer varje beräkning aven
skada som orsakas aven felaktig åtgärd så många metodproblem och datapro
blem att det blir svårt att nå någon enighet om den. 169 Om en panel skulle ha till
uppgift att göra sådana beräkningar finns risken att den ger sig ut på så osäkra
marker att dess avgöranden förlorar legitimitet.

Att beräkna värdet aven kompensationsåtgärd i förväg är alltså svårt. Vid
tidpunkten för införandet av åtgärden är många faktorer okända. En möjlighet
är att i stället värdera den efterhand och avskaffa kompensationsåtgärden när
åtgärden givit en viss överenskommen effekt. Men eftersom det är svårt att veta
vad som orsakat en viss uppgång så kan ett avskaffande av kompensationsåt
gärden ge en oväntad effekt.

I sekretariatsutredningen om kompensation påpekades att det inte fanns
några regler för att bestämma värdet på medgivanden och i konsekvens därmed
inte heller några regler för att bestämma den skada som förorsakades av ett
avtalsbrott.'?" Sekretariatet ställde frågan om sådana regler borde skapas.

169 Petersmann: Uruguay Round Negotiations 1986-1991 (1991), s. 529. Petersmann nämner som exem
pel på problem "alternative trade jlows and 'economic rents', lost export revenue, relevant demand
and supply elasticities ofthe restricted products".

170 Compensation in the Context of GATT Dispute Settlement Rules and Procedures. Note by the seere
tanat. MTN.GNG/NGI3/W/32, 14 July 1989.
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Sekretariatet framhöll att det fanns flera problem som måste utredas om sådana
regler skulle skapas. Ett problem var vilka faktorer som skulle vara avgörande
då man skulle värdera de handelsskapande effekterna aven kortvarig kompen
sationsåtgärd. Enligt sekretariatet kunde man här ta hänsyn till b1.a.effekter på
betalningsbalansen, effekter på storleken av handelsflöden, effekter på expor
törernas vinster och effekter på producenternas investeringsbeslut. Ett annat
problem var hur man skulle beräkna de skador som orsakades av den felaktiga
åtgärden. Enligt sekretariatet fanns det två alternativ. Man kunde järnföra kon
sekvensen av den felaktiga åtgärden antingen med konsekvenserna av dess
borttagande eller med konsekvenserna av dess ersättande med en alternativ till
låten åtgärd.

Sekretariatsutredningen presenterade problem men knappast några lös
ningar på problemen. Några regler for hur man anger omfattningen av kompen
sation finns inte.

I panelpraxis kan man inte finna någon vägledning for bestämmande av
kompensation.

8.3.9 Vem avgör kompensationen?

Rubrikens fråga har flera innebörder. Den gäller vilka aktörer som kan eller
skall eller bör bestämma kompensationen. "Kan" avser de praktiska möjlighe
tema, "skall" avser en rättsdogmatisk tolkning av WTO-avtalet och "bör" avser
en värdering baserad på en angiven icke-rättslig norm, t.ex. nödvändigheten av
legitimitet.

Att avgöra kompensationen kan betyda olika saker. Avgörandet kan gälla
(1) storleken av förmånsförlusten,
(2) storleken av kompensationsåtgärden,
(3) den konkreta utformningen av kompensationsåtgärden.
Tre olika aktörer kan fatta beslut om dessa ting:
(a) en tredje part, dvs. något WTO-organ som exempelvis en panel eller en

särskild teknisk grupp,
(b) den stat som infört den felaktiga åtgärden och som skall ge kompensa

tion,
(c) den stat som drabbats av den felaktiga åtgärden och som skall få kom

pensation.
Beslutet kan också fattas gemensamt genom avtal mellan två eller flera av

dessa parter.
I ett av forslagen under Uruguayrundan angavs som en möjlighet att vid

icke-implementering en "teknisk grupp" skulle tillsättas for att avgöra storle
ken av förmånsförlusten. Denna värdering skulle sedan enligt forslaget vara
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vägledande när de berörda parterna själva förhandlade om en kompensatorisk
åtgärd. 171

Det finns flera argument mot att en tredje part (panel eller annat WTO
organ) skall bestämma kompensationen. Vid bestämmandet av de två första
komponenterna (storleken av förmånsförlusten och kompensationsåtgärden)
finns det svårlösta metodproblem. Skulle kompensationen bestämmas i en
panelrapport skulle oenighet härom kunna förlänga proceduren och leda till att
rapporten inte antogs eller att en stat vägrade implementera. Systemet skulle
härigenom kunnaförlora legitimitet. En tänkbar lösning på detta vore att frågan
hänskjuts till en skiljedomstol som inte primärt identifieras med WTO och som
inte skapar något prejudikat.

Den tredje komponenten i avgörandet innebär att någon skall bestämma till
exempel på vilken produkt den anklagade staten skall sänka sin tull. Ett sådant
beslut innebär ett ingrepp i ett lands handelspolitik. Det handlar inte om att
kräva att en felaktig åtgärd undanröj s utan om att förändra en tillåten åtgärd. Av
samma skäl som det är olämpligt att paneler ger konkreta rekommendationer
om hur en stat skall göra en åtgärd förenlig med WTO-avtalet kan det vara
olämpligt att en panel eller annan tredje part ger en rekommendation om vilken
produkt en stat skall välja då det ger kompensation.

Om inte en tredje part bestämmer kompensationen måste den bestämmas av
någon av de två tvistande parterna eller av båda gemensamt. I ett förslag från
Mexiko under Uruguayrundan diskuterades särskilt denna fråga. 172 I det mexi
kanska förslaget gjordes en åtskillnad mellan olika fall. Om det var ett u-land
som brutit mot avtalet och ett i-land drabbad part, så skulle u-landet få välja
kompensationsåtgärd. U-landet skulle få göra det under hänsynstagande till sin
egen handel, sina finanser och sitt utvecklingsbehov. Om detta val mot bak
grund av de nämnda hänsynstagandena framstod som skäligt skulle DSB inte
tillåta någon retaliationsåtgärd från i-landets sida.

Om det var ett i-land som brutit mot avtalet och ett u-land drabbad part
skulle å andra sidan enligt förslaget också här u-landet ta välja kompensations
åtgärd. Eftersom u-landet inte kunde verkställa denna kompensation uttrycktes
det som att u-landets önskemål om kompensation skulle väga mycket tungt.
Om i-landet inte följde detta önskemål skulle det bli svårt att framtvinga efter
rättelse eftersom u-länder sällan har starka retaliationskrafter.

Kompensationsfrågan hamnade här i ett nord-syd-paradigm. Det är svårt att
tro att principerna i det mexikanska förslaget skulle kunna upprätthållas. Inget
land vill finna sig i att något annat land dikterar desss handelspolitik. Förslaget
kan finnas som en riktlinje för kompensationsförhandlingar. Det kan kombine-

171 MTN.GNGINGI3/W/30 (lO October 1988).
172 MTN.GNGINGI3/W/26 (Mexico, 23 June 1988), p. VI.
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ras med preferensförhandlingar och olika former av bistånd. Vilket värde en
sådan riktlinje skulle få är osäkert.

Frågan om kompensation är särskilt central för fattiga länder som inte har
kraft att retaliera. Denna avsaknad av kraft gör sig emellertid också gällande vid
förhandlingar om kompensation.

WTO-avtalets regler om kompensation är kortfattade men tydliga. Kompen
sation är frivillig. Ingen motpart och ingen tredje part kan bestämma något om
kompensation om inte det felande landet godkänner det. Kompensation skall
bestämmas efter förhandlingar. Det är måhända en dålig lösning men andra lös
ningar förefaller vara sämre.

8.3.10 Diskussion och tolkningar

Med den utformning kompensationsreglema fått i WTO-avtalet innebär till
lämpningen av dem främst ett avtalsproblem och ett beräkningsproblem. Avtal
sproblemet innebär att det kan vara svårt att nå en överenskommelse. Parterna
kan ha olika motiv för att träffa ett avtal och det är ingalunda säkert att dessa
motiv samverkar så att de kan komma överens. Beräkningsproblemet innebär
att det är svårt att finna någon vedertagen norm och konstruera en norm för vil
ken omfattning kompensationen skall ha.

Avtalsproblemet rymmer frågor om motiv, taktik och strategi. En utgångs
punkt är att kompensation rent faktiskt endast kan förverkligas genom ett beslut
av den stat som vidtagit den otillåtna åtgärden. En realpolitisk utgångspunkt är
att kompensation kommer att erbjudas då detta är i denna stats eget intresse.
Kompensation kan då ses som en taktisk eller strategisk åtgärd. 173 Möjligheten
att träffa avtal om kompensation beror på om parternas taktiska och strategiska
överväganden sammanfaller så att de båda finner att en kompensatorisk åtgärd
är bättre än frånvaron aven sådan. Här skall diskuteras olika motiv som par
terna kan ha för att träffa avtal om kompensation.

Ett motiv som svarandeparten kan ha för att erbjuda kompensation är att
förekomma eller förhindra en retaliationsåtgärd från motparten. Svarandepar
ten kan eller vill inte - i vart fall inte inom skälig tid - implementera rekom
mendationen men fruktar att en retaliationsåtgärd från det drabbade landet
skulle kunna få allvarliga konsekvenser.

Antag att svarandeparten erbjuder en kompensationsåtgärd. Antag vidare att
motparten anser att åtgärden inte är tillräcklig. Kan motparten då alltid ges rätt
att retaliera så länge implementering inte skett av rekommendationen eller
kommer DSB att ta hänsyn till om den erbjudna kompensationen var godtagbar
eller inte?

173 Taktik hänför sig till ett kortsiktigt perspektiv, strategi till ett långsiktigt perspektiv.
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Reglerna anger en viss tid för parterna att komma fram till en ömsesidigt
godtagbar kompensation. Om en överenskommelse inte nåtts om en tillfreds
ställande kompensation kan den drabbade parten begära rätt att retaliera.

Den logiska tolkningen av dessa regler är att det enbart är den drabbade par
ten som skall bedöma om kompensationen är tillfredsställande. Det är genom
att bli utsatt för en retaliationsåtgärd som en medlemsstat rent faktiskt kan
tvingas undanröja den felaktiga åtgärden. Om DSB skulle förneka motparten
rätten att vidta en retaliationsåtgärd skulle DSB därmed uttala att det är likgil
tigt om svarandeparten bryter mot WTO-avtalet så länge man ger en vad DSB
uppfattar som rimlig kompensation. Det drabbade landet - i vart fall ett ekono
miskt starkt land - kan ha en fördel i förhandlingen om kompensation. Det kan
begära en mycket långtgående kompensation för att inte retaliera.

När grunden för klagomålet är icke-överträdelse med förmånsförlust kan det
inte krävas att en åtgärd undanröjs eftersom den definitionsmässigt är tillåten.
Parterna skall i stället förhandla om kompensation men också dessa förhand
lingar sker mot bakgrund av hotet att den klagande parten kan retaliera. Det är
också här den klagande parten som avgör om en erbjuden kompensation är god
tagbar. Antag att den klagande parten inte finner kompensationen godtagbar
och därför ges rätt att retaliera. En central fråga är då vad svarandeparten kan
göra för att retaliationsåtgärden skall upphöra. Eftersom det är den klagande
parten som avgör om kompensationen är godtagbar är det därför också denna
part som kan bestämma att retaliationsåtgärden skall upphöra. Retaliationsåt
gärden kan därför vid icke-överträdelse användas för att framtvinga en särskild
av den klagande parten önskad handelspolitisk åtgärd från den svarande partens
sida. Enligt reglerna borde det kunna bli så men en sådan lösning framstår som
stridande mot tvistlösningssystemets syfte.

En annan situation är att endera parten kan föredra en kompensation framför
implementering av panelrekommendationen. Det behöver inte bara ligga i sva
randepartens intresse att föreslå en kompensationsåtgärd. Också den klagande
staten kan ha ett starkt intresse av att föreslå en kompensationsåtgärd. Man kan
till och med tänka sig att det viktigaste syftet med klagomålet är att försöka få
till stånd en föreslagen kompensationsåtgärd.

Om den anklagade staten har ett starkt intresse av att behålla den felaktiga
åtgärden kan den erbjuda en kompensation som är så fördelaktig för det drab
bade landet att det drabbade landet förlorar mer på ett avskaffande av den till
fålliga kompensationsåtgärden än vad det vinner på ett undanröjande av den
felaktiga åtgärden. I en sådan situation förvandlas tvistlösningsmekanismen till
en tullförhandlingsarena.

En ytterligare utgångspunkt for en analys av taktik och strategi vid kompen
sation är att ett godtagande aven kompensation kan tolkas som en acceptans av
den felaktiga åtgärden. USA vägrade i det s.k. kycklingkriget att acceptera
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EEG:s jordbrukspolitik och vägrade godta kompensation i den tvisten. I stället
valde man retaliation. 174 Tolkningen aven regerings acceptans kan göras av ett
annat lands regering men viktigast är i många fall den tolkning som landets
egna invånare gör. Dessa kräver ofta handliågskraft av sin regering och ett god
tagande av kompensation framstår sällan som handlingskraftigt. En retalia
tionsåtgärd kan däremot framstå som bevis på handlingskraft.

I ett taktiskt eller strategiskt spel om kompensation ingår också val av till
fållig kompensationsåtgärd. Den stat som skall besluta om kompensation bör
välja en sektor inom vilken landet saknar egen industri eller där den egna indu
strin inte kan fylla landets behov. Princip bör vara att välja en sektor där landets
producenter inte skulle få stora nackdelar av konkurrensen. Problemet kan här
vara att landet inte har tullar på sådana områden eftersom en tull på varor som
inte alls tillverkas i landet inte har någon skyddande ekonomisk funktion. Men
tullar kan också ha funktion som inkomstkälla för staten så det kan ändå vara
möjligt att finna sådana områden. Tänkbara exempel är här lyxvaror som dyr
bara parfymer och dyr sprit.

Den stat som drabbats av den felatkiga åtgärden bör föreslå kompensation
som avser tullsänkningar eller andra handelshinder för varor som är av stor
betydelse för landet. Det kan gälla många varor och här sker ett val som dikteras
av inrikespolitiska hänsyn. Om man är angelägen om att förslaget skall godtas
måste man också utgå från de preferenser som det felande landet har.

Ett avtal om kompensation skulle mot bakgrund av de överväganden som
angivits ovan komma att gälla inom en bransch där parternas olika önskemål
sammanfaller. Om detta är sant skulle väl den kompensatoriska åtgärden ofta
komma till stånd ändå. Tullens funktion som inkomstkälla är ofta inte särskilt
påtaglig, i synnerhet inte för rikare länder. Tullförhandlingar är emellertid kom
plicerade processer där många olika intressen föreligger och förändringar kan
ta lång tid. En tvistlösning kan utlösa en överenskommelse som annars hade
dröjt eller aldrig kommit till stånd.

Beräkningsproblemet vid kompensation är mycket svårlöst. Vid tullför
handlingarna görs avvägningarna av regeringar som efter en politisk bedöm
ning, vid vilken hänsyn tas till olika nationella intressen, erbjuder sina motpar
ter tullsänkningar. 175 De artiklar i WTO-avtalet som stadgar om kompensation
är alla svåra att tillämpa och flera tvister har uppstått kring dem. Den grundläg
gande principen i dessa artiklar har varit att parterna genom förhandlingar skall
kunna nå enighet.

174 Conybeare: Trade Wars. The Theory and Practice o/International Rivalry (1987), s. 160ff.
175 Se härom Das: The World Trade Organisation. A Guide to the Framework for International Trade

(1999), s. 60ff.
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De bestämmelser i WTO-avtalet, som anger något om kompensation, har till
syfte att återställa balansen mellan parterna eller åtminstone mildra en obalans.
I tvistlösning är det vid icke-överträdelse detta syfte framkommer. Vid regel
överträdelse har balanssyftet inte kunnat upprätthållas.

Trondheimfallet illustrerar några av problemen med kompensation. I det fal
let gick amerikanska företag miste om möjligheten att göra en god affär. Vad
skulle nu panelen uttala om det? Affären kunde inte gärna göras om. Kontrakt
var skrivna. Fallet gällde offentlig upphandling men problemet kan uppstå vid
nästan varje form av handelshinder. En tänkbar kompensatorisk åtgärd vore här
att låta amerikanska företag delta vid någon senare upphandling som enligt reg
lerna inte måste vara öppen for amerikanska företag, Det är emellertid inte så
ofta biltullsutrustningar skall inköpas varfor en sådan kompensatorisk åtgärd
kanske aldrig kommer till stånd. Affärer avlöser varandra och de är inte utbyt
bara. Någon bra kompensatorisk lösning finns inte.

Beräkningsproblemet blir inte enklare vid finansiell kompensation. Över
enskommelsen om tvistlösning anger inte något om vare sig formen eller stor
leken av kompensationen. Diskussionen i GATT/WTO har nästan alltid utgått
från att kompensation ges i form av tullsänkningar eller ökad kvotering for
någon annan vara än den som drabbats av den felaktiga åtgärden. Finansiell
kompensation, innebärande att den stat som brutit mot avtalet ger en summa
pengar till det drabbade landet, föreslogs 1966 av Brasilien och Uruguay. 176

Förslaget mötte kritik och det genomfordes inte. Förslaget var särskilt inriktat
på att u-länder, som drabbats aven felaktig åtgärd från ett i-lands sida, skulle
fä finansiell kompensation. 177

Finansiell kompensation kan diskuteras från delvis samma utgångspunkter
som annan kompensation. Den kan innebära en form av skadestånd; den kan
innebära en balanserande åtgärd for den nära framtiden; den kan innebära ett
vite som framtvingar implementering; den kan innebära ett sätt att förekomma
en retaliationsåtgärd. Men det finns också några särproblem med finansiell
kompensation.

Det är realistiskt att utgå från att finansiell kompensation bara kan utges av
jämförelsevis rika länder. Innebörden av denna utgångspunkt är dels att det
bara är rika länder som har råd att betala, dels att det inte är politiskt möjligt att
kräva att fattiga länder betalar pengar till rikare länder. Ett i-land som en tid har
hindrat import av exempelvis en jordbruksprodukt från ett u-land har tillfogat
u-landet och exportföretaget minskade inkomster och skulle principiellt kunna
betala u-landet en summa motsvarande forlusten eller del därav. U-landets

176 Se ovan avsnitt 8.3.2.
177 Se härom bl.a. Benedek: Die Rechtsordnung des GATT aus völkerrechtlicher Sicht (1990), s. 327f, och

Hudec: Enforcing International Trade Law (1975), s. 223.
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regering som mottar pengarna skulle kunna ge dem eller en del av dem vidare
till de drabbade exportörerna.

Som balanserande åtgärd för den nära framtiden är finansiell kompensation
inte effektiv, inte ens om summan delas upp och överförs med jämna mellan
rum. En balanserande åtgärd skall möjliggöra ökad export från det drabbade
landets sida eftersom den felaktiga åtgärden hindrat det drabbade landets
export. En finansiell överföring ger i stället möjligheter för det drabbade landet
att öka importen.

Finansiell kompensation kan användas som ett vite för att framtvinga ett
avlägsnande av ett hinder. Tanken härmed är att den stat som infört ett otillåtet
handelshinder skall finna att det är mer lönsamt att ta bort hindret än att betala
den summa som bestämts. Ofta fungerar det dock inte på det sättet. Om det
drabbade landets förlust p.g.a. hindret är större än det felande landets vinst
därav skulle det drabbade landet vara berett att självt betala en summa - upp
gående till något mellan summan för det drabbade landets förlust och summan
för det felande landets vinst - för att hindret skulle försvinna och då är den
finansiella kompensationen överflödig som påtryckning. Om det drabbade lan
dets förlust är mindre än det felande landets vinst skulle ett kompensationsvite
motsvarande det drabbade landets förlust inte förmå det felande landet att ta
bort hindret. 178 Kompensation som vite måste sättas ganska högt för att få den
åsyftade effekten.

Finansiell kompensation är också möjlig som ett medel för att förekomma
en retaliationsåtgärd. De länder som kan vidta effektfulla retaliationsåtgärder är
i huvudsak rika länder. Det framstår som politiskt och ekonomiskt otänkbart att
fattiga länder skulle betala rika länder för att förekomma en retaliationsåtgärd.
Skulle det vara möjligt att rika länder betalade andra rika länder för att före
komma en retaliationsåtgärd? Detta framstår också som politiskt orealistiskt.
En inhemsk opinion skulle kunna uppfatta detta som förnedrande.

Förslaget från Brasilien och Uruguay hade som utgångspunkt att ett u-land
skulle kunna få finansiell kompensation från ett i-land. Lika lite som det över
huvudtaget finns någon skyldighet att utge kompensation saknas det skyldighet
att någonsin utge finansiell kompensation. Principen om finansiell kompensa
tion saknar aktualitet i WTO, något som i och för sig inte hindrar att sådan kom
pensation skulle kunna utges av något land. Handelspolitik och bistånd ingår
ofta som olika delar i avtal mellan i-länder och u-länder.

Finansiell kompensation är ett artfrämmande inslag i WTO-systemet.
Världshandelsordningen bygger på att handeln mellan medlemmarna skall öka
och att man på olika sätt skall befrämja handeln. WTO-systemet är framtidsin-

178 Dessa resonemang utvecklas i Dam: The GATT Law and International Economic Organization
(1970), s. 370. Dam stöder sina tankar på Coase's teori om sociala kostnader.
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riktat och inte inriktat på att fördela skulden för vad som skett i det förflutna.
Det är såtillvida ett icke-rättsligt system eftersom det utmärkande för ett tradi
tionellt rättsligt system är att just fördela skuld för händelser som redan inträffat
och framtvinga betalning där gottgörelse inte kan ske på annat vis.

För att lösa kompensationsfrågan finns det två principiella vägar. Den ena
utgår från att svårigheterna med beräkningsmetoderna är oöverstigliga och att
kompensation endast kan förbli ett objekt för förhandlingar mellan parterna.
Den andra vägen utgår dels från att beräkningsproblemen inte är olösliga och
inte svårare än många andra motsvarande rättsliga problem, dels från att ett sys
tem som skall uppfattas som legitimt och rättvist kräver att det finns regler om
någon form av kompensation då en stat bryter mot reglerna. WTO har valt den
första vägen. Valet visar att man har gjort halt på vägen från politik och eko
nomi till juridik.

8.4 Retaliation

8.4.1 Retaliationens rötter

Retaliationsinstitutet i WTO-avtalet har två rötter. Den ena roten är den han
delspolitiska strategin att använda tullhöjningar och kvantitativa restriktioner
som vapen gentemot en annan stat för att förmå motparten att sänka tullar eller
avskaffa kvantitativa restriktioner. 179 I denna tradition finns problemet att det
ibland kan vara svårt att veta vad som är en av staten oönskad men som nöd
vändig bedömd frihandelsinriktad åtgärd och vad som är en av staten önskad
protektionistisk åtgärd.

Den andra roten är den folkrättsliga principen att en stat, som aven annan
stat utsatts för en otillåten åtgärd, har rätt att som svarsåtgärd vidta något som
under andra förutsättningar är otillåtet. 180 I den folkrättsliga litteraturen brukar
anges två former av svarsåtgärder; retorsion och repressalier (engelska: "repri
sals"). 181

Med retorsion avses en åtgärd som i sig är laglig men ändå anses vara"ovän
lig". Den är avsedd att skada en annan stats intressen och syftar till att påverka

179 Se härom särskilt Conybeare: Trade Wars. The Theory and Practice of International Commercial
Rivalry (1987).

180 I FN-stadgan artikel 2 (4) förbjuds användning av våld gentemot en annan stat. Något förbud mot
användning av ekonomiska medel för att påverka en annan stat finns inte. Vid den konferens i San
Francisco, vid vilken FN bildades, föreslog Brasilien att också användning av ekonomiska medel
skulle förbjudas. Förslaget bifölls dock inte. Seidl-Hohenveldern: International Economic Law
(1992), s. 165.

181 Eek/Bring/Hjerner: Folkrätten (1987), s. 303 ff.; Malanczuk: Modern Introduction to International
Law (1997), s. 4; Shaw: International Law (1991), s 689ff; Strömberg/Melander: Folkrätt (1989), s
.88 f. Termerna "retaliation", "retorsion" och "reprisals" har använts på olika sätt av olika författare.
Se härom Colbert: Retaliation in International Law (1948) s. 2 f
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den andra statens handlingssätt. Exempel på detta är avbrytande av diploma
tiska förbindelser och skärpta visumregler.

Termen repressalie används för att beteckna en i sig otillåten åtgärd, som
blir tillåten då en stat använder den som svar mot en annan stat i en situation då
den andra staten först gjort sig skyldig till en otillåten åtgärd. Som förutsätt
ningar för att en repressalieåtgärd skall vara tillåten brukar följande anges:

(1) Motparten har begått ett folkrättsbrott.
(2) Det land som drabbats av folkrättsbrottet måste ha sökt rättelse på diplo

matisk eller annan fredlig väg men misslyckats.
(3) Repressalieåtgärden får inte vara excessiv, dvs. den måste stå i rimlig

proportion till den rättskränkning som motiverat den.
(4) Syftet med åtgärden får endast vara att vinna rättelse och återställa för

hållandet mellan de berörda staterna till det normala. 182

Formen för repressalieåtgärden kan vara av olika slag. Den behöver inte
vara av samma typ som den föregångna kränkningen. Den får inte innebära våld
eller hot om våld utan måste begränsas till ekonomiska eller diplomatiska åtgär
der.!"

En retaliationsåtgärd enligt WTO-avtalet innebär att en medlemsstat upphä
ver ett medgivande (t.ex. höjer en bunden tull utöver bindningsnivån) och detta
är i normalfall inte tillåtet. Retaliation enligt WTO-avtalet kan därför snarare
karakteriseras som en repressalieåtgärd än som en retorsionsåtgärd. 184

Wienkonventionen om traktaträtten anger generellt vad som gäller om en
part begår ett väsentligt brott mot en traktat. Om brottet skett mot en multilate
ral traktat så kan de övriga parterna efter enhällig överenskommelse dem emel
lan suspendera traktaten helt eller delvis eller sätta den ur kraft antingen i för
hållandet mellan sig själva och den felande staten eller mellan alla parter. En
part som särskilt berörs av traktatbrottet kan åberopa detta som skäl för suspen
dering av traktaten helt eller delvis i förhållandet mellan sig själv och den
felande staten. Varje annan part än den felande kan åberopa brottet som skäl för
suspendering av traktaten helt eller delvis såvitt angår den själv, om traktaten
är av sådan natur att ett väsentligt brott aven part mot dess bestämmelser
genomgripande förändrar läget för varje part beträffande ett fortsatt fullgörande
av dess förpliktelser enligt traktaten. 185

182 Eek/Bring/Hjerner s. 304; Malanczuk s. 4.
183 Ib.
184 Vid förberedelsearbetet inför ITO och GATT använde man dock termen "retorsion" för att beteckna

det upphävande av medgivanden som kan vara tillåtet enligt GATT artikel XXIII. Jackson: World
Trade and the Law ojGATT(1969), s 169.

185 Artikel 60 i Wienkonventionen om traktaträtten.
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Enligt Wienkonventionen om traktaträtten kan alltså en stat under vissa för
utsättningar delvis suspendera traktaten i förhållandet mellan sig själv och den
felande staten. Retaliation enligt WTO-avtalet handlar just om detta.

Termen retaliation används inte i WTO-avtalet. Den används överhuvud
taget sällan i rättsliga texter. Den används dock ofta i kommenterande texter
och särskilt i samband med internationell handcl.l'"

Den rättsliga begreppsbildningen är sålunda inte klar och etablerad.!" En
åtskillnad kan göras mellan krig och fred, en annan mellan avtal och icke-avtal

och en tredje mellan handel och icke-handel. Retaliation i detta avsnitt hänför
sig till fred, avtal och handel.

I den folkrättsliga traditionen är erkännandet av retaliationen en följd av att
det internationella rättssystemet inte kan tillhandahålla en utomstående verk
ställare. Ett ofta framfört argument för tillåtande av retaliation är att det är en
mindre drastisk åtgärd än att starta ett krig. 188 Men, på samma sätt som det i den

handelspolitiska traditionen ofta är svårt att veta vilka motiv som ligger bakom
användandet aven handelspolitisk åtgärd, kan det också i den folkrättsliga kon

texten vara svårt att veta om en åtgärd är en av staten egentligen oönskad men
som nödvändig betraktad svarsåtgärd eller en av staten önskad maktpolitisk
åtgärd som har den påstådda olagligheten som förevändning. Grunden för för
ståelsen av retaliationsmekanismen i WTO är att den har de två här angivna röt
terna och att det i båda traditionerna kan finnas andra syften än de som anges. 189

Innebörden i GATT artikel XXIII är att GATT-parterna kan besluta att en
drabbad part har rätt att vidta en retaliationsåtgärd den bedömer som lämplig

om omständigheterna är tillräckligt allvarliga. Några mer detaljerade regler om
hur detta skall gå till finns inte i artikel XXIII. 1979 års Understanding innehöll
inga klarlägganden om retaliationsåtgärder. De betecknades där som en sista
utväg. Några förändringar kring retaliationsrätten kom inte heller till stånd

186 I litteratur om GATT/WTO är retaliation ett gängse uttryck.
187 Utöver "retaliation", "retorsion" och "reprisals" används också termen "countermeasure" (motåtgärd)

i rättsliga sammanhang. Den finns t.ex. i Avtalet om subventioner och utjämningsåtgärder (bl.a. i arti
kel 4.1Ooch 7.9). Zoller anger att en orsak till denna terms ökade användning är att de andra termerna
ger negativa associationer till makt och vapen, till den starkes rätt, och att de också nästan alltid for
knippas med krig. "Countermeasure" framstår enligt Zoller som en mer neutral term med en mycket
enkel innebörd, nämligen att jag är berättigad att göra något om något görs mot mig. Zoller: Peacetime
Unilateral Remedies: An Analysis ofCountermeasures (1984), s. xv f. I ett forslag till konvention om
staters ansvarighet som 1996 presenterats av International Law Commission används också termen
"countermeasure". Lysen: State Responsibility and International Liability ofStates for Lawful Acts
(1997), s. 210.

188 Colbert s. 99.
189 Clair Wilcox, en av förgrundsmännen vid tillkomsten av Havanna-stadgan, uttryckte sig på följande

sätt: "We have asked the nations ofthe world to confer upon an international organization the right to
limit their power to retaliate. We have sought to tame retaliation, to discipline it, to keep it within
bounds. By subjecting it to the restraints of international control, we have endeavoured to check its
spread and growth, to convert il from a weapon afeconomic war/are to an in5trument qfinternational
order. " (min understrykning), GATT, Analytical Index: Guide to GATT Law and Practice (1994), s.
645.
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genom 1982 års ministerbeslut. Den dominerande uppfattningen var att retali
ationsvapnet utgjorde ett potentiellt hot som inte behövde tillgripas och som
därfor inte utgjorde en verksam praktisk del i systemet. Oklarheterna kring reg

lerna om retaliation hade därfor kanske inte någon större betydelse före Urugu
ayrundan.

8.4.2 Panelpraxis under GATT-regimen

Ett bemyndigande från GATT-parterna till en stat att retaliera förekorn bara en
enda gång under GATT-regimen. Det är ett gammalt fall men det har åberopats
vid flera tillfällen efteråt. Omständigheterna var följande."?

I juli 1951 antogs i USA "Section l 04 of the Defense Production Act of
1951". Genom denna lag infördes kvantitativa restriktioner for och forbud mot
import av mejeriprodukter till USA. Vid GATT:s sjätte session i september
1951 anförde delegationerna från Nederländerna och Danmark klagomål mot
USA med anledning av den införda lagstiftningen. Vid sessionen - ingen panel
hade tillsatts - fanns en utbredd enighet om att lagstiftningen utgjorde ett brott
mot artikel XI i GATT, en bedömning som accepterades av USA. Den ameri
kanska regeringen lovade att forsöka upphäva lagstiftningen. Mötets ordfo
rande sammanfattade diskussionen så att det var klart att om den amerikanska
regeringen inte lyckades upphäva lagen så skulle den bedömas som orsakande
en förmånsförlust. En sådan bedömning skulle i sin tur kunna leda till att andra
länder kunde få upphäva tillämpningen av sina medgivanden, alltså vidta en
retaliationsåtgärd. Det fanns en allmän önskan att en sådan utveckling borde
förhindras.

Vid slutet av den sjätte sessionen, 26 oktober 1951, antog GATT-parterna
en resolution som fastslog att de amerikanska medgivandena hade upphävts
eller minskats och att importrestriktionerna utgjorde ett brott mot GATT artikel
XI. Enligt resolutionen var omständigheterna tillräckligt allvarliga for att moti
vera att en retaliationsåtgärd vidtogs av de parter som lidit allvarlig skada. Man
ansåg dock att USA:s regering skulle ges tillräcklig tid for att avskaffa den
aktuella lagstiftningen. Resolutionen krävde att USA skulle avge en särskild
rapport om frågan före öppnandet av den sjunde sessionen 1952.

Mellan den sjätte och sjunde sessionen möttes "Intersessional Committee".
Vid dess möte uppkom frågan huruvida resolutionen av den 26 oktober 1951 i
sig själv utgjorde ett bemyndigande till upphävande av medgivanden enligt
artikel XXIII:2, dvs. retaliation. Enligt mötesprotokollet instämde ordforanden
i den åsikt som Nederländernas representant uttalat beträffande tolkningen av

190 Nederländerna/USA, mejeriprodukter, 1952 (BISD l S/62). Förutom på panelrapporten bygger fram
ställningen på GATT, Analytical Index: Guide to GATT Law and Practice (1994), s. 637, 642, 645,
646,650.
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artikel XXIII, nämligen att ingen avtalspart var berättigad att vidta en retalia
tionsåtgärd gentemot USA innan ett bemyndigande härom givits från GATT
parterna. Syftet med att begära ett sådant bemyndigande angavs vara att förhin
dra avtalsparter att vidta onödiga och alltför långtgående retaliationsåtgärder.
Man var ense om att artikeln innebar att, om USA:s regering skulle misslyckas
att avskaffa den aktuella lagstiftningen, de drabbade länderna måste framlägga
saken för GATT-parterna och begära ett bemyndigande från dem att vidta reta
liationsåtgärder.

Vid den sjunde sessionen fick GATT-parterna en amerikansk rapport som
angav att lagstiftningen inte hade avskaffats. Man beslöt då att tillsätta en
arbetsgrupp ("working party") som fick till uppgift att granska ett förslag om
retaliationsåtgärd från Nederländerna. Den 8 november 1952 antog GATT-par
terna rapporten från arbetsgruppen.

Nederländerna hade begärt bemyndigande att som retaliationsåtgärd
begränsa importen av vetemjöl från USA till 57.000 ton under 1953. Detta
skulle utgöra en minskning med ungefär 15.000 ton jämfört med vad man
importerade 1952.

I sin rapport angav arbetsgruppen att den fått i uppgift av GATT-parterna att
undersöka lämpligheten i den åtgärd som Nederländerna föreslog. Som norm
för lämpligheten fanns en jämförelse med den minskning av exporten som
Nederländerna utsatts för på grund av den amerikanska åtgärden.

Arbetsgruppen ansåg att åtgärdens lämplighet skulle bedömas från två
aspekter; för det första om formen var lämplig, för det andra om storleken av
den föreslagna kvantitativa restriktionen var skälig mot bakgrund av den egna
exportminskningen.

Arbetsgruppen ansåg att en kvantitativ restriktion var en lämplig form av
svarsåtgärd. Gruppen redogjorde sedan för hur den ansåg att bedömningarna
skulle göras. Gruppen angav att det kunde vara lämpligt att göra beräkningar av
handelseffekterna av båda ländernas åtgärder men att man var medveten om att
rena statistiska beräkningar i sig själva inte var tillräckliga. Man måste enligt
gruppen i stället bedöma de vidare ekonomiska effekterna av minskningen.
Därvid hade man enligt gruppen att ta hänsyn till vad Nederländerna anfört om
konsekvensen av de amerikanska åtgärderna. Nederländerna hade anfört att
dessa hade allvarliga konsekvenser för de nederländska ansträngningarna att
stimulera export till USA inte bara av de aktuella produkterna utan också av
andra produkter. De amerikanska restriktionerna hade också påverkat landets
ansträngningar att lösa sina betalningsbalansproblem.

Arbetsgruppen uttalade vidare att den erkände svårigheterna att med någon
precision ange en punkt vid vilken en föreslagen åtgärd inte längre skulle kunna
anses skälig. Gruppen ansåg dock att den föreslagna åtgärden inte var oskälig.
På basis av den granskning gruppen gjort beslutade den att rekommendera en
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åtgärd som var något mindre långtgående än den som föreslogs av Nederlän
derna.

Nederländerna hade föreslagit en övre gräns på 57.000 ton. Arbetsgruppen
föreslog en övre gräns på 60.000 ton. Av materialet är det omöjligt att läsa ut
hur man kommit fram till denna summa. Den kan möjligen framstå som en mar
kering att man inte bara ville direkt följa förslaget från Nederländerna utan visa
att man kunde bestämma själv. Kanske ville man visa för USA att kompromis
ser var möjliga. Det framgår inte vad USA ansåg vara en skälig nivå.

Ordföranden i arbetsgruppen uttalade sig vid den sjunde sessionen om grup
pens rapport. Han uttalade där att arbetsgruppens överväganden hade inklude
rat (1) olika statistiska beräkningar, (2) andra tillkommande skador och (3) syf
tet med den föreslagna åtgärden. Med andra tillkommande skador avsågs vad
Nederländerna anfört om andra produkter och om betalningsbalansproblemen.
Med syftet menades att åtgärden avsåg att förmå USA att avskaffa den aktuella
lagstiftningen.

Vid samma möte antogs också en resolution i vilken man rekommenderade
USA att fortsätta sina ansträngningar att avskaffa den aktuella lagstiftningen.
Detta sågs som den enda tillfredsställande lösningen på problemet. USA skulle
lämna en ytterligare rapport om detta vid den åttonde sessionen.

Nederländerna införde sedan - om än inte till fullo - de kvantitativa restrik
tionerna. 1955 beviljades USA ett undantag ("waiver"), innefattande bl.a.
mejeriprodukter, vilket innebar att USA inte på detta område behövde följa
GATT-reglerna. 191

Det finns andra fall då retaliation diskuterades men där det inte gavs något
bemyndigande att retaliera.

I september 1962 anförde USA klagomål mot Frankrike därför att landet
behållit importrestriktioner för ett antal varor trots att EEG vid GATT-förhand
lingar lovat att slopa dessa. Panelen fann att detta utgjorde ett brott mot artikel
XI i GATT och föreslog att GATT-parterna skulle rekommendera att Frankrike
avskaffade restriktionerna."? I sin rapport föreslog panelen också att USA
under en skälig tid skulle avstå från att utöva sin rätt att begära bemyndigande
att retaliera. Vidare föreslog panelen att GATT-parterna skulle bemyndiga
rådet att behandla en framtida sådan begäran från USA.

Tio år efteråt hade Frankrike fortfarande inte avskaffat alla de importrestrik
tioner som befunnits otillåtna. USA begärde då att få vidta en retaliationsåtgärd,
innebärande att man slopade tullmedgivanden på artiklar av franskt ursprung

191 Hudec: Enforcing International Trade Law: The Evolution o/the Modern GATT Legal System (1993),
s 425f och 429f. Om undantag (b1.a."waiver"), se kapitel 3, avsnitt 3.5.

192 USA/Frankrike, importrestriktioner, 1962 (BISD IIS/94). Framställningen bygger också på Hudec
(1993), s. 448 f. och 454 f. och GATT, Analytical Index: Guide to GATT Law and Practice (1994), s.
646 och 650 f.

449



Kapitel 8. Verkställigheten

motsvarande handel för 12.2 miljoner dollar. Vid ett rådsmöte den 19 septem
ber 1972 motiverade USA sitt förslag. Summan 12.2 miljoner dollar angavs av
USA vara baserad på en försiktig bedömning av vad USA skulle kunna expor
tera av tre jordbruksprodukter - konserverad frukt, torkade plommon och tor
kade grönsaker - om inte de kvantitativa restriktionerna funnits. Man hävdade
också att summan baserades på utvecklingen av USA:s export till andra euro
peiska marknader på vilka inga restriktioner förelåg. Summan speglade också
USA:s exporterfarenheter vid kvoteringar och franska administrativa arrange
mang.

Rådets ordförande uttalade att rådet i ett fall som detta normalt skulle begära
en rekommendation i frågan från en panel av experter. Han föreslog emellertid
att parterna skulle samråda angående omfattningen av USA:s åtgärd. Parterna
instämde i detta och de kom sedermera överens. Frankrike avskaffade efterhand
kvoteringarna.

En panelrapport 1985 gällde ett klagomål från EEG mot USA angående en
lag som hindrade import av vissa upphovsrättsligt skyddade verk."" Den regel
klagomålet gällde kallades "manufacturing clause" och innebar i korthet att
vissa verk på engelska språket, vilkas upphovsmän var bosatta i USA, skulle
framställas i USA. Lagstiftningen tillkom ursprungligen 1892 men hade efter
hand fått ett minskat tillämpningsområde. Panelen fann att bestämmelsen stred
mot GATT artikel XI.

USA anförde under panelprövningen att om panelen skulle finna att EEG
gjort en förmånsförlust, så var omständigheterna ändå inte tillräckligt allvarliga
för att berättiga till ett bemyndigande att retaliera. EEG hade nämligen enligt
USA inte lidit någon ekonomisk skada. Panelen beslutade att inte granska detta
argument med motiveringen att EEG inte hade begärt att fä något sådant
bemyndigande. Panelen noterade också att den aktuella klausulen var planerad
att upphävas den l juli 1986.

EEG meddelade den 28 februari 1986 att man erfarit att det fanns ett förslag
till den amerikanska kongressen vilket innebar att den aktuella lagen inte bara
skulle bli permanent utan också ta ett utvidgat tillämpningsområde. Detta
skulle enligt EEG innebära att USA inte bara skulle underlåta att implementera
panelrekommendationen utan också medvetet anta en ny lagstiftning som
utgjorde ett brott mot statens internationella skyldigheter. EEG begärde därmed
bemyndigande att retaliera mot USA med en åtgärd motsvarande den ekono
miska skada som tillfogats EEG. Man föreslog att retaliationsåtgärden skulle få
träda i kraft om och när det amerikanska förslaget trädde i kraft.

Vid diskussion i rådet i april 1986 begärde EEG:s representant att rådet

193 EEG/USA, manufacturing c1ause, 1984 (BISD 31S/75). Hudec (1993), s. 510 f. och GATT,Analytical
Index: Guide to GA1T Law and Practice (1994), s. 644.
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skulle bedöma den amerikanska åtgärden som tillräckligt allvarlig för att rätt
fårdiga en retaliationsåtgärd. Enligt EEG borde detta behandlas som en princip
fråga, oberoende av vilken handelsvolym det gällde. Anledningen härtill var
enligt EEG att USA inte endast hade för avsikt att underlåta att undanröja en
åtgärd som ansetts oförenlig med GATT utan dessutom förlänga och utvidga
den. Den kritiserade lagregeln upphörde dock att gälla den l juli 1986.

1985 anförde Canada klagomål mot USA:s importrestriktioner på vissa pro
dukter som innehöll socker. Canada begärde dels att en panel skulle tillsättas
för att avgöra tillåtligheten, dels att rådet interimistiskt skulle tillåta Canada att
retaliera.'?' Rådet fattade beslut om att tillsätta en panel men Canada drog till
baka sin begäran att få retaliera interimistiskt. Frågan löstes sedan bilateralt
innan panelen presenterat någon rapport.

En av de mera uppmärksammade tvisterna gällde Nicaraguas klagomål
1985 på USA:s handelsrestriktioner mot landet. 195 I mars 1984 hade rådet anta
git en panelrapport som uttalade att USA:s importrestriktioner på socker från
Nicaragua var oförenliga med GATT. USA hade inte deltagit i beslutet och
uttalade att man inte hade för avsikt att implementera rekommendationen. I
stället utsträckte man restriktionerna och beslutade om en handelsblockad mot
Nicaragua. Mot dessa utvidgade restriktioner anförde Nicaragua klagomål
1985.

USA motiverade embargot med sådana säkerhetsskäl som finns angivna i
GATT artikel XXI:(b)(iii). Den panel som avgjorde frågan gavs i mandatet inte
något bemyndigande att ifrågasätta USA:s rätt att självt avgöra om säkerhets
skäl förelåg. Rapporten kunde därmed inte uttala att de amerikanska åtgärderna
var oförenliga med GATT. Det blev i stället ett icke-överträdelse-fall. Panelen
ansåg att det fanns anledning att avgöra tvisten endast om man också skulle
kunna finna någon lämplig rekommendation. Denna fråga analyserade panelen
ingående. Panelen uttalade därvid att artikel XXIII:2 gav GATT-parterna två
möjligheter om de skulle anse att embargot innebar en förmånsförlust vid icke
överträdelse. De skulle antingen (a) rekommendera att USA drog tillbaka
embargot eller (b) bemyndiga Nicaragua att retaliera mot USA.

Den första möjligheten var utesluten mot bakgrund av att det rörde sig om
icke-överträdelse. Den andra möjligheten, ett bemyndigande att retaliera, var
inte heller en lämplig väg. USA:s embargo innebar inte bara importförbud för
varor från Nicaragua utan också exportförbud för varor till Nicaragua. En reta
liationsåtgärd från Nicaragua skulle därmed inte få någon verkan för embargot.
Åtgärden var redan genomförd men av USA! Ett bemyndigande att retaliera
skulle därmed enligt panelen vara ett meningslöst steg. GATT-parterna skulle

194 Canada/USA, socker, 1985 (L/5783). Se härom också GATT, Analytical Index: Guide to GAIT Law
and Practice (1994), s. 646 f. och Hudec (1993), s. 525 f.

195 NicaragualUSA, handelsembargo, 1986, (L/6053).
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därmed inte kunna fatta något beslut som skulle återge Nicaragua de fördelar
landet hade enligt GATT före embargot. Därför fanns det enligt panelen inte
någon anledning för panelen att föreslå någonting.

USA önskade att panelrapporten skulle antas som den var. Nicaragua öns
kade att rapporten skulle antas med tilläggen (1) att man särskilt instämde i
panelens slutsats om skador på GATT-systemet och (2) att andra stater som
kompensation borde ge Nicaragua förmånlig behandling. Någon enighet kunde
inte nås och panelrapporten blev aldrig antagen. 196

1987 antogs en panelrapport rörande USA:s oljeskatter.!" De klagande par
terna Canada, EEG och Mexiko ansåg att de amerikanska reglerna stred mot
principen om nationell behandling i GATT artikel III. Panelen fann att de kla
gande hade rätt på en av två punkter och rekommenderade att USA skulle göra
sin lagstiftning på denna punkt förenlig med GATT.

Frågan om implementering av denna rekommendation fanns på dagord
ningen vid ett flertal tillfällen under 1987, 1988 och 1989. Den amerikanska
regeringen misslyckades med att genomdriva ny lagstiftning i kongressen.

I samband med uppföljningen av panelrapporten begärde EEG 11 mars
1988 att rådet skulle bemyndiga EEG att retaliera med en åtgärd motsvarande
den ekonomiska skada som tillfogats gemenskapen. I begäran konstaterades att
EEG och andra avtalsparter vid upprepade tillfällen rest frågan om implemen
tering av panelrekommendationen utan att något resultat uppnåtts. USA hade
inte heller enligt EEG erbjudit någon kompensation. Enligt EEG rörde det sig
om en årlig skada för gemenskapen på 7,24 miljoner dollar. EEG utgav en lista
över produkter för vilka man föreslog en tullhöjning om 2,5 % ad valorem.

Också Canada begärde bemyndigande att retaliera. Den 28 september 1989
ingavs en sådan begäran enligt vilken den årliga skadan för Canada var 9,2 mil
joner dollar. Man utgav en lista över produkter för vilka man i likhet med EEG
ville höja tullen med 2,5 %.

USA motsatte sig de två parternas begäran om retaliation. Man föreslog att
en arbetsgrupp skulle tillsättas för att granska EEG:s begäran. Generaldirektö
rens rättsliga rådgivare yttrade sig om detta och också om beräkningen av reta
liationsåtgärden. Han yttrade om den senare att det fanns ett litet antal bestäm
melser i GATT enligt vilka retaliation var förutsedd. I två av dessa, artiklarna
XIX och XXVIII, definierades retaliation som tillbakadragande av väsentligen
likvärdiga medgivanden. Bestämmelsen i artikel XXIII gav enligt rådgivaren
en bredare definition, nämligen att åtgärderna skulle vara lämpliga under de
föreliggande omständigheterna. Det fanns enligt rådgivaren ett större spelrum

196 Hudec (1993), s. 528.
197 Canada, EEG, Mexiko/USA, oljeskatter, 1987 (BISD 34S/136). Se också GATT, Analytical Index:

Guide to GATT Lawand Practice (1994), s. 647,651, och Hudec (1993), s. 535 ff.
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beträffande beräkning av retaliationsåtgärder enligt artikel XXIII än vad som
fanns enligt de två andra artiklarna.

Rådets ordförande ansåg att beräkning av retaliation i huvudsak var en tek
nisk fråga som inte lämpade sig för avgörande i en arbetsgrupp. USA och EEG
kom överens om att frågan skulle utredas av sekretariatet. Så skedde också och
sekretariatet lade sedermera fram en rapport om olika sätt att göra beräkningar.
Vid en diskussion om sekretariatsrapporten i oktober 1988 yttrade sig den mex
ikanske representanten om principerna kring retaliation. Han kritiserade att
sekretariatet hade utgått från att retaliationsåtgärden skulle avse väsentligen
likvärdiga medgivanden, något som gällde för artikel XXVIII men inte för arti
kel XXIII som var den i detta fall tillämpliga artikeln. Enligt den mexikanske
representanten var det av yttersta vikt att särskilja (1) omförhandlingar av med
givanden som var förenliga med GATT och (2) åtgärder som var oförenliga
med GATT. I det senare fallet krävdes enligt den mexikanske representanten en
annan ordning för att provisoriskt återupprätta balansen mellan en avtalsparts
rättigheter och skyldigheter. Härvid skulle man ta hänsyn till den föreslagna
åtgärdens ändamål, vilket i detta fall var att få den amerikanska åtgärden undan
röjd.

Canada motiverade sitt retaliationsförslag vid ett rådsmöte i oktober 1989
med att rådet hade tillräcklig information för att avgöra två centrala frågor: (1)
att omständigheterna var tillräckligt allvarliga för att rättfärdiga den av Canada
föreslagna åtgärden, (2) att Canadas begäran var lämplig under de föreliggande
omständigheterna. Canada föreslog här att det skulle tillsättas en liten grupp,
med panel som mall, som skulle undersöka Canadas begäran med användande
av dessa två rekvisit och snabbt avge en rapport. Enligt förslaget skulle båda
länderna förse gruppen med information men inget av länderna skulle delta i
gruppens beslut. Detta vore enligt Canada i linje med det enda prejudikat som
fanns, nämligen tvisten mellan Nederländerna och USA. Det visade sig dock
att USA inte kunde acceptera att en sådan grupp tillsattes.

Något bemyndigande om retaliation kom här aldrig till stånd eftersom USA
blockerade ett beslut härom. I december 1989 gjordes den amerikanska skatten
dock förenlig med artikel III i GATT.

En panelrapport som antogs 22 mars 1988 gällde lokala kanadensiska
bestämmelser om import, distribution och försäljning av alkoholdrycker. EEG
var klagande och Australien och USA var intervenienter. 198 Panelen fann att
Canada måste vidta särskilda åtgärder för att uppfylla sina förpliktelser enligt
GATT eftersom åtgärderna stred mot artikel III och XI.

Vid ett rådsmöte i oktober 1990 hänvisade USA, som alltså var intervenient,

198 EEG/Canada, alkoholdrycker, 1988 (BISD 35S/37). Se också GATT, Analytical Index: Guide to
GATT Law and Practice (1994), s. 644 och 647, och Hudec (1993), s. 523 ff.
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till panelrapporten och uttalade att den kritiserade tillämpningen fortsatte trots
Canadas skyldighet att göra de lokala bestämmelserna förenliga med GATT.
USA begärde att rådet skulle besluta att omständigheterna var tillräckligt all
varliga för att bemyndiga USA att vidta retaliationsåtgärder. USA begärde
också bemyndigande från rådet att retaliera om inte Canada åtlydde panelens
rekommendationer.

På begäran av USA tillsattes den förutvarande panelen ånyo för att avgöra i
huvudsak samma fråga. Denna gång var dock USA klagande part och Austra
lien och EEG var intervenienter.!" USA begärde av panelen att den skulle ge
ett snabbt avgörande och att detta avgörande skulle baseras på 1988 års rapport
som innebar att USA hade åsamkats förmånsförluster. Panelen fann dock att
den noggrant måste undersöka vilka förändringar Canada hade gjort i sin till
lämpning.

Också i den nya panelrapporten, som antogs 18 februari 1992, befanns att
Canada borde vidta vissa åtgärder för att uppfylla sina skyldigheter enligt
GATT. Vid ett rådsmöte den 14 juli 1992 reste USA frågan om uppföljning av
rapporten.j?' USA begärde bemyndigande att retaliera gentemot Canada med
ett värde som inte översteg 80,7 miljoner US-dollar. Canadas representant mot
satte sig detta bl.a. därför att USA inte hade försett rådet med tillräckligt
beslutsmaterial. En begäran om retaliation borde enligt Canada inkludera detal
jerade uppgifter om vilka produkter åtgärden avsåg, storleken på handeln och
vilka tullar som skulle komma att gälla. Canada var berett att låta rådet besluta
om en snabb undersökning av de specifika åtgärder USA hänvisade till och som
USA inte ansåg utgöra tillräcklig implementering. Enligt Canada kunde man
vid en sådan undersökning följa det förslag till ny tvistlösningsöverenskom
melse som framlagts under Uruguayrundan och som innebar att undersök
ningen skulle vara avslutad inom 90 dagar.?" En retaliation utan bemyndigande
från GATT-parterna var enligt Canada klart i strid mot GATT.

USA:s representant ansåg att man inte kunde acceptera tillsättning aven ny
panel för att avgöra om Canada hade implementerat på ett riktigt sätt. Enligt
USA skulle Canada kanske också därefter göra någon mindre förändring vilken
då skulle bedömas av ytterligare någon panel. Detta var enligt USA inte ett till
fredsställande svar på den diskriminering som nu förelåg. 202

Den 27 juli 1992 informerade Canada GATT -parterna att USA hade infört
en extra tull på öl från Ontario (den kanadensiska delstat som USA anklagade
mest), vilket enligt Canada berörde export till ett värde av över 99 miljoner

199 USA/Canada, alkoholdrycker, 1992 (BISD 39S/27). GATT, Analytical Index: Guide to GATT Law
and Practice (1994), s. 677 och 704.

200 GATT, Analytical Index: Guide to GATT Law and Practice (1994), s. 647 f.
201 Artikel 21 p. 5 i Överenskommelsen om tvistlösning.
202 GATT, Analytical Index: Guide to GAlT Law and Practice (1994), s. 648.
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kanadensiska dollar. Man informerade vidare att Canada skulle införa extra tul
lar för import av öl från två amerikanska bryggerier till Ontario. Denna extra
tull berörde en handel motsvarande 9,3 miljoner kanadensiska dollar och den
skulle avskaffas då den amerikanska extra tullen avskaffades.203

I detta fall vidtog alltså USA på egen hand utan bemyndigande från GATT
en retaliationsåtgärd. Canada svarade likaledes utan något bemyndigande.

Tvisten mellan USA och Canada pågick samtidigt som Uruguayrundan var
inne i ett kritiskt skede. En tvist rörande USA:s klagomål på EEG:s subventio

ner till sojaproducenter pågick också samtidigt med Uruguayrundan. Denna
tvist var politiskt särskilt känslig därför att den rörde den motsättning som var
svårast att lösa under avslutningen av Uruguayrundan, nämligen mellan USA
och EEG i jordbruksfrågan. Tvisten rörde USA:s klagomål på EEG:s subven
tioner till sojaproducenter. 204

Den s.k. sojapanelen, vars rapport antogs 25 januari 1990, fann att EEG:s
subventioner stred mot reglerna om nationell behandling i GATT artikel III.
EEG gjorde en viss förändring av subventionssystemet men efter begäran av
USA tillsattes en panel med samma ledamöter för att återigen granska subven
tionerna. Den nya panelen fann i den rapport som avgavs i mars 1992 att det
fortfarande förelåg en förmånsförlust. Grunden för klagomålet var i detta fall
icke-överträdelse. EEG motsatte sig att rapporten antogs. Frågan kom att
behandlas som en omförhandlingsfråga enligt artikel XXVIII men man kunde
inte nå enighet om kompensation. USA begärde i november bemyndigande att
retaliera men EEG hindrade beslut om detta. USA meddelade då att man skulle
införa tullar på 200 % för import av b1.a. vita viner och ostar från EEG med
ikraftträdande 5 december. Frågan kom sedan att lösas genom ett avtal mellan
parterna den 20 november inom ramen för förhandlingarna i Uruguayrundan. 205

Det s.k. kycklingkriget mellan USA och EEG i början av 1960-talet innebar
b1.a.att USA vidtog retaliationsåtgärder mot EEG. 206 Här förekom ingen vanlig
panelprövning aven åtgärds förenlighet med GATT utan den tillsatta panelen
utgjorde mer en typ av skiljenämnd. Parterna var ense om att låta en panel
avgöra värdet på den tullhöjning som EEG hade infört och de lovade att respek
tera utslaget. USA ansåg att tullhöjningen kunde värderas till 46 miljoner dol
lar, EEG:s ansåg 19 miljoner dollar och panelen fann att dess värde var 26 mil
joner dollar.

203 Ib.

204 USA/EEG, soja, 1990 (BISD 37S/86) med uppföljningspanel 1992 (BISD 39S/91). Fallet berörs i
avsnitt 8.3.3 ovan. Se härom också Brand: Competing Philosophies o/GATTDispute Settlement Reso
lution in the Oilseeds Case and the Draft Understanding on Dispute Settlement; GATT, Analytical
Index: Guide to GATT Law and Practice (1994), s. 636,648 f. och 652 f. Hudec (1983) s. 559 ff.

205 Se härom Preeg: Traders in a Brave New World. The Uruguay Round and the Future o/the Interna
tional Trading System (1995), s. 143 f. och 189.

206 USA/EEG, kyckling, 1963 (BISD 12S/65). Om denna tvist, se Conybeare: Trade Wars (1987), s.
160 ff.
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Frågan kom att behandlas dels som en tvist om vilken kompensation USA
skulle få enligt GATT artikel XXIV (om tullunioner), dels som en retaliations
fråga. Parterna var ense om att GATT-parterna inte skulle godkänna vare sig
panelens förslag eller någon eventuell retaliationsåtgärd. Den retaliationsåtgärd
som USA senare vidtog kan därför inte ses som uttryck för någon praxis inom
GATT.

Panelen uttalade sig bara om värdet av tullhöjningarna. USA bestämde
sedan ensidigt med vilka produkter man skulle retaliera och vilken tull man
skulle ha på dessa produkter. Här fanns alltså inte något beslut om att de ame
rikanska retaliationsåtgärderna i någon mening var likvärdiga.

Den amerikanska åtgärden är emellertid ett konkret exempel på vad en reta
liationsåtgärd konkret kan vara. Det var åtgärder som knappast hade någon
betydelse för USA men fick en om än begränsad betydelse för de drabbade län
derna. USA höjde tullen på dyr konjak från Frankrike, på potatisstärkelse och
dexedrin från Nederländerna och lätta lastbilar från Västtyskland. Det är svårt
att veta om de hade någon effekt. Kycklingtullen var en del i ett stort komplex
som orsakat många motsättningar mellan USA och EG.

Kycklingkriget fick sin motsvarighet på 1970-talet i ett kalkonkrig mellan
USA och EEG. USA hade 1974 sänkt tullen på konjak som ett led i förhand
lingarna under Tokyorundan. Ijuli 1974 genomförde emellertid EEG höga tull
höjningar på import av kalkoner. Efter resultatlösa förhandlingar kom USA
1976 att som retaliationsåtgärd åter höja tullen på konjak. EEG svarade med att
höja tullen på import av kalkoner. Denna tvist behandlades aldrig i GATT:s
tvistlösningssystem.i'"

8.4.3 Diskussionen under Uruguayrundan

Som framgått ovan var reglerna om retaliation oklara på många punkter och det
finns nästan ingen praxis. I de fall där retaliationsfrågan kom att aktualiseras
visade det sig tydligt att det var svårt att finna en lämplig procedur för hand
läggningen och att flera grundläggande problem inte var lösta. En av de olösta
frågorna var huruvida en retaliationsåtgärd skulle vara likvärdig med den för
månsförlust som uppkommit eller om den kunde vara mer omfattande. En del
fråga i det komplexet gällde hur olika åtgärder skulle värderas.i'" Andra oklara
frågor var hur beslutet om retaliation skulle fattas, hur detaljerat det skulle vara

207 Conybeare s. 172 f. Också några andra konflikter med retaliationsåtgärder behandlas i Conybeare.
Ingen av dessa andra blev heller avgjorda genom tvistlösning i GATT-systemet. En redogörelse för
olika amerikanska retaliationsåtgärder som tillkommit genom tillämpning av den s.k. section 30 l finns
i Bayard/ElliotReciprocity and Retaliation in US. Trade Policy (1994). I denna bok finns en detalje
rad genomgång av många fall och här diskuteras också åtgärdernas förenlighet med GATT.

208 Denna fråga blev aktuell också vid diskussionen om kompensation, se avsnitt 8.3 ovan.
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och om det kunde fattas redan vid antagandet av rapporten för att snabbt kunna
träda i kraft vid icke-implementering.

Retaliation betraktades i GATT-systemet som en sista utväg och i nästan
alla tvister hade man funnit andra vägar. Frågan var komplex men samtidigt var
det kanske onödigt att försöka reda ut den. Eftersom retaliation i princip ansågs
vara en dålig åtgärd var det kanske bra att ingen riktigt visste hur man skulle gå
tillväga för att tillgripa den. Oklarheterna och diskussionen om tillämpningen
kunde kanske utgöra moment som bidrog till en lösning av tvisten utan att den

förfördelade parten behövde bidra med den upptrappning av konflikten som
retaliationen innebar.

Retaliationsfrågan var inte någon av de mest centrala frågorna i förhand
lingsgruppen om tvistlösning under Uruguayrundan. Ändå kan det hävdas att
den lösning som sedan kom till stånd blev en mycket central del i systemet för
upprätthållande av WTO-avtalet.209

I en tidig inlaga från Japan användes inte termen retaliation utan termen
"countermeasure" (motåtgärd). Japan ansåg att en motåtgärd 'kunde bemyndi
gas om varken implementering skett eller kompensation hade lämnats. Enligt
förslaget skulle den felande parten inte motsätta sig ett beslut om bemyndi
gande. GATT-parterna skulle enligt förslaget återkommande granska motåtgär
derna och rådet skulle omedelbart dra tillbaka bemyndigandet om det fann att
motåtgärderna inte längre var nödvändiga."?

Mexiko ansåg att kompensation i allmänhet var en mycket bättre lösning än
retaliation, eftersom kompensation generellt ökade handeln medan retaliation
minskade handeln. Mexiko anslöt sig dock till den förhärskande linjen att reta
liation ändå skulle få förekomma under förutsättning att den godkändes i förväg
av rådet och att rådet också övervakade tillämpningen av åtgärderna."!

1989 års halvtidsöverenskommelse innehöll inte några regler om retaliation.
Frågan hade innan dess knappast diskuterats i förhandlingsgruppen. Efter halv
tidsöverenskommelsen kom frågan upp på dagordningen, ofta tillsammans med
en diskussion om kompensation. Vad som bl a diskuterades vid ett av de första
förhandlingsmötena efter halvtidsöverenskommelsen var om retaliation (och
kompensation) skulle innehålla en straffkomponent och om en icke-implemen
terande stat skulle kunna hindra ett beslut om bemyndigande att retaliera.i"

Även om det vid förhandlingarna ständigt underströks att retaliation bara

skulle tillgripas som en sista utväg framkom ändå flera förslag om hur reglerna
härom skulle utformas. De flesta ansåg att en retaliationsrätt inte automatiskt
skulle föreligga vid icke-implementering utan att det skulle krävas ett godkän-

209 Se härom nedan i diskussionsavsnittet 8.4.9.
210 MTN.GNGINGI3/W/9 (Japan, 18 September 1987),p. 7.
211 MTN.GNGINGI3/W/26 (Mexico, 23 June 1988), p. VI.
212 MTN.GNGINGI3/16 (Meeting 28 September 1989), p. 10 och 13.
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nande av GATT-parterna. En delegat föreslog att den ursprungliga panelen
skulle kunna återsamlas för att ge råd om en lämplig nivå för retaliationen. En
annan hävdade att det i många fall inte var möjligt att tekniskt beräkna storleken
på handelsförlusten och att retaliation mer handlade om generella övervägan
den beträffande lämpligheten och skäligheten aven åtgärd.213

USA analyserade frågeställningarna kring retaliation i en problemorienterad
inlaga. Man påpekade att konsensusprincipen innebar att en stat som inte
implementerat på rätt sätt kunde hindra ett beslut att bemyndiga retaliation.
USA ansåg att bedömningen huruvida en retaliationsåtgärd var lämplig inte
gärna kunde göras i rådet utan en föregående bedömning aven panel eller en
arbetsgrupp. Detta gällde enligt USA särskilt för omfattningen aven åtgärd
eftersom det inte fanns några utarbetade riktlinjer för att beräkna handelsska
dor.i"

USA presenterade olika förslag som var avsedda att lösa de nämnda proble
men. Ett förslag innebar att en vinnande klagandepart gavs en automatisk rätt
att retaliera om inte felande part inom en särskilt angiven tid antingen imple
menterat rekommendationen eller kommit överens med klaganden om en tidta
bell för implementering. Retaliationsåtgärden skulle dock inte få vidtas om
motparten ifrågasatte omfattningen av den. En möjlighet här vore enligt USA
att frågan om omfattningen skulle avgöras aven skiljenämnd som skulle ges
riktlinjer för hur en beräkning skulle göras. Retaliationsåtgärden skulle enligt
USA vara tillfällig och undanröjas när motparten hade eliminerat eller börjat
trappa ner tillämpningen av den felaktiga åtgärden. I förslaget poängterades
slutligen att retaliation inte utgjorde något mål för tvistlösningen och bara
skulle tillåtas för att tillhandahålla ett incitament för bättre efterlevnad.i"

I en inlaga från Canada hävdades att det fanns ett behov av att klargöra och
förstärka proceduren för bemyndigande att retaliera och man presenterade ett
förslag om detta. Enligt förslaget skulle en stat, som ville få ett bemyndigande
att retaliera, presentera en särskild begäran härom till rådet. Att en stat inte hade
implementerat en rekommendation i rätt tid skulle enligt förslaget anses utgöra
sådana tillräckligt allvarliga omständigheter som avsågs i GATT artikel XXIII.
I normala fall skulle enligt Canada begäran om retaliation automatiskt beviljas
men om det uppstod en tvist om omfattningen av den handel som berördes av
åtgärden kunde denna fråga hänskjutas till avgörande genom bindande skilje
dom. Skiljedomen kunde avges antingen av den ursprungliga panelen eller av
en av generaldirektören särskilt utsedd skiljeman. Genom skiljedomen skulle
enligt det kanadensiska förslaget inte bestämmas vilka produkter som retalia
tionsåtgärden fick avse utan endast omfattningen av den handel som kunde tän-

213 MTN.GNG/NGI3/19 (Meeting 5 April 1990), p. 15.
214 MTN.GNG/NG 13/W/40 (USA, 6 April 1990), s. 9 f
215Ib.
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kas bli påverkad och dennas relation till storleken på förmånsförlusten. Den
senare skulle beräknas från den tidpunkt då panelrapporten först delgavs sta
tema.i"

Som synes gav de amerikanska och kanadensiska förslagen uttryck för
samma tankegångar.

Ett mexikanskt förslag inleddes med påpekandet att både kompensation och
retaliation också i fortsättningen bara skulle få användas som extrema åtgärder.
Enligt förslaget skulle en begäran om bemyndigande att retaliera kunna fram

ställas innan tiden för implementering hade löpt ut under den givna förutsätt
ningen att retaliationsåtgärden inte skulle få träda i kraft förrän det ansågs nöd
vändigt. Det skulle enligt Mexiko till och med vara mycket bra om en sådan
begäran gjordes direkt efter att panelrapporten antagits, eftersom detta skulle
utgöra en påtryckning att implementera. Den felande parten skulle då kunna
beräkna vad det kunde kosta att inte implementera. I likhet med vad man före
slagit om kompensationsåtgärder ansåg man att också en retaliationsåtgärd
skulle fä pågå lika länge som den felaktiga åtgärden pågått. Retaliationsåtgär

den skulle alltså inte undanröjas direkt då den felande åtgärden undanröjts utan
pågå också en tid därefter."?

Mexiko föreslog också att om rådet eller den felande parten skulle anse att
omfattningen av retaliationsåtgärden inte stod i proportion till den felaktiga
åtgärden, så skulle överprövningsorganet ha behörighet att avgöra denna fråga.
Enligt Mexiko borde utgångspunkten vara att retaliationen skulle vara likvärdig
då det gällde förmånsförluster av medgivanden medan i andra fall retaliationen
allt efter omständigheterna kunde vara mer omfattande.i"

EEG berörde också retaliationsfrågan i en inlaga. EEG ansåg att retalia
tionsåtgärden skulle vara likvärdig med den skada ett land tillfogats. Beslut
härom borde enligt EEG fattas av rådet och ingen av parterna eller någon inter
venient skulle få blockera ett sådant beslut. Om den stat som inte implementerat
på rätt sätt skulle anse att retaliationsåtgärden var för omfattande, skulle frågan
enligt EEG avgöras genom skiljeförfarande.i"

Någon enighet om retaliation hade inte nåtts till "Draft Final Act" 1990.
Kring vissa ord fanns här parenteser som markerade att enighet saknades. En
sådan fråga gällde beslutsformen för bemyndigandet. Här stod att rådet "shall
grant authorization to suspend concessions or other obligations within thirty
days o/the expiry o/the reasonable period o/time uniess the Council decides

216 MTN.GNG/NGI3/W/41 (Canada, 28 June 1990), s. 7.
217 MTN.GNG/NG13/W/42 (Mexico, 12 July 1990), s. 5 f.
218 Ib.

219 MTN.GNG/NGI3/W/44 (European Community, 19 July 1990), s. 4.

459



Kapitel 8. Verkställigheten

(otherwise)(by consensus)(to reject the request).220 Också en bestämmelse om
att ett beslut om retaliation kunde fattas innan tid för implementering utgått var
satt inom parentes.i"

I Dunkels "Draft Final Act" i december 1991 presenterades två utkast till
avtal gällande tvistlösning. Det första motsvarade 1990 års förslag med några
förändringar. Det andra hade titeln "Elements of an Integrated Dispute Settle
ment System" och var av särskilt intresse för retaliationsfrågan.222 Här fanns
nämligen för första gången regler om korsretaliation.i"

8.4.4 Retaliationsreglerna i WTO-avtalet

I artikel 22 i Överenskommelsen om tvistlösning finns regler om retaliation.
Innebörden av de nya reglerna är i korthet följande.

(1) Retaliation är en tillfällig åtgärd som kan tillgripas i händelse av att
rekommendationer och utslag inte implementeras inom rimlig tid.
(2) Bemyndigande att vidta retaliationsåtgärd skall begäras hos DSB.

(3) Om implementering ej sker skall i första hand kompensation sökas, först
i andra hand får retaliation tillgripas.

(4) Vid val av retaliationsåtgärd skall i första hand väljas åtgärd inom
samma område som den felaktiga åtgärden, i andra hand inom annat område
men inom samma avtal och i tredje hand inom ramen för ett annat avtal. Enligt
texten i Överenskommelsen om tvistlösning kan tredjehandsvalet få ske endast
om omständigheterna är tillräckligt allvarliga, en förutsättning som enligt
GATT artikel XXIII gäller vid varje retaliation.

(5) Om en part begär bemyndigande att retaliera utanför samma område
eller utanför samma avtal som den felande åtgärden skall den ange skälen här
för i sin begäran. Samtidigt som denna begäran inges till DSB skall den också
inges till berörda råd och organ.

(6) Retaliationsåtgärdens nivå skall motsvara nivån av upphävda eller mins
kade förmåner.

(7) DSB skall ge bemyndigande att retaliera om man inte genom konsensus
beslutar att retaliation inte får äga rum.

(8) Bemyndigandet skall avse rätt att vidta retaliationsåtgärd inom 30 dagar
från utgången aven rimlig tidsperiod.

(9) Om den felande parten motsätter sig nivån på retaliationsåtgärden eller

220 Draft Final Act Embodying the Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations,
December 1990 Revision, Understanding on the Interpretation and Application of Articles XXII and
XXIII of the General Agreement on Tariffs and Trade, p. L 3.

221 p. L 7.
222 Draft Final Act Embodying the Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations, 20

December 1991, p. T.
223 Nägot officiellt dokument i vilket korsretaliation diskuteras fmns ej.
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hävdar att motparten inte följt principerna får vilka åtgärder som skall vidtas i
första, andra och tredje hand, skall dessa frågor hänskjutas till skiljedom.

(10) Retaliationsåtgärden får endast vara i kraft så länge den felaktiga åtgär
den är i kraft eller annan lösning nåtts.

I Överenskommelsen om tvistlösning finns det särskilda regler om procedu
ren vid icke-överträdelse.i" Huvudregeln är att reglerna får regelöverträdelse
skall gälla också här. Vissa modifikationer anges. Någon regel om att retalia
tion är utesluten vid icke-överträdelse finns inte. Retaliation skulle därfår vara
möjlig också vid icke-överträdelse. De särskilda problem som är fårknippade
härmed diskuteras nedan i avsnittet 8.4.9.

Regler om retaliationsåtgärder finns också på andra ställen i WTO-avtalet.
I avtalet om skyddsåtgärder stadgas att om parterna inte kan komma överens
om kompensation då en skyddsåtgärd företagits, så har den drabbade parten rätt
att retaliera. En sådan rätt innebär enligt avtalet upphävande av tillämpningen
av väsentligen likvärdiga medgivanden och får utövas om inte Varuhandelsrå
det avslår detta.i" I avtalet finns en viktig inskränkning i retaliationsrätten. En
retaliationsåtgärd får inte vidtas under de tre fårsta åren en skyddsåtgärd är i
kraft, fårutsatt att skyddsåtgärden är tillåten och har vidtagits till följd aven
ökning av importen i absoluta tal.226

I avtalet om offentlig upphandling anges särskilt att korsretaliation inte får
ske med avseende på detta avtal, vare sig då överträdelse skett av det avtalet
eller överträdelse skett av ett annat avtal. 227

Avtalet om subventioner och utjämningsåtgärder innehåller också regler om
retaliation. Enligt dessa har en part, som negativt drabbats av ett annat lands
fårbjudna eller angripbara subventioner, rätt att vidta motåtgärder. Karaktären
och omfattningen av dessa åtgärder är olika får förbjudna subventioner och får
angripbara subventioner. Motåtgärder vid fårbjudna subventioner skall vara
lämpliga ("appropriate"). Motåtgärder vid angripbara subventioner skall mot
svara omfattningen och arten av de konstaterade negativa effekterna. 228

Det är, som framgått ovan, särskilt två problem som är svårlösta beträffande
retaliation. Det ena problemet, som också finns vid kompensation, är hur man
skall beräkna retaliationsåtgärdens omfattning. Denna fråga diskuteras nedan i
avsnitt 8.4.8. Det andra problemet är hur man skall gå tillväga när beslut skall
fattas om retaliation. En kompensation kunde komma till stånd om parterna var
överens, annars inte. Retaliation kan komma till stånd utan den ena partens
samtycke men godkännande måste ges av DSB. Hur detta beslut skall fattas och

224 Artikel 26.
225 Avtalet om skyddsåtgärder, artikel 8 p. 2.
226 Artikel 8 p. 3.
227 Avtal om offentlig upphandling, artikel XXII, p. 7.
228 Avtal om subventioner och utjämningsåtgärder, artikel 4 p. 9 och artikel 7 p. 9.
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vilka materiella normer som skall tillämpas är frågor som diskuteras i avsnitt
8.4.6. Ett särskilt delproblem gäller korsretaliation som behandlas särskilt i
avsnitt 8.4.7.

8.4.5 Retaliationspraxis under WTO-regimen

Under GATT-regimen förekom endast ett bemyndigande att retaliera. Det gavs
under ett av de första åren och betraktades senare som en extraordinär åtgärd
som förmodligen aldrig mer skulle tillgripas. Diskussionen under Uruguayrun
dan kännetecknades också av att man betraktade det som tämligen osannolikt
att retaliation verkligen skulle beviljas och genomföras. Att den skulle finnas
som ett bakomliggande hot var klart men eftersom hotet förmodligen inte skulle
förverkligas så var det inte så viktigt hur reglerna var utformade. Men man hade
fel.

Bemyndigande att retaliera har givits i tvisten om EG:s bananregim och i
tvisten om EG:s importförbud för kött från djur som givits vissa tillväxthormo
ner.229 I båda fallen var det EG som hade brutit mot WTO-reglerna. I det första
fallet bemyndigades USA att retaliera, i det andra bemyndigades USA och
Canada att retaliera. Det var alltså i båda tvisterna stora handelsnationer som
stod mot varandra.

Klagande parter i tvisten var Ecuador, Guatemala, Honduras, Mexiko och
USA. De klagande parterna hävdade att EG:s bananregim stred mot ett stort
antal bestämmelser i WTO-avtalet. De påstådda brotten gällde såväl varuområ
det som tjänsteområdet. Panelen, som tillsattes 8 maj 1996, fann att EG bröt
mot flera bestämmelser. EG överklagade vissa rättsfrågor till överprövningsor
ganet, som dock i huvudsak instämde i panelens bedömningar. Parterna kunde
inte nå någon överenskommelse om hur lång tid EG skulle få disponera för
implementering varför denna fråga fick avgöras aven skiljeman.i" Denne
bestämde tiden till perioden 25 september 1997 till 1 januari 1999, alltså drygt
15 månader.

Vid utgången av implementeringsperioden förelåg oenighet om huruvida
EG hade implementerat rekommendationen på ett riktigt sätt.!" USA gavs i
princip rätt att retaliera men parterna var oense om de föreslagna retaliationsåt
gärdernas nivå. I enlighet med artikel 22 p. 6 i Överenskommelsen om tvistlös
ning avgjordes denna fråga av skiljemän.i" Dessa var samma personer som var
ledamöter i panelen.

229 Ecuador, Guatemala, Honduras, Mexiko, USAIEG, bananer, 1997 (WT/DS27), och USA, CanadalEG,
kött (hormoner), 1998 (WT/DS26, DS48).

230 WT/DS27/15, 7 January 1998.
231 Om handläggningen av denna fråga, se ovan avsnitt 8.2.5.
232 WT/DS27/ARB, 9 April 1999.
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Skiljemännen hade att utgå från ett förslag från USA och bestämma huru
vida detta motsvarade USA:s förmånsförlust. USA:s förslag innebar retalia
tionsåtgärder som uppgick till 520 miljoner dollar. Ett problem för skiljemän

nen var att EG hade gjort vissa förändringar av sina regler om bananimport.
Skiljemännen ansåg att de skulle jämföra retaliationsåtgärden inte med EG:s
ursprungliga bananregim utan med den modifierade regimen. Skiljemännen

måste därför ta ställning till huruvida en riktig implementering skett, en uppgift
som enligt reglerna inte åligger skiljemännen i denna deras egenskap.i" Skilje

männen fann att EG fortfarande bröt mot reglerna på olika sätt och att USA där
med var berättigat att retaliera.

Retaliationsåtgärden skall motsvara den förmånsförlust som drabbat det

land som begärt att få retaliera. Skiljemännen fann att USA inte hade drabbats
av någon förmånsförlust inom varusektorn. Måttstocken för beräkning av för

månsförlusten inom varuområdet skulle enligt skiljemännen vara USA:s förlus

ter avseende export från USA till EG. Eftersom USA inte exporterade bananer
till EG hade USA inte gjort några förluster. USA hävdade dock att man drab

bats aven rad indirekta förluster - t ex export av maskiner och gödningsmedel
till de bananproducerande länderna - och att dessa borde räknas med. Skilje

männen avvisade detta synsätt och ansåg i stället att man endast kunde utgå från
förluster som gjorts i det land som producerade bananerna. Detta stämde enligt
skiljemännen också bäst överens med ursprungsreglerna. Dessutom fanns det
risk för dubbelräkning om såväl USA som de bananproducerande länderna till
erkändes rätt att retaliera.

EG hade också befunnits skyldigt till brott mot GATS. Flera amerikanska
företag hade gjort förluster avseende distribution av bananer i EG-området. Till
skillnad från vad skiljemännen ansåg beträffande varor ansåg man i denna fråga

att det avgörande var vem som ägde och utövade kontroll av de tjänsteutövande
företagen. Det spelade enligt skiljemännen inte någon roll om den förlust som
gjorts inom tjänstesektorn hänförde sig till handel mellan USA och EG eller till
handel inom EG under förutsättning att de USA-ägda eller USA-kontrollerade
tjänsteutövarna var kommersiellt närvarande i EG. USA hade alltså drabbats av
förmånsförluster inom tjänsteområdet.

Förmånsförlusten bestämdes som skillnaden mellan värdet på USA:s tjäns
teexport inom bananhanteringen under den modifierade bananregimen och dess

värde vid en WTO-konsistent regim (en kontrafaktisk situation enligt panelen).
Eftersom man kunde tänka sig flera olika WTO-konsistenta bananregimer så

var det svårt att veta hur man skulle göra denna uträkning. Skiljemännen pre
senterade fyra olika tänkbara WTO-konsistenta regimer och erbjöd USA
inkomma med beräkningar av skillnaderna till den modifierade faktiska regi-

233 Denna fråga diskuterades livligt vid DSB:s möte, se avsnitt 8.2.5.
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men. Efter synpunkter från parterna valde skiljemännen en av dessa. Man

utgick från att tjänsteimporten skulle vara lika stor som tidigare men att den
skulle få en annan och for USA mer gynnsam länderfördelning, Skiljemännen

bestämde värdet på förmånsförlusten till 191,4 miljoner dollar, vilket alltså var
betydligt lägre än det av USA föreslagna beloppet 520 miljoner dollar.

USA presenterade sedan en ny lista över vilka konkreta retaliationsåtgärder

man skulle vidta. Åtgärderna innebar att man bestämde tullen till 100% på ett
antal varor.F"

I tvisten om EG:s regler för hormonbehandlat kött ansåg såväl panelen som

överprövningsorganet att EG bröt mot reglerna och därför måste ändra sin lag

stiftning på området. Implementeringstiden fastställdes genom skiljedom till 15

månader, vilket innebar att den 13 maj 1999 var sista dagen for implemente
ring. Vid ett DSB-möte 28 april informerade EG DSB att man förmodligen inte

skulle kunna implementera i rätt tid och att man övervägde att erbjuda någon

form av kompensation. Den 3 juni 1999 begärde USA och Canada ett bemyn
digande att få retaliera. USA begärde att få retaliera till ett värde av 207 miljo

ner US dollar och Canada till ett värde av 75 miljoner canadensiska dollar.
Enligt EG: s uppfattning var dessa föreslagna retaliationsåtgärder alltfor omfat

tande varfor man i enlighet med artikel 22 p. 6 i Överenskommelsen om tvist

lösning begärde att omfattningen skulle avgöras genom skiljeförfarande. DSB

hänsköt denna fråga till skiljeforfarande i vilket ledamöterna i den ursprungliga

panelen utgjorde skiljemän.
Eftersom USA:s och Canadas forslag innebar införandet av 100 % tull på ett

antal varor var det inte svårt att bedöma omfattningen av retaliationsåtgärden.

100 % tull skulle medfora att dessa varor inte importerades alls.
Desto svårare var det att bestämma den förmånsförlust som USA och

Canada hade åsamkats p.g.a. EG:s åtgärder. Det var flera problem forknippade
med dessa beräkningar. Skulle man t.ex. ta hänsyn till att USA och Canada
kunde sälja sina köttprodukter på andra marknader och därmed begränsa sin

förlust? Skulle man t.ex. ta hänsyn till att det skett en minskning av köttkon

sumtionen i EG-Iänderna?
USA:s uppfattning var att man skulle jämföra USA:s tidigare export av kött

till EG med den export som skedde när EG infört de otillåtna bestämmelserna.
EG:s uppfattning var att man endast skulle ta hänsyn till USA:s situation i det

fall EG undanröjde bestämmelserna. Om EG:s metod skulle tillämpas skulle de
europeiska konsumenternas misstro mot "hormonkött" få betydligt större bety

delse än om USA:s metod skulle tillämpas.

234 De tullbelagda varorna var i huvudsak badpreparat, handväskor, grålumppapper, vikbara kartonger,
litografier, sänglinne, blyackumulatorer och kaffebryggare. Pressrelease April 9, 1999. Office of the
United States Trade Representative. De utvalda varorna torde inte ha någon större betydelse för EG
ländernas ekonomi.
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Skiljemännens utgångspunkt var att försöka fastställa vad USA:s årliga

framtida export av hormonbehandlat kött skulle vara om EG hade avskaffat

importforbudet den dag (13 maj 1999) då implementering senast skulle ha

skett. 235 Skiljemännen ansåg sig ej kunna utgå från att EG hade någon laglig

skyldighet att avskaffa hindret förrän just denna dag. Ett svar på frågan om den

framtida exporten kunde enligt skiljemännen endast anges uppskattningsvis

med hjälp av olika antaganden.
Skiljemännen gjorde först en uppskattning av hur stor USA:s totala köttex

port (hormonbehandlat och icke hormonbehandlat) skulle vara om EG avskaf

fat importhindret den 13 maj. Därefter beräknade man värdet på den nuvarande

exporten av icke hormonbehandlat kött. Genom att subtrahera det senare värdet

från det förra värdet fick man enligt skiljemännen värdet av den förmånsförlust
som åsamkats USA. Skillnaden mellan de två värdena blev 116,8 miljoner US

dollar. Skiljemännens metod låg betydligt närmare EG:s uppfattning än USA:s

uppfattning. På den nya amerikanska listan med varor som skulle beläggas med
100 % tull fanns i olika livsmedel.i"

I tvisten om det hormonbehandlade köttet påstod EG aldrig att man imple

menterat rekommendationen. Retaliationsbesluten i denna tvist var därfor

betydligt enklare att fatta än besluten i tvisten om EG:s bananregim. Men även
om det var enklare att fatta dessa beslut var det inte enkelt att fatta besluten.

8.4.6 Retaliationsbesluten

Det är flera beslut som måste fattas innan en retaliationsåtgärd kan träda i kraft.
För det första måste den drabbade parten själv besluta om att den önskar retaliera

och framföra en begäran härom till DSB. För det andra skall DSB ge bemyndi

gande till parten att vidta en retaliationsåtgärd. För det tredje skall parten besluta

att utnyttja detta bemyndigande på något sätt.

Det forsta av dessa beslut fattas i en miljö där inrikespolitiska hänsyn väger

tungt. Regeringen utsätts for starka krav från drabbade sektorer att den skall

visa kraft och ingripa snabbt.i" I det följande förutsätts att en stat fattat beslut

om att forsöka utnyttja möjligheten att vidta en retaliationsåtgärd.

När DSB skall fatta beslut om att tillåta en stat att retaliera skall den följa

vissa regler. En sådan regel är artikel XXIII i GATT. Här stadgas att retalia

tionsbemyndigande kan ges om l) omständigheterna är tillräckligt allvarliga
for att motivera en sådan åtgärd ( "the circumstances are serious enough tojus
tify such action ''), och 2) åtgärden under föreliggande forhållanden är lämplig

235 Man använde samma metod då man beräknade värdet för Canada.
236 Kött, ost, lök, morötter, juice m m. Pressrelease July 19, 1999. Office ofthe United States Trade Repre

sentative.
237 Se härom t.ex. Bayard/Elliot: Reciprocity and Retaliation in U.s. Trade Policy (1994).
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("to be appropriate in the circumstances "), Det första rekvisitet avser den fel
aktiga åtgärden, det andra avser retaliationsåtgärden.

I Överenskommelsen om tvistlösning fmns kompletterande och precise
rande regler. I ett avseende avviker bestämmelserna i Överenskommelsen 'om
tvistlösning från vad som stadgas i GATT. Kravet att omständigheterna skall
vara tillräckligt allvarliga gäller enligt Överenskommelsen om tvistlösning
endast vid korsretaliation inom ramen för ett annat avtal.

DSB:s beslut att bemyndiga staten att retaliera skall fattas efter att staten har
begärt ett sådant bemyndigande. Vill staten retaliera innanför det område inom
vilket överträdelse skett behöver ingen särskild motivering lämnas. Vill den
retaliera utanför området skall skälen härtill anges i begäran.i"

För bemyndigandebeslutet finns dels en regel om hur beslutet skall fattas
(en procedurregel), dels några materiella regler som skall följas då beslutet fat
tas.

Procedurregeln stadgar att DSB skall ge bemyndigande såvida inte DSB
med konsensus beslutar att avslå begäran.i" Eftersom den part som begärt
bemyndigandet formellt har vetorätt mot avslag finns det en automatik för att
ett bemyndigande kommer att ges.

Den materiella regleringen stadgar att omständigheterna skall vara tillräck
ligt allvarliga (gäller i vart fall vid retaliation inom ramen för ett annat avtal),
att den drabbade staten i första hand skall retaliera inom samma område samt
att åtgärden skall vara lämplig. Här finns alltså å ena sidan en beslutsregel som
medför automatik för ett beslut om retaliationsbemyndigande men å andra
sidan regler som anger att vissa förutsättningar skall vara uppfyllda. Beslutsre
gelns utformning innebär en risk för att de materiella förutsättningarna inte
beaktas på ett riktigt sätt. Risken minskas genom en regel som stadgar vad som
gäller om det felande landet anser att de materiella förutsättningarna inte är
uppfyllda. Om den felande parten anser att den föreslagna retaliationsåtgärden
ligger på en för hög nivå - vilket motsvarar kravet att åtgärden skall vara lämp
lig - eller om principerna för korsretaliation inte följts skall dessa frågor avgö
ras genom skiljedom.i" Skiljedomstolens sammansättning skall om möjligt
vara identisk med den ursprungliga panelens sammansättning. Den felande par
ten har härmed en temporär vetorätt mot beslutet. Den drabbade parten har sam
tidigt en formell vetorätt mot att bemyndigande vägras. Den felande partens
temporära vetorätt tar här överhanden.

Skiljedomstolen kan alltså för det första pröva retaliationsåtgärdens lämp
lighet. En åtgärds lämplighet kan avse såväl dess omfattning som dess art.
Under Uruguayrundan framkom olika ståndpunkter angående hur omfattande

238 Överenskommelsen om tvistlösning, artikel 22 p. 3 (e).
239 Artikel 22 p. 6.
240 Ib.
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en retaliationsåtgärd skulle få vara. Överenskommelsen om tvistlösning anger
att retaliationsåtgärdens nivå skall motsvara nivån på upphävda eller minskade
förmåner. Tillämpningen av den regeln kan prövas av skiljedomstolen. Skilje
domstolen får däremot inte avgöra vilken typ av åtgärd som får tillgripas (bort
sett från att prioriteringsreglerna om korsretaliation skall följasj.i" Det innebär
alltså att om den felande parten finner typen av åtgärd olämplig så skall detta
inte få hindra DSB att fatta beslut om bemyndigande.

Skiljedomstolen kan för det andra pröva om principerna för korsretaliation
har följts. Om en medlem begär att få retaliera inom samma område eller inom
samma avtal skall det enligt Överenskommelsen om tvistlösning inte krävas att
omständigheterna är tillräckligt allvarliga. För retaliation inom samma område
är lösningen - enligt Överenskommelsen om tvistlösning men inte enligt
GATT artikel XXIII - att den automatiska beslutsregeln tar överhanden och att
den felande parten inte kan hindra ett beslut om bemyndigande med motive
ringen att omständigheterna inte är tillräckligt allvarliga. För retaliation inom
samma område krävs inte heller att någon motivering lämnas.

Om retaliationsbemyndigande begärs inom ett annat avtal kan den felande
parten enligt Överenskommelsen om tvistlösning hävda att omständigheterna
inte är tillräckligt allvarliga. Konsekvensen härav är att frågan skall hänskjutas
till skiljedom och skiljedomstolen kan då bedöma den frågan.

Om retaliationsbemyndigande begärs inom ett annat område men inom
samma avtal krävs inte enligt Överenskommelsen om tvistlösning att omstän
digheterna är tillräckligt allvarliga. Men regeln stadgar ändå att retaliation i för
sta hand skall ske inom samma område. Efter vilken norm det skall avgöras att
retaliation får ske inom annat område men inom samma avtal diskuteras i det
följande avsnittet om korsretaliation. Helt klart är att skiljedomstolen kan
bestämma att retaliation inte får ske utanför samma område.

När skiljedomstolen fattat sitt beslut - vilket skall ske inom 60 dagar från
den dag då den rimliga tidsperioden för implementering löpt ut - skall DSB
besluta om bemyndigande i enlighet med detta beslut såvida inte DSB med
konsensus avslår klagandepartens begäran om att få retaliera.i" Här finns alltså
en automatik. Någon materiell prövning skall inte förekomma.

I Överenskommelsen om tvistlösning stadgas också att DSB inte skall ge
bemyndigande till retaliation om ett berört avtal förbjuder detta. Ett sådant för
bud fmns som ovan nämnts i avtalet om offentlig upphandling. Om tvist skulle
uppstå om tillämpningen av denna bestämmelse skall också denna avgöras av
skiljedomstolen.

Reglerna om retaliationsbemyndigande innebär således att DSB inte kom-

241 Artikel 22 p. 7.
242 Ib.
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mer att företa någon materiell prövning av om förutsättningarna är uppfyllda.
Tvist om de materiella förutsättningarna avgörs av skiljedomstol.

En otillåten åtgärd har i många fall drabbat inte bara ett land utan också flera
länder. I vissa fall kan flera stater vara klagande parter. Ofta har detta skett så
att en stat har anslutit sig till en annan stats klagomål. I andra fall kan en stat
välja att intervenera. I åter andra fall kan en stat finna det lämpligt att avstå från
att delta i processen trots att det är starkt berört. Om den felande parten inte
implementerar panelrekommendationen kan detta alltså få negativa verkningar
för flera länder. En fråga är då vilka stater som kan bli bemyndigade att vidta
en retaliationsåtgärd.

I Överenskommelsen om tvistlösning anges att den part som åberopat förfa
randena för tvistlösning kan begära bemyndigande att retaliera.i" Härmed
avses den klagande parten.i" Finns det flera klagande parter gäller retaliations
rätten naturligtvis var och en av dem.

I tvisten mellan EEG och Canada angående kanadensiska regler för distri
bution av alkoholdrycker intervenerade bl.a. USA.245 Då Canada inte i tid efter
kom rekommendationen begärde USA att få vidta en retaliationsåtgärd. Detta
förvägrades USA vilket i och för sig kan förklaras med att den dåvarande
beslutsregeln gav Canada vetorätt men också med det av Canada framförda
argumentet att intervenienter inte skulle ha rätt att retaliera. USA inledde senare
en egen tvistlösningsprocess mot Canada i samma fråga och hade där ställning
som klagande part. 246

Det är inte självklart att endast den klagande parten skall få retaliera. I prak
tiken kan det vara så att en intervenerande stat eller en medlem som inte alls
deltagit i processen lider de allvarligaste skadorna av att implementering inte
sker. Den klagande parten kan ha nått en för landet tillfredsställande uppgörelse
med den felande parten. En tänkbar regel är att varje medlemsstat - eller i vart
fall också en stat som intervenerat - som lider skada skall kunna retaliera. Här
närmar man sig en form av kollektiv retaliation. Mot bakgrund av att retaliation
innebär en handelshindrande åtgärd och kan ses som en upptrappning i ett han
delskrig är begränsningen till klagande part i linje med den etablerade uppfatt
ningen att retaliation utgör en sista utväg som helst skall undvikas.

Tvister om de materiella förutsättningarna för retaliationen skall som
nämnts avgöras av skiljedomstol. I en sådan tvist är det bara den klagande sta
ten och den svarande staten som är parter. Vad andra medlemsstater har för syn
punkter i dessa frågor spelar ingen roll. Reglerna om förutsättningarna för reta-

243 Artikel 22 p. 2.
244 Denna tolkning stöds av att det i den kommande punkten, p 3, anges vilka principer och förfaranden

den klagande parten skall tillämpa då den överväger vilka retaliationsåtgärder den skall begära bemyn
digande att vidta.

245 EEG/Canada, alkoholdrycker, 1988 (BISD 35S/37). Se också avsnitt 8.4.2 ovan.
246 USA/Canada, alkoholdrycker, 1992 (BISD 39S/27).
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liationsbemyndigande kommer därför knappast att ta uttolkningar som uppfat
tas som prejudikat. I samma riktning talar det faktum att det är den ursprungliga
panelens ledamöter - och inte t.ex. överprövningsorganets ledamöter - som är
skiljemän. 24

7

I de två följande avsnitten skall diskuteras innebörden av de materiella för
utsättningarna för retaliation. I det första avsnittet diskuteras bland annat kravet
att omständigheterna skall vara tillräckligt allvarliga, ett krav som föreligger
vid korsretaliation. I det andra avsnittet diskuteras kravet att åtgärden skall vara
lämplig.

8.4.7 Korsretaliation

I de regler som gällde före WTO-avtalet stod det ingenting om inom vilket sak
område retaliation kunde ske. En obesvarad fråga var t.ex. om brott mot GATT
fick besvaras med retaliation inom någon av Tokyokodemas sakområden.

Det nya WTO-avtalet är mycket mer omfattande än de tidigare avtalen. När
förhandlarna blev eniga om att alla olika avtal skulle föras samman under en
organisation fick de också ta ställning till huruvida ett brott mot en bestäm
melse i ett avtal skulle kunna besvaras med en retaliationsåtgärd som utgjorde
ett principiellt brott mot ett annat avtal. Det var inte heller självklart att tvistlös
ningsreglerna skulle vara gemensamma för de olika avtalen. Mot slutet av för
handlingarna enades man om ett gemensamt tvistlösningssystem och om regler
om korsretaliation. 248

Huvudregeln - förstahandsvalet - för retaliation är att retaliationsåtgärden
skall ske inom samma område ("the same sector") som det inom vilket panelen
eller överprövningsorganet funnit att en felaktig åtgärd vidtagits. 249

Termen "område/sector" definieras sedan med avseende på varor, tjänster
och handelsrelaterade immateriella rättigheter.

För varor är detta samtliga varor ("with respect to goods, all goods"). 250

Detta betyder att alla varor tillhör samma område. Om en felaktig åtgärd från
land A:s sida har drabbat bilexporten från land B så kan B retaliera med en
åtgärd som drabbar land A:s export av vilken vara som helst, t.ex. bönor.

247 Det är viktigt att hålla detta i minnet när jag vid olika tillfällen i det följande diskuterar den skiljedom
om retaliationsnivån som gavs i tvisten om EG:s bananregim.

248 Diskussionen om korsretaliation finns inte dokumenterad. Den ägde främst rum i den 1991 nyskapade
förhandlingsgruppen som hade beteckningen "Institutioner".

249 Överenskommelsen om tvistlösning, artikel 22 p. 3.
250 Artikel 22 p. 3 (t) (i).
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För tjänster anges området omfatta ett huvudområde angivet i aktuell "Ser
vice Sectoral Classification List", vilken definierar sådana områden.i" Här
finns en fotnot till ett dokument som anger elva områden.i? Listan kan komma

att ändras och det är som framgår av texten den för tillfället aktuella listan som

skall vara vägledande.
För handelsrelaterade immateriella rättigheter är ett område al varje kate

gori av immaterialrätter som innefattas i avsnitt 1-7 i TRIPs-avtalet del II, eller
bl de skyldigheter som följer av del III i TRIPs-avtalet, eller cl del IV i TRIPs

avtalet. De sju avsnitten är upphovsrätt och därmed närstående rättigheter,
varumärken, geografiska ursprungsbeteckningar, mönster, patent, kretsmönster
för halvledarprodukter och skydd för företagshemligheter. I del III anges olika

förfaranden som medlemmarna skall införa i sina rättsordningar för att förhin

dra intrång i immaterialrätterna. Del IV anger att medlemmarna kan kräva full

görande av vissa formaliteter för att någon skall erhålla och upprätthålla imma

terialrätter. Det finns alltså nio olika områden i TRIPs-avtalet.
Andrahandsvalet är att retaliation kan ske inom andra områden i samma

avtal. Termen "avtal" definieras sedan med avseende på varor, tjänster och han

delsrelaterade immaterialrätter.

För varor avses med avtal de avtal som anges i bilaga 1A till Organisations
avtalet liksom de plurilaterala handelsavtalen i den utsträckning som de berörda
parterna i tvisten är parter i dessa avtal. De avtal som finns intagna i bilaga 1A

är GATT 1994, Avtalet om jordbruk, Avtalet om tillämpningen av sanitära och
fytosanitära åtgärder, Avtalet om textil och konfektion, Avtalet om tekniska

handelshinder, Avtalet om handelsrelaterade investeringsåtgärder, Avtalet om
tillämpning av artikel VI i GATT 1994, Avtalet om tillämpning av artikel VII
i GATT 1994, Avtalet om kontroll före skeppning, Avtalet om ursprungsregler,
Avtalet om importlicensförfaranden, Avtalet om subventioner och utjämnings
åtgärder samt Avtalet om skyddsåtgärder. Dessa avtal skall tillsammans med de
plurilaterala avtalen anses utgöra ett enda avtal vid tillämpning av regler om

korsretaliation.
För tjänster är avtal Allmänna tjänstehandelsavtalet (GATS).

För immaterialrätter är avtal Avtalet om handelsrelaterade aspekter av
immaterialrätter (TRIPs-avtalet).

Tredjehandsvalet är att retaliation kan ske inom ett annat avtal. Detta inne

bär exempelvis att en felaktig åtgärd av stat A gällande bilexport till A kan

251 Artikel 22 p. 3 (t) (ii).
252 Dokumentet härrör från förhandlingsgruppen om tjänster, MTN.GNS/W/120. Följande områden

urskiljs där: Business services; communication services; construction and related engineering servi
ces; distribution services; educational services; environmental services; financial services; health rela
ted and social services; tourism and travel related services; recreational, cultural and sporting services;
transport services.
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bemötas med en retaliationsåtgärd innebärande att stat B hindrar tjänsteexport
från A till B.

Principen är att retaliation i första hand skall ske så - sakligt sett - nära den
felaktiga åtgärden som möjligt men att den retalierande parten under vissa för
utsättningar kan vidta retaliationsåtgärder som ligger något längre ifrån den fel
aktiga åtgärden. För varor har reglerna blivit förbryllande. Som nämnts skall
retaliation i första hand ske inom samma område. Alla varor tillhör enligt reg
lerna samma område vilket alltså betyder att bilar och textilier tillhör samma
område. Enligt den bestämmelsen kan alltså en felaktig åtgärd gällande bilar
bemötas med retaliation gällande textilier. I andra hand skall retaliation ske
inom andra områden i samma avtal. Om alla varor tillhör samma område, vad
är då i detta sammanhang andra områden? Alla de avtal som anges i bilaga lA
gäller varor. Vad som framstår som ett konstruktionsfel är att varor inte är en
underavdelning till avtal. Vore det så skulle principen om förstahandsval och
andrahandsval vara konsistent. Varor skulle i stället kunna vara en överordnad
kategori till avtal, om de avtal som ingår i bilaga l A definieras som olika avtal.

Som det nu stadgas är område och avtal identiska kategorier.
Den förbryllande konstruktion som finns för retaliation gällande varor finns

inte vid tjänster och immaterialrätter. Tjänsteavtalet utgör ett avtal och inom
detta särskiljer man olika typer av tjänster, vilka utgör de olika områdena.
TRIPs-avtalet utgör ett avtal och här urskilj s som olika områden för det första
sju olika immaterialrätter, för det andra TRIPs-avtalets krav på effektiva natio
nella förfaranden för att säkerställa reglernas efterlevnad, och för det tredje
TRIPs-avtalets bestämmelser om registreringsförfaranden och andra formalite
ter. En felaktig nationell lag angående upphovsrätt skall sålunda i första hand
bemötas med en åtgärd avseende upphovsrätt. I andra hand kan den bemötas
med en åtgärd avseende exempelvis patenträtt, eller ett försämrat nationellt för
farande för det felande landets rättssubjekt, eller försämrade förutsättningar för
registrering och liknande för det felande landets rättssubjekt.

Om en stat väljer andrahands- eller tredjehandsalternativet kan den felande
staten motsätta sig att DSB bemyndigar den drabbade staten att retaliera och
frågan skall då avgöras genom skiljedom. Vilka normer skall skiljedomstolen
tillämpa för att avgöra om staten skall vara berättigad att retaliera på det sätt den
önskar?

För andrahandsalternativet anges att detta kan väljas om parten inte anser
det praktiskt eller ändamålsenligt ("not practicable or effective") att retaliera
inom samma område.f"

För tredjehandsalternativet anges att detta kan väljas om parten inte anser

253 Artikel 22 p. 3 (b), som lyder: "(b) ifthat party considers that it is not practicable or effective to sus
pend concessions or other obligations with respect to the same sector(s), it may seek to suspend con
cessions or other obligations in other sectors under the same agreement; "
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det praktiskt eller ändamålsenligt att retaliera inom andra områden i samma
avtal och omständigheterna är tillräckligt allvarliga. 254

För både andrahandsalternativet och tredjehandsalternativet finns ett rekvi
sit som språkligt sett framstår som ett subjektivt rekvisit. Det uttrycks som att
parten, dvs. den retalierande, inte anser det praktiskt eller ändamålsenligt att
retaliera inom samma område respektive retaliera inom andra områden i samma
avtal. Om detta är ett renodlat subjektivt rekvisit skulle det räcka för parten att
hävda att man funnit att ett annat alternativ inte är praktiskt eller ändamålsen
ligt. Skiljedomstolen skulle då inte kunna få avgöra huruvida en alternativ reta
liationsåtgärd var praktisk eller ändamålsenlig.

För tredjehandsalternativet finns det ytterligare rekvisitet att omständighe
terna skall vara tillräckligt allvarliga. Detta är inte utformat som ett subjektivt
rekvisit. Det kan tillämpas av skiljedomstolen. Det är visserligen mycket all
mänt hållet men kan fyllas med substantiellt innehåll.

Av det sagda skulle kunna följa att den retalierande parten fritt skulle kunna
välja mellan förstahandsalternativet och andrahandsalternativet. Så är det nog
emellertid inte.255 För det första stadgas att den retalierande parten skall ange
vilka skäl den har för att retaliera utanför området, dvs välja andrahands- eller
tredjehandsalternativet. För det andra kompletteras de nämnda bestämmelserna
i Överenskommelsen om tvistlösning aven regel om vad parten skall ta hänsyn
till vid val av retaliationsåtgärd. Det är två ekonomiska omständigheter parten
skall ta hänsyn till:

(1) handeln inom det område eller enligt det avtal inom vilket panelen eller
överprövningsorganet funnit det föreligga brott mot skyldigheter eller upphä
vande eller minskning av förmåner samt betydelsen av denna handel för parten
i fråga;

(2) de vidare ekonomiska faktorer som kan påverka minskningen eller upp
hävandet av förmåner och de vidare ekonomiska konsekvenserna av ett upphä
vande av medgivanden eller andra skyldigheter.i"

Det är inte självklart hur dessa två normer skall förstås. Den första normen

254 Artikel 22 p. 3 (c) som lyder: "(e) ifthat party eonsiders that it is not praetieable or effeetive to suspend
eoneessions or other obligations with respeet to other seetors under the same agreement, and that the
cireumstanees are serious enough, it may seek to suspend eoneessions or other obligations under
another eovered agreement; "

255 Denna fråga berörs av skiljemännen i tvisten om retaliation mot EG:s bananregim. Skiljemännen anser
att de har rätt att avgöra huruvida retaliation mr ske inte bara inom ett annat avtal utan också inom
samma avtal men inom ett annat område. Om de inte skulle ha denna rätt så skulle det enligt dem vara
alltför lätt för den retalierande parten att kringgå reglerna och det skulle vara svårt att upprätthålla prin
cipen om att retaliation utanför samma område utgör undantag. WT/DS27/ARB, 9 April 1999, p. 3.7.

256 Artikel 22 p. 3 (d) som lyder: "in applying the above principles, that party shall take into aeeount: (i)
the trade in the seetor or under the agreement under whieh the panel or Appellate Body has found a
violation or other nullifieation or impairment, and the importanee ofsueh trade to that party; (ii) the
broader eeonomie elements related to the nullifieation or impairment and the broader eeonomie eon
sequenees ofthe suspension ofeoneessions or other obligations ".
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gäller handelns betydelse inom området. Den andra normen anger att man skall
ta hänsyn inte bara till handeln utan till vidare ekonomiska faktorer.

Den fårsta normen kan rimligen tolkas så att om den otillåtna åtgärden mr

stor negativ inverkan på landets handel så finns det större anledning att tillåta
retaliation utanfår området än om den otillåtna åtgärden hade liten negativ

inverkan. Innebörden härav framstår då som en precisering av uttrycket att situ

ationen är tillräckligt allvarlig. Om exempelvis ett stort i-land skulle hindra
export aven vara från ett u-land och exporten av denna vara från u-landet till i

landet är avgörande får u-landets ekonomi så är detta senare fårhållande ett
starkt skäl får att u-landet skall få retaliera utanfår området.

Vid tillämpning av den andra normen skall såväl den felaktiga åtgärden som
retaliationsåtgärden relateras till vidare ekonomiska faktorer. Den otillåtna
åtgärden kan ha företagits i en ekonomisk situation vid vilken den ger särskilt

negativa effekter. Detta framstår också som en precisering av uttrycket att situ

ationen är tillräckligt allvarlig och kan anföras som skäl för retaliation utanfår
området. För retaliationsåtgärden förefaller regeln betyda att åtgärden inte bör

ge större ekonomisk skada än som är nödvändigt. Om ett u-land felaktigt till
lämpar avtalet om immateriairätter så bör ett retalierande i-land inte svara med

att hindra exporten aven vara som är särskilt viktig får u-landets ekonomi.
I tvisten om EG:s bananregim fann panelen och överprövningsorganet att EG

brutit mot såväl reglerna får varor som reglerna får tjänster. Man hade dock fun
nit att USA endast tillfogats förmånsförlust inom distributionstjänstesektorn.
USA begärde att få retaliera med höga tullar på varor. Detta uppfattades av EG
som en korsretaliation eftersom varor och distributionstjänster inte tillhör
samma avtal (eller område). USA hade inte följt de regler som finns får korsre
taliation. Skiljemännen avvisade denna EG:s uppfattning. De påpekade att EG

faktiskt befunnits ha brutit mot varureglerna och att reglerna om korsretaliation
anger att retaliation i fårsta hand skall ske inom det område inom vilket panelen
eller överprövningsorganet funnit överträdelse ha ägt rum. Det vore enligt skil
jemännen annorlunda om panelen eller överprövningorganet funnit att EG
endast hade brutit mot GATS. Att USA:s förmånsfårlust endast tillkommit inom
distributionstjänstesektorn spelade alltså ingen roll enligt skiljemännen.?"

8.4.8 Retaliationsåtgärden och dess omfattning

När en stat önskar vidta en retaliationsåtgärd skall den välja vilken typ av

åtgärd som skall vidtas och vilken omfattning denna åtgärd skall ha. I detta
avsnitt skall behandlas vilka legala gränser som finns för staten då det gäller val
av åtgärdstyp och val av åtgärdens omfattning.

257 WT/DS27/ARB, 9 Apri11999, p. 3.8 - 3.10.
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Reglerna om korsretaliation ger vissa begränsningar av vilken typ av åtgärd
som kan väljas. I övrigt finns det inte några begränsningar. I GATT artikel
XXIII anges att retaliation kan innebära upphävandet av tillämpningen av
sådana medgivanden eller andra förpliktelser enligt detta avtal som kan vara
lämpliga under de föreliggande omständigheterna.i" "Medgivanden" avser
tullsatsens nivå. "Andra förpliktelser" innebär allt annat som en stat forbundit
sig att följa enligt GATT, till exempel att avskaffa kvantitativa restriktioner
eller att inte införa exportsubventioner. Också i Överenskommelsen om tvist
lösning stadgas att retaliation kan innebära upphävandet av tillämpning av
medgivanden och andra förpliktelser. Här avses förpliktelser som finns i alla
avtal som ingår i WTO-avtalet.259

Huvudregeln är sålunda att staten fritt kan välja retaliationsåtgärd. Detta val
kan inte rättsligt prövas av någon tredje part. Enligt Överenskommelsen om
tvistlösning skall skiljedomaren inte pröva vilket slag av medgivanden eller
andra skyldigheter som skall upphävas.i'"

Som framgått av redogörelsen for praxis har bemyndigade eller föreslagna
retaliationsåtgärder främst varit tullhöjningar. I de två retaliationsfallen under
WTO-regimen har tullhöjningarna varit 100 % vilket i praktiken varit liktydigt
med ett importförbud. Tullhöjningar har också varit den vanligaste typen av
retaliationsåtgärd då USA retalierat med tillämpning av sin section 30 l-lag
stiftning. 261

Att använda tullhöjningar som retaliationsåtgärd är i överensstämmelse med
principerna i GATT/WTO. Man strävar visserligen efter att sänka tullar men av
olika handelshinder anses tullar vara de minst skadliga. Kvantitativa restriktio
ner anses vara ett sämre handelshinder än tullhöjningar men framstår ändå i
detta sammanhang som enklare och mer överblickbara åtgärder. Om USA i
tvisten om EG:s bananregim eller i tvisten om hormonköttet hade föreslagit en
extra tull på 10 % så hade det varit svårare för skiljemännen att beräkna effekten
aven sådan tullhöjning än det blev när de föreslog 100 % som i praktiken var
liktydigt med en kvantitativ restriktion.

I några handelstvister, som i huvudsak hanterats utanfor GATT-systemet,
har andra åtgärder använts som svarsåtgärder. 1983 beslutade USA att subven
tionera export av jordbruksprodukter till Egypten, som länge varit en av EEG:s
stora marknader. Den amerikanska åtgärden utgjorde en påtryckning i GATT
förhandlingar där USA anfört olika klagomål på EEG:s exportsubventioner av
olika jordbruksprodukter. EEG svarade i sin tur med att subventionera försälj
ning av vete till Kina. USA trappade upp konflikten ytterligare genom att sub-

258 GATT artikel XXIII; "..concessions or other obligations under this Agreement...".
259 Artikel 22, p. 2 och 3; " ..concessions or other obligations..." .
260 Artikel 22 p. 7.
261 Bayard/Elliott: Reciprocity and Retaliation in UiS. Trade Policy (1994), s. 67.
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ventionera försäljning av vete till Algeriet, som av tradition varit en fransk
marknad.262

Det finns varken i GATT och eller i WTO-avtalet något förbud mot att

använda exportsubventioner som retaliationsåtgärd. Effekterna av exportsub
ventioner är andra än de som åstadkoms av tullhöjningar och kvantitativa res
triktioner. De egna skattebetalarna får bekosta åtgärden. De egna konsumen

terna drabbas inte direkt som konsumenter. I tvisten mellan USA och EEG
gällde subventionen export till ett tredje land, vilket innebar att man inte heller

gynnade motpartens konsumenter. Den negativa effekten för det andra landet
kan bli mycket kännbar.

En kompensationsåtgärd skall vara förenlig med WTO-avtalet. Det innebär

b1.a. att den skall vara förenlig med principen om mest-gynnad-nation. Någon
diskriminering får inte förekomma. För retaliationsåtgärder gäller inte den

regeln. Retaliationsåtgärden är en form av straffåtgärd och skall självfallet inte
drabba något annat land än det felande landet. Syftet är att diskriminering skall
ske. I många fall kommer den dock ändå att indirekt drabba andra länder.

Den retalierande staten skall utöver val av åtgärdstyp välja vilken omfatt
ning åtgärden skall ha. Hur allvarlig en retaliationsåtgärd - och en otillåten
åtgärd - är beror främst på tre faktorer. Om vi antar att retaliationsåtgärden
utgörs aven tullhöjning utgörs de tre faktorerna av (1) hur stor tullhöjningen är,
(2) hur mycket som exporteras av den vara som drabbas av tullhöjningen samt
(3) hur länge den höjda tullen gäller. En ytterligare faktor - som bortses från i
detta avsnitt men diskuteras i nästa avsnitt (8.4.9) - är hur stor andel av landets
export som den drabbade varan representerar. I det följande benämns resultatet
(produkten) av de tre faktorerna retaliationsåtgärdens omfattning. Resultatet av
faktorerna tullhöjning och exportstorlek (värdet av den) benämns retaliations
åtgärdens storlek. Tiden multiplicerad med storleken är alltså liktydigt med
omfattningen.

Omfattningen kan anges för såväl den otillåtna åtgärden som retaliationsåt
gärden. Det finns anledning att ställa särskilt två frågor. Den första frågan är
relationen mellan de två åtgärdernas omfattning. Skall de motsvara varandra
eller får exempelvis retaliationsåtgärden ha en större omfattning? Den andra
frågan är hur man skall mäta en åtgärds omfattning.

För att besvara den första frågan kan man särskilja olika möjligheter. Antag
att den felaktiga åtgärdens storlek (alltså tullhöjningen multiplicerad med värdet
på exporten före den felaktiga åtgärdens införande) är X per dag. Retaliations
åtgärdens storlek kan vara X per dag eller X+Y per dag, där Y utgör en straff
komponent. Man kan här tänka sig flera olika fall.

(1) Om ett bemyndigande ges att retaliera X per dag och retaliationsåtgärden

262 Conybeare: Trade Wars (1987), s. 173.
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upphör samma dag som den felaktiga åtgärden upphör, så har retaliationsåtgär

den fått en mindre omfattning än den felaktiga åtgärden.
(2) Om ett bemyndigande ges att retaliera X per dag och X får pågå lika

länge som den felaktiga åtgärden pågick, så har retaliationsåtgärden fått samma
omfattning som den felaktiga åtgärden.

(3) En annan möjlighet är att bemyndigandet att retaliera X utsträcks i tiden

så att den får pågå längre tid än den felaktiga åtgärden pågick. Retaliationen får

då en större omfattning än den felaktiga åtgärden.

(4) Om retaliationsåtgärden tillåts vara större, X + Y, kan man inte generellt

ange när den får samma omfattning som den felaktiga åtgärden. Efter en viss
tid kan omfattningen av retaliationsåtgärden ha kommit ikapp den felaktiga

åtgärdens omfattning för att efter denna tid bli större och därefter bli allt mer

omfattande än den felaktiga åtgärden.

De fyra alternativen ovan kan motiveras på olika sätt.
Lösning (1) är lämplig med argumentet att den inte orsakar så stor skada (all

retaliation är skadebringande enligt förutsättningarna). Den avskräckande

effekten av den är inte stor. Incitamentet att avskaffa den felaktiga åtgärden

finns men är inte så starkt.

Lösning (2) har en mer avskräckande effekt men har samtidigt den tvivelak
tiga egenskapen att retaliationen får pågå trots att den felaktiga åtgärden avskaf

fats. För tiden efter den felaktiga åtgärdens avskaffande saknas helt ett incita

mentssyfte. Enligt förutsättningarna gäller bemyndigandet för en tid efter
avskaffandet men det är naturligtvis inget som hindrar att den retalierande staten

själv beslutar att avbryta retaliationsåtgärden.
Lösning (3) har än större avskräckande effekt men lider av samma svaghet

som lösning (2). Här finns ett tydligt straffrnoment.

Lösning (4) har den mest avskräckande effekten och utgör desutom ett
mycket starkt incitament för den felande staten att avskaffa den felaktiga åtgär
den. För varje dag som den felaktiga åtgärden pågår ökar skadan ännu mer för

landet. Den väsentliga svagheten med denna lösning är att den åstadkommer
stora begränsningar av handeln, vilket är precis motsatt det syfte WTO-avtalet

har.
Retaliationsåtgärdens omfattning diskuterades vid olika tillfällen under den

tid Uruguayrundan pågick. I en debatt i rådet i anledning av tvisten kring USA:s

oljeskatter gjorde generaldirektörens juridiske rådgivare en parallell mellan
artikel XXVIII, som gäller omförhandlingar av medgivanden och också tillåter

retaliation under vissa förutsättningar, och artikel XXIII. Denna parallell föran
ledde den mexikanske representanten att särskilt påpeka att artikel XXVIII

stadgade om "substantially equivalent concessions" men att detta inte gällde för

artikel XXIII. Den mexikanske representanten underströk att retaliation enligt
artikel XXIII hade ett helt annat syfte - nämligen att bidra till ett avlägsnande
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aven felaktig åtgärd - än retaliation enligt artikel XXVIII, och att denna skill
nad fick betydelse för frågan om åtgärdens omfattning.263

Redan vid tillkomsten av GATT rådde det en viss oklarhet och oenighet om
retaliationsåtgärdens omfattning. En uppfattning var att de skulle ha samma
omfattning som den skada som orsakats av den felaktiga åtgärden. En annan
uppfattning var att de skulle vara mer långtgående och ha karaktären av
straff.i" Också under Uruguayrundan fanns dessa två linjer företrädda. Straff
principen var i b1.a. ett förslag från Mexiko kombinerad med likhetsprincipen
genom konstruktionen att en retaliationsåtgärd skulle fortsätta att verka efter att
den felaktiga åtgärden upphävts. Den skulle vara i kraft lika länge som den fel
aktiga åtgärden varit i kraft och eftersom den felaktiga åtgärden hunnit vara i
kraft en tid innan retaliationsåtgärden trätt i kraft skulle retaliationsåtgärden
verka en tid efter det att den felaktiga åtgärden avskaffats.i"

Överenskommelsen om tvistlösning anger som princip att nivån ("the
leve!") av retaliationsåtgärderna skall motsvara nivån av de upphävda eller
minskade förmånerna. Det är då inte alldeles självklart om detta innebär lös
ning (1) eller lösning (2) ovan. Bestämmelsen kan inte betyda lösning (3) eller
(4), för i båda dessa finns ett straffmoment innebärande att retaliationen i tiden
respektive i storleken är mer omfattande.

En bestämmelse i Överenskommelsen om tvistlösning ger att svaret är lös
ning (1). Det stadgas nämligen att retaliation skall vara en tillfällig åtgärd och
att den endast skall tillämpas intill dess att en felaktig åtgärd har avskaffats.
Den får alltså inte pågå längre.i'" Vad som i Överenskommelsen om tvistlös
ning betecknats som nivå har alltså som innebörd vad som ovan betecknats som
storlek (tullhöjning x värdet på exporten före tullhöjningen).

Detta betyder således att retaliationsåtgärdens omfattning måste vara min
dre än den felaktiga åtgärdens omfattning. Retaliationsåtgärden innehåller
alltså inte något extra straffmoment utan är i stället mildare än den felaktiga
åtgärden.i'"

Överenskommelsen om tvistlösning stadgar alltså att retaliationsåtgärden
skall ha samma storlek (nivå, "leve!") som det felaktiga åtgärden, alltså orsaka
lika stor skada i absoluta tal per tidsenhet. Här finns samma problem som också
uppkommer i samband med kompensation och vilket också diskuterades i
avsnittet om kompensation. Utgångspunkten var där dock den omvända; vid
kompensation åligger det den felande parten att öka handeln lika mycket som

263 C/M/224, 1988, s. 17. Se också GATT, Analytical Index: Guide to GATT Law and Practice (1994), s.
652.

264 Jackson: World Trade and the Law o/GATT (1969), s. 169.
265 MTN.GNG/NGI3/W/42 (Mexico, 12 July 1990), s. 5 f. Se ovan avsnitt 8.4.3.
266 Överenskommelsen om tvistlösning, artikel 22 p. 8.
267 Den ovan nämnda fjärde faktorn - den drabbade varans relativa betydelse för landets ekonomi - kan

naturligtvis få betydelse, något som diskuteras i avsnitt 8.4.6.
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den minskat handeln med den felaktiga åtgärden. Problemet är alltså hur man
mäter de ekonomiska effekterna aven åtgärd.

8.4.9 Diskussion och tolkningar

Retaliationsfrågan tillhörde inte de tvistlösningsfrågor som stod i centrum
under Uruguayrundan. Man betraktade retaliationen som ett nödvändigt ont
moment i tvistlösningen som förhoppningsvis ändå inte skulle behöva tilläm
pas. Oklarheterna behövde inte vara så besvärande eftersom reglerna inte skulle
tillämpas och eftersom ändå varje retaliationsåtgärd skulle framstå som ett
nederlag för systemet. Diskussionen handlade bland annat om huruvida retali
ationsåtgärden skulle få innehålla någon straffkomponent och hur man skulle
fastställa retaliationsåtgärdens omfattning. Efterhand skapades en lösning med
relativt utförliga regler. Flera av dessa är ganska oprecisa och det har visat sig
vara svårt att tillämpa dem.

Praxis från GATT-regimen - retaliation bemyndigades bara en gång men
frågan aktualiserades vid flera tillfällen - visade tydligt vilka svårigheter som
var förknippade med användningen av retaliation. De nya reglerna löser inte
problemen. Alla slags åtgärder är tillåtna som retaliationsåtgärder. Reglerna
kräver att retaliationsåtgärden värdemässigt skall motsvara den felaktiga åtgär
den. Denna regel kräver för sin tillämpning att retaliationsåtgärden - liksom
den felaktiga åtgärden - är beräkningsbar. Här finns ett mycket stort problem.

För det första är det svårt att nå enighet om beräkningsmetoden också för det
mest enkla fallet. Någon allmänt accepterad formel fmns inte. Svårigheterna
framkom tydligt både i tvisten om EG:s bananregim och i tvisten om hormon
köttet.i'" För det andra kan en retaliationsåtgärd nu t ex bestå av brott mot
TRIPs-avtalet och det är omöjligt att någorlunda säkert beräkna effekterna av
sådana åtgärder.

I avsnittet om mätproblemen ovan har storleken använts som mått då man
skall tillämpa principen om att retaliationsåtgärden skall vara likvärdig med
den otillåtna åtgärden. Storleken har definierats som produkten av tullhöj
ningen och värdet på den drabbade handeln före tullhöjningen. Detta må vara
en god utgångspunkt. Men man bortser här från flera viktiga aspekter.

För det första spelar det stor roll om ett land exporterar 50 % av sin produk
tion eller om det endast exporterar 5 %. Ett land med jämförelsevis stor inre
marknad är mindre känsligt för störningar i utrikeshandeln än ett land med liten
inre marknad.

För det andra kan en drabbad sektor vara särskilt känslig för landet av olika
skäl, t ex att man anlitar många inhemska underleverantörer.

268 Se ovan avsnitt 8.4.5.
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För det tredje kan en retaliationsåtgärd i vissa fall innebära ett skydd for den
egna industrin medan den i andra fall inte alls innebär något skydd for någon
egen industri. I det förra fallet kan man räkna med positiva effekter for det reta
lierande landet och negativa effekter for det andra landet medan man i det
senare fallet enbart kan räkna med negativa effekter for det andra landet.

Slutsatsen av detta är att det inte är möjligt att mer än i några enstaka fall
tillämpa likhetsregeln på ett for alla acceptabelt sätt. Det behöver dock inte vara
någon nackdel for systemet. Ovissheten kan i sig vara avskräckande och utgöra

incitament for implementering. Eftersom åtgärden skall vara tillfällig och
endast skall utgöra ett incitament for implementering så är det inte så viktigt att
åtgärderna exakt motsvarar varandra.i" Samtidigt är likhetsregeln inte själv
klar. Det är inte otänkbart att systemet skulle fungera bättre om retaliationsåt
gärden fick vara mer långtgående än den otillåtna åtgärden.

Reglerna om korsretaliation skall ses mot bakgrund av flera länders ovilja
under Uruguayrundan att låta tjänster och immaterialrätter ingå i avtalet. För i
länder skulle det utgöra en obalans i systemet om ett u-landsbrott mot TRIPs
avtalet endast kunde besvaras med en svarsåtgärd inom TRIPs-avtalet. En
sådan svarsåtgärd skulle då innebära en inskränkning av u-landets rättssubjekts
rättigheter i i-landet. Eftersom sådana existerar i jämförelsevis ringa omfattning
skulle en sådan retaliationsåtgärd bli verkningslös. En möjlighet att retaliera
inom ett annat avtal, t ex mot u-landets varuexport, är ett mycket starkt vapen
for att upprätthålla u-länders TRIPs-disciplin. Detsamma kan sägas om u-län
ders efterlevnad av tjänstehandelsavtalet. Korsretaliation är från denna
utgångspunkt ett i-landsvapen mot u-länder.i'"

Korsretaliation kan emellertid också vara ett u-landsvapen. Antag att ett
i-land av protektionistiska skäl forsöker hindra export av varor från ett u-land.
Om detta görs på ett otillåtet sätt kan u-landet vidta en retaliationsåtgärd inom
exempelvis TRIPs-området. En sådan åtgärd kan få jämförelsevis stora nega
tiva effekter for i-landet och kan vara mer attraktiv for u-landet än att hindra
i-landets export av någon vara. 27I I detta sammanhang är det väsentligt att
påpeka att vad som här har karakteriserats som ett u-land kan vara ett land med
stark tillväxt och en industri som alltmer konkurrerar med de gamla i-länderna.

269 Detta anfördes av USA i tvisten om nivån på retaliationsåtgärden mot EG med anledning av icke
implementering av rekommendationerna om EG:s bananregim. WT/DS27/ARB, 9 April 1999, p. 6.1.

270 Se härom Khor Kok Peng: The Uruguay Round and Third World Sovereignty (1990), s 14ff. Författa
ren framhäver att servicesektorn är lokalt bevarad också när främmande varor kommer in i ett u-land
och konkurrerar ut nationella varor. U-länder anser det därför vara särskilt nödvändigt att skydda den
service sektor som fortfarande är i nationella händer eftersom de då i vart fall behåller något. Ett i-land
som genom brott mot GATS hindras exportera en tjänst till ett u-land skulle sålunda genom att kors
retaliera inom varuområdet få ett starkt påtryckningsmedel. Das är också kritisk mot reglerna om kors
retaliation med motiveringen att de är negativa för de fattiga länderna. Das: The WTO Agreements:
Dejiciences, Imbalances and Required Changes (1998), s. 18 f.

271 Bronckers: The Impact o/TRIPS: Intellectual Property Protection in Developing Countries (1994), s.
1276.
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Varje infört handelshinder eller annat brott mot WTO-avtalet kan få verk
ningar som sträcker sig längre fram i tiden än hindret består. I avsnittet om tiden
för proceduren framhävdes detta särskilt. Man kan anta att ett brott mot tjäns

teavtalet medför mer långvariga konsekvenser än ett brott mot varuavtalen. Att
man för tj änster inte i första hand kan retaliera med vilken tjänst som helst 
vilket man kan med varor - utan är skyldig att i första hand hålla sig inom något

av de elva områden som ingår i tjänstehandelsavtalet, är ett uttryck för att dessa
tj änstesektorer är mer känsliga än varusektorcma.i"

Reglerna om retaliation sätter på olika vis fokus på de ojämlika maktförhål
landen och ojämlika ekonomiska förhållanden som finns i världen. En effektiv
retaliationsåtgärd kan, trots vad som ovan hävdades om u-länders möjlighet att
utnyttja korsretaliation, huvudsakligen endast verkställas av länder med ekono
misk styrka. Det är mot den bakgrunden man skall se diskussionen om kollektiv
retaliation.

En tullhöjning från Malawis sida gentemot amerikanska varor skulle knap
past tvinga fram en ändrad handelspolitik från USA:s sida gentemot Malawi, i

vart fall inte en för Malawi mer positiv politik. Retaliation som sanktion har den
avgörande svagheten att den inte är neutral inför de olika ländernas handelspo

litiska makt. I slutänden tycks makt vara rätt.
En näraliggande tanke är då att upprätthållandet av systemet är ett gemen

samt ansvar för alla länder. Det skulle då inte bara vara det drabbade landet som
med sina eventuellt bristfälliga resurser skulle försöka förmå det felande landet
att undanröja den felaktiga åtgärden. Retaliationsåtgärder skulle i stället vidtas
av fler stater, ja, kanske av alla stater (utom den felande staten). Särskilt för
u-länder, som åtminstone tidigare ofta samordnat sitt internationella uppträ
dande och ofta haft gemensamma ekonomiska utgångspunkter, skulle någon
form av kollektiv retaliation kunna vara en rimlig modell.

Det har också framställts förslag om införande av kollektiv retaliation. 1966
diskuterades frågan i GATT efter att Uruguay och Brasilien hade föreslagit
någon form av kollektiv retaliation. Många var tveksamma till förslaget. Det
anfördes bl.a. att förslaget helt avvek från principerna i GATT artikel XXIII
och att en kollektiv retaliation skulle kunna få negativa verkningar för länder
som inte var parter i tvisten. De som stödde förslaget förklarade att de inte
avsåg någon speciell typ av åtgärd men att det skulle vara bra att ha en regel om
detta i det fall man en gång skulle finna det lämpligt med en kollektiv retalia
tion. Någon enighet nåddes inte. 273

Under Uruguayrundan framförde Nicaragua tanken på någon form av kol
lektiv retaliation. Man föreslog att en sådan skulle kunna komma ifråga i en

272 Morrison: WTO Dispute Settlement in Services: Procedural and Substantive Aspects (1997), s. 383.
273 Report of the Ad Hoc Group on Legal Amendments to the General Agreement, COM.TD/F/4, (4 Mars

1966).
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tvist där ett u-land hade blivit drabbat aven felaktig åtgärd och denna åtgärd
inte undanröjts. Nicaragua utvecklade dock inte närmare hur regler härom
skulle vara konstruerade.F"

Grundtanken om kollektiv retaliation kan mot bakgrund av de globala orätt
visorna framstå som rimlig.i" Ett gemensamt ansvar införs för upprätthållande
av regelsystemet. Men det är inte svårt att förstå invändningarna.

Konstruktionen påminner om ekonomiska bojkotter som vidtagits mot län
der av politiska skäl. Dessa har varit mer eller mindre totala men effekterna av
dem har varit diskutabla.i" Dålig effektivitet kan alltså utgöra ett skäl mot kol
lektiv retaliation.

En avgörande invändning är den följande. Kollektiv retaliation skulle behöva
tillgripas då ett litet land behöver stöd gentemot ett stort land, t.ex. Malawi mot
USA. En om än begränsad handelsbojkott mot amerikanska varor från världens

övriga länder skulle förmodligen få som effekt att USA lämnade WTO och att
organisationen inte kom att fungera. Detta torde särskilt bli sannolikt i en situ
ation där USA anser att dess egen tolkning är riktig. Kollektiv retaliation medför
risk för att hela systemet faller sönder.

Den kollektiva retaliationen innebär också att importörer (och därmed kon
sumenter) i tredje land drabbas. En konflikt mellan exempelvis Japan och
Canada skulle kunna leda till att EV-medborgare inte skulle kunna köpa japan
ska bilar i en situation där WTO funnit att Japan brutit mot reglerna och beslut
fattats om kollektiv retaliation mot Japan. Ett sådant ansvarstagande är svårt att
lägga på EU-medborgarna och det är mindre troligt att man skulle acceptera en
sådan ordning.

Det blir också svårt att fatta beslut om vilken retaliationsåtgärd som skall
väljas. Olika länder är beroende av import av olika varor och enda möjligheten
är väl att - i enlighet med reglerna i Överenskommelsen om tvistlösning - bara
fatta beslut om storleken och sedan låta varje land självt välja åtgärd. Ett upp
trappat handelskrig är då inte långt borta.

I tidigare avsnitt har aktualiserats sambandet mellan rätten att få till stånd en
panelprövning och rätten att retaliera.i" Om varje stat tillerkändes rätt att få till
stånd en panelprövning och sedan också rätt att vidta en retaliationsåtgärd så
skulle detta kunna innebära att de stater som har stor retaliationskapacitet med
WTO:s stöd skulle kunna utgöra det internationella handelssystemets åklagare
och polis och därmed bestämma i vilken takt och på vilket sätt de svagare sta-

274 MTN.GNGINGI3/W/15 (Nicaragua, 6 November 1987), s. 7 och 9.
275 Kollektiv retaliation har också nutida förespråkare som t.ex. den indiske handelsdiplomaten Bhagirath

Lal Das. Das: The WTO Agreements: Deficiencies, Imbalances and Required Changes (1998), s. 18 f.,
och Das: Some Suggestions for Improvements in the WTO Agreements (1999), s. 3 f.

276 Se härom Hufbauer/Schott: Economic Sanctions reconsidered: History and Current Policy (1985),
Wallensteen: Ekonomiska sanktioner (1971) och Wallensteen: Från krig til/fred (1994), s. 256 f.

277 Kapitel 7, avsnitt 7.4.3.
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tema skulle anpassa sin handelspolitik till WTO-reglerna. I tvisten om EG:s
bananregim fann panelen och överprövningsorganet att det inte före tillsättan
det aven panel skulle ske någon prövning av huruvida USA tillfogats en för
månsförlust. Rätten att få till stånd en panelprövning har alla medlemmar, oav
sett om de exporterar den aktuella produkten eller ej. Det är den subjektiva upp
fattningen om förmånsförlust hos den klagande medlemmen som är avgörande.
Men för att vidta en retaliationsåtgärd krävdes det enligt skiljemännen i tvisten
om retaliationsåtgärden mot EG:s bananregim att den klagande parten hade till
fogats en förmånsförlust. Det centrala här var att USA inte kunde åberopa att
det var amerikanskägda företag som drabbades av förlusten eller att underleve
rantörer i USA drabbades. Skiljemännen ansåg att förmånsförlusten endast
kunde relateras till produktionslandet. Det var alltså endast Ecuador, Guate
mala, Honduras och Mexiko som tillfogats förmånsförlust inom varuområdet
och endast de som skulle kunna retaliera med åtgärder som motsvarade denna
förmånsförlust. Om detta avgörande skall betraktas som prejudicerande - något
som ingalunda är självklart eftersom det tillkom genom skiljeförfarande - så
innebär det en viktig begränsning av de retaliationsstarka staternas makt. USA
skulle alltså inte kunna vidta retaliationsåtgärder till förmån för utomlands

belägna USA-ägda företag som drabbats av otillåtna handelshinder.
Men denna begränsning modifieras på två sätt i tvisten om retaliation mot

EG:s bananregim. För det första så är det ägandet - och inte den geografiska
belägenheten - som är avgörande när det gäller förmånsförluster vid tjänster.
Förutsatt att de USA-ägda företagen är kommersiellt närvarande i EG så kan
USA vidta retaliationsåtgärder motsvarande dessa företags förluster. För det
andra tilläts USA att retaliera inom varusektorn trots att förmånsförlusten ägt
rum i tjänstesektorn. Detta betraktades inte ens som en korsretaliation. Vad
denna andra modifiering kan få för konsekvenser i andra fall är svårt att veta.
Tvisten om EG:s bananregim var säregen och här blandades regler om tjänster
och regler om varor på ett komplicerat vis.

Retaliationsreglerna kan ge upphov till olika typer av taktiska överväganden
från staternas sida. En stat som brutit mot WTO-reglerna kan motsätta sig mot
partens förslag till retaliationsåtgärd med motiveringen att den ligger på en för
hög nivå eller att man inte har följt principerna för korsretaliation. Frågan skall
då avgöras genom skiljedom. Skiljeförfarandet skall vara slutfört inom 60
dagar från den dag då den rimliga tidsperioden för implementering löpt ut.
Även om det här finns en tidsgräns för beslutet innebär skiljedomsavgörandet
en förskjutning i tiden av retaliationsåtgärden. Den felande parten har intresse
av att förskjuta avgörandet och kan av denna anledning motsätta sig ett retalia
tionsbemyndigande. För den retalierande parten kan det av motsatt skäl finnas
anledning att lägga fram ett förslag som inte är så långtgående och är svårt att
motsätta sig. At andra hållet verkar det faktum att retaliationsåtgärden skall
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vara verkningsfull och förmå den felande parten att undanröja den felaktiga
åtgärden.

Varje retaliationsåtgärd innebär en bestraffning av motparten. För det reta
lierande landets industri kan retaliationen innebära en fördel om den drabbar en
konkurrerande industri i det andra landet. I de allra flesta fall torde man dock
inte i någon större utsträckning hinna utnyttja den fördel åtgärden skulle kunna

ge. Om retaliationens effekt endast är skada för den felande parten utan någon
motsvarande fördel för den retalierande parten så har den retalierande parten ett
incitament att avskaffa retaliationsåtgärden (det är en fördel för landets konsu
menter att den avskaffas).

Retaliationsmomentet i WTO-systemet ger på olika vis det politiska syste
met stor genomslagskraft i tvistlösningen.

För det första har den inrikespolitiska situationen stor betydelse för beslutet
att vidta en retaliationsåtgärd. En inhemsk opinion, som företräder företag som
drabbats av utländska handelshinder, kan vara mycket stark och kräva åtgärder.
En retaliationsåtgärd (som uppfattas som ett motanfall i ett handelskrig) kan

vara ett sätt för en regering att få fortsatt förtroende från folket. Retaliationsåt
gärden måste sedan väljas med omsorg så att den inte negativt drabbar andra
starka grupper. Detta gäller också vid den begränsade form av retaliation som
kan bli aktuell vid WTO:s tvistlösning.

Retaliation och retaliationshot kan skapa nya och oväntade inrikespolitiska
situationer. I en tvist mellan EEG och Hongkong hade Frankrike (EEG) infört
restriktioner på import av bl a klockor från Hongkong. EEG förlorade men
dröjde med implementering. Hongkong hotade då med att retaliera mot import
av fransk konjak som inte bara konsumerades i Hongkong utan också såldes
vidare. Då krävde de franska konjakproducentema att importrestriktionerna på
klockor skulle bort vilket också sedan skedde.i" I tvisten mellan USA och EEG
om amerikanska bestämmelser om tryckort för vissa böcker fann en panel att
den amerikanska bestämmelsen var otillåten.F" USA dröjde med implemente

ring och EEG hotade då med att hindra pappersexport från USA. De amerikan
ska pappersarbetarna utövade då påtryckningar på den amerikanska regeringen
för att denna skulle avskaffa de otillåtna bestämmelserna.280

För det andra ingår retaliationen i konkurrensen mellan staterna. Retaliatio
nens ena rot är den handelspolitiska strategin som har likheter med den militära
strategin. De krafter som initierar brott mot avtalet och retaliationsåtgärder kan
vara mycket starka och det kan krävas starka motkrafter för att förhindra ett
upptrappat handelskrig. Med användande av ett spelteoretiskt synsätt kan sägas

278 Hongkong/EEG, klockor, 1983 (BISD 30S/129). Hudec: Enforcing International Trade Law: The
.Evolution o/the Modern GATT Legal System (1993), s. 492 f.

279 EEG/USA, manufacturing clause, 1984 (BISD 31S/75).
280 Horlick: Dispute Resolution Mechanism. Will the United States Play the Rules? (1995), s. 168.
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att WTO förs in som kommunikationsarena och hjälper till att stoppa det som
är på väg att ske. Genom att godkänna en retaliationsåtgärd har WTO godtagit
ett steg mot handelskrig men ändrat spelets karaktär. Nu är det inte längre bara
motpartens drag som måste tas med i beräkningen av vad nästa steg skall bli.
WTO:s existens och relationerna till andra medlemmar är också något som ris
keras.

Retaliation är en primitiv åtgärd som inte hör hemma i det rättsliga syste
met.281 Det kan till och med sägas att rättens viktigaste uppgift är att förhindra
svarsåtgärder från en drabbad parts sida. Men den internationella situationen är
nu sådan att man funnit att retaliationen utgör ett nödvändigt moment på verk
ställighetsstadiet.

Även om retaliationen som åtgärd är primitiv och i princip inte hör hemma
i det rättsliga systemet, har den en av sina rötter i rätten, nämligen den interna
tionella rättens tillåtelse att vidta svarsåtgärder. Retaliation i WTO-systemet
motsvarar folkrättens repressalie eftersom den utgör en åtgärd som under andra
omständigheter inte är tillåten.

Förekomsten av retaliation är också ett mått på den rättsliga integrationen.
EG har inga regler om retaliation mellan medlemsstaterna. EG-rätten har länge
klarat sig utan regler om påföljder överhuvudtaget. Bötesreglerna infördes först
genom Maastrichtavtalet. Att EG kunnat undvara retaliationen kan förklaras
med flera faktorer, inte minst principerna om direkt tillämpning och direkt
effekt av EG-rätten, genom vilka rättsreglerna får genomslag på nationsnivån.
NAFTA innehåller däremot retaliationsregler, som delvis liknar WTO-avtalets
regler.i" En skillnad mot WTO-avtalets regler är att den retalierande NAFTA
medlemmen inte behöver få sin retaliationsåtgärd godkänd i förväg. Omfatt
ningen av den kan dock prövas aven panel då den väl trätt i kraft.

281 Retaliation kan analyseras med det mönster som framträder då en person blir misshandlad och slår till
baka. För det första kan den som slår tillbaka tycka att det ger en positiv känsla av välbefinnande att
slå tillbaka. Vid retaliation kan en inrikespolitisk opinion kräva att något görs och retaliationen kan
vara ett medel för en regering att visa styrka och tillgodose primitiva krav på en motåtgärd. För det
andra kan slaget leda till att motståndaren upphör med misshandeln. Detta är i enlighet med retaliatio
nens syfte enligt WTO-avtalet, nämligen att förmå ett land att avskaffa en felaktig åtgärd. För det tredje
kan den som slår tillbaka konstatera att den andre fått sig en "minnesbeta" och aldrig mer mishandlar
någon. Också de som beskådat kampen kan konstatera att det kan vara farligt för dem själva att miss
handla någon. Retaliationen kan ha avskräckande effekt och leda till att andra länder inte inför otillåtna
åtgärder. För det fjärde kan den som slår tillbaka få ont i handen när han slår. Detta motsvarar den eko
nomiska effekten av retaliationen att den kan drabba de egna konsumenterna. Att det är så lätt att göra
dessa liknelser visar retaliationens primitiva nivå.

282 NAFTA artikel 2019.
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9.1 Inledning

En grundläggande frågeställning i denna studie är rättens betydelse i det inter
nationella handelssystemet och i synnerhet i WTO-avtalet. Det är i reglerna om
tvistlösning som rättens betydelse framkommer allra tydligast. Det närmare syf
tet med denna studie är att tolka den förskjutning som ägt rum i GATT/WTO:s
tvistlösning från politiska förhandlingar till rättslig tvistlösning. Juridifiering
och legitimitet är två begrepp med vars hjälp förskjutningen tolkas. WTO:s tvist
lösning tolkas också i ett större samhällsvetenskapligt perspektiv med utgångs
punkt i teorier om internationella regimer, handelskrig och globalisering.

Forskningsarbete innebär återkommande hopp mellan empiri och teori.
Empirin kan inte angripas utan teoretiska begrepp och teorin blir tom och svä
vande utan förankring i en empiri. På ett tidigt stadium av denna studie blev det
klart för mig att det fanns många olika fruktbara infallsvinklar mot WTO:s
tvistlösning och att det var nödvändigt att på något sätt strukturera dessa infalls
vinklar. Lösningen på problemet var att konstruera en modell som underlättade
förståelsen av hur olika aktörer, intressen och teorier samspelar. Modellen
utgör ett särskilt resultat i denna studie men den utgör också ett hjälpmedel för
en vidare förståelse av WTO:s tvistlösning. Det var systemteorin som gav
impulsen till skapandet av modellen.

Denna studie är en rättslig studie i den meningen att jag systematiskt går ige
nom en rättsligt reglerad procedur. Reglerna utgör startpunkten för analysen.
Men syftet har inte varit att fastställa reglernas rättsliga innebörd. Den är alltså
inte en traditionell rättsdogmatisk studie. I stället har de distinktioner som
gjorts och de diskussioner som förts till syfte att kunna svara på andra frågor,
nämligen om vad tvistlösningen betyder från olika perspektiv. Metoden innebär
att olika moment i tvistlösningen särskiljs och analyseras vart för sig. Jag
undersöker momentens historiska och rättsliga bakgrund, ser efter vilka posi
tioner det fanns i frågan under Uruguayrundan, ger en rättslig beskrivning av
momentet och tolkar det med hjälp av de analysverktyg som modellen, och de
teorier som ansluter till modellen, tillhandahåller. I detta avslutande kapitel gör
jag en tolkning av vad de olika momenten betyder tillsammans.

Studien utgör en institutionell studie i två betydelser. För det första handlar
den om hur institutionen WTO och dess medlemsstater kontrollerar att de regler
de kommit överens om efterlevs. För det andra finns som ett grundläggande anta
gande att den inriktning inom ekonomin (och inom statsvetenskapen) som
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benämns institutionalism är en fruktbar utgångspunkt då man vill förklara och
förstå världshandeln. Enligt institutionalismen har formella regler (och infor
mella regler) viss självständig betydelse och kan inte enbart avfärdas som oin
tressanta avspeglingar av makt. Tvistlösningsproceduren är i och för sig en följd
av maktförhållanden men den har samtidigt sin egen logik som påverkar makt
förhållandena.

9.2 Juridifiering

9.2.1 Hur uppfylls de olika kriterierna för juridifiering?

I anslutning till den modell som använts i denna studie har juridifiering i teori
kapitlet definierats som en process varvid intressekonflikter omskapas till tolk
ningskonflikter och aktörer i de politiska och ekonomiska systemen vid tvister
blir aktörer i det rättsliga systemet, vilket bland annat innebär att konflikterna
löses med de metoder och med tillämpning av den procedur som kännetecknar
det rättsliga systemet.' Det finns utarbetade regler för hur kampen skall föras
och också i allmänhet för hur den skall lösas. Juridifiering kan på samma gång
sägas innebära ett civiliserat sätt att lösa konflikter och ett sätt att dölja och
avleda motsättningar.

Den presenterade definitionen av juridifiering ligger på en hög abstraktions
nivå. I teorikapitlet introducerades också en mer operationell definition enligt
vilken man tar fasta på olika kännetecken för det rättsliga systemet och använ
der dessa som kriterier. Två sådana grundläggande kriterier har uppställts. Det
ena är att det finns bindande och stringenta materiella regler. Detta kriterium 
som befinner sig i utkanten av mitt studieobjekt - behandlas kortfattat i följande
avsnitt (9.2.1.1). Det andra grundläggande kriteriet är att det sker en effektiv
kontroll av att de materiella reglerna efterlevs. Denna kontroll kan ske genom
övervakning (9.2.1.2) eller genom tvistlösning. För tvistlösningens del särskiljs
tre huvudkriterier: processkriteriet (9.2.1.3), påföljdskriteriet (9.2.1.4) och
verkställighetskriteriet (9.2.1.5). Processkriteriet kan i sin tur uppdelas i flera
olika kriterier: att de aktörer som är berörda av regeln skall kunna vara parter i
processen (9.2.1.3.1), att det skall föreligga en rätt att få sin sak prövad
(9.2.1.3.2), att tvisten skall avgöras av oberoende och opartiska domare med
rättslig skolning (9.2.1.3.3), att processen skall ha strikta och för rättssystemet
karakteristiska förfaranderegler (9.2.1.3.4), att avgörandet skall vara motiverat
och prejudicerande, dvs. åstadkomma handlingsdirigering (9.2.1.3.5) och att
avgörandet skall vara bindande för parterna (9.2.1.3.6).

I Kapitel 2, avsnitt 2.4.2.4.
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9.2.1.1 Bindande"ochprecisa materiella regler

Innebörden av att en regel i ett internationellt avtal är bindande är inte helt klar.
Det finns flera tänkbara innebörder i detta begrepp. En sådan är att staterna
själva uppfattar att det är deras skyldighet att följa regeln. En annan är att det

måste finnas någon påföljd mot regelbrott för att regeln skall anses bindande.'

När Sverige 1986 införde en lag om handelsbojkott mot Sydafrika och Namibia
innebar detta ett brott mot GATT. Den svenska regeringen och riksdagsmajori
teten tyckte ändå att man kunde begå denna regelöverträdelse och motiverade
det med att det var en engångsföreteelse som enbart avsåg Sydafrika och Nami
bia och som var motiverad av det unika i själva apartheidsituationen.' Reger
ingen utgick från att den var skyldig att följa reglerna men att det ändå inte

gjorde så mycket om man bröt mot dem. Något förfarande mot Sverige med
anledning av bojkotten kom inte till stånd.

Här skall inte innebörden av "bindande" närmare utvecklas. I samman

hanget räcker det att konstatera två ting. För det första finns det en särskild regel
i Organisationsavtalet som stadgar att alla avtal som ingår i WTO-avtalet är
"binding on all Members ".4 Medlemsstaterna har alla godkänt denna artikel.

För det andra finns det ett (i och för sig bristfälligt) system för kontroll av att
reglerna följs.

Att själva avtalet är bindande är en sak. En annan sak är i vilken utsträckning
enskilda regler är bindande. En regel kan ju vara formulerad som en målsätt
ning. I så fall har dess bindande kraft inte så stor betydelse. Det finns fortfa

rande ett antal regler som är formulerade som mål men en jämförelse med
GATT 1947 visar att många regler har omformulerats från att ha en oklar för

pliktelseverkan till att nu vara klart förpliktande.'
I vissa fall rekommenderas medlemsstaterna att inte använda tvistlösnings

mekanismen mot överträdelser. I avtalet om jordbruk finns en s.k. fredsklausul

enligt vilken subventioner under en nioårig övergångsperiod inte bör bemötas
med utjämningstullar och tvister om dem inte heller hänskjutas till tvistlös
ning." I Överenskommelsen om tvistlösning stadgas att medlemmarna skall
vara återhållsamma med att anföra klagomål mot de fattigaste länderna.7

I flera avtal finns det särskilda övergångsregler och dessa kan vara särskilt
långa för u-länder. I t.ex. TRIPs-avtalet stadgas att grunderna icke-överträdelse

2 Se härom Arend: Toward an Understanding of International Legal Rules (1996), s. 291, Blokker:
International Regulation of World Trade in Textiles (1989), s. 21, och Gihl: Studier i internationell
rätt (1955), s. 19f.

3 Se härom i inledningskapitlet.
4 Artikel II p. 2.
5 Se kapitel 3, avsnitt 3.5.
6 Avtalet om jordbruk, artikel 13.
7 Artikel 24.
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och situationsförekomst inte skall få tillämpas under avtalets fem första år.8

Enligt samma avtal har u-länder givits generellt längre tid för implementering
än i-länder."

De s.k. plurilaterala avtalen är inte obligatoriska för medlemsstaterna vilket
också kan sägas betyda att de inte är bindande. 10 För de medlemsstater som till
trätt dessa avtal är dock avtalen bindande i samma mening som de andra avta
len.

WTO-avtalet innehåller också ett antal viktiga undantagsregler. Om en
undantagsregel kan åberopas så behöver en stat inte följa den aktuella förplik
telsen. Den framstår därmed som inte bindande. 11 Den rädsla for rättslig bun
denhet som många stater visade under Uruguayrundan och som bl.a. kom till
uttryck i motviljan mot ett starkare tvistlösningssystem, har delvis kunnat neu
traliseras genom förekomsten av relativt generösa undantagsregler.

De materiella reglerna har i betydande utsträckning blivit mer precisa, något
som alltså är ett tecken på juridifiering. Regelmassan har också blivit allt mer
omfattande." Flera av de nya reglerna utgör hinder for kringgående av redan
befintliga regler och medfor därfor en precisering av dessa. Som exempel kan
nämnas avtalen om kontroll före skeppning, ursprungsregler, importlicensför
faranden samt sanitära och fytosanitära åtgärder. Dessa avtal innebär i huvud
sak en konkretisering av det som i EG-rätten benämns åtgärder med motsva
rande verkan som en kvantitativ restriktion.

I andra fall har redan befintliga regler blivit alltmer omfattande och string
enta. Det gäller t.ex. reglerna om antidumpning, subventioner, skyddsåtgärder
och tullvärdeberäkning.

Vissa regler i WTO-avtalet utgör harmoniseringsregler. 13 Flera av dessa
innebär att medlemsstaterna kan välja olika vägar för att nationellt införa de
skyldigheter som följer av avtalet. 14 De har alltså likheter med vad som i EG
rätten kallas direktiv. Här finns alltså utrymme för olika nationella värde
ringar. Regler av denna karaktär har då inte samma precision som andra reg
ler. Ett avtal med många sådana regler har inte samma rättsliga precision som
ett avtal med få sådana regler. Antalet sådana regler i WTO-avtalet är dock
inte så stort.

8 Artikel 64 p. 2.
9 Artikel 65.
10 De plurilaterala avtalen är Avtalet om offentlig upphandling, Internationella mejerivaruavtalet, Inter

nationella nötköttsavtalet och Avtalet om handeln med civila flygplan.
11 Vilken terminologi som här skall användas kan diskuteras. Det väsentliga i sammanhanget är att

undantagsreglerna medför att staterna inte under alla omständigheter måste följa de angivna förplik
telserna.

12 Att nya områden som tjänster och immaterialrätter tillkommit kan i sig anses innebära en juridifiering
av principerna för den internationella handeln. Denna aspekt berör jag inte särskilt i denna framställ
ning.

13 Kapitel 3, avsnitt 3.5.
14 TRIPs-avtalet är det bästa exemplet.
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En annan kategori utgörs av avvecklingsregler. Sådana finns t.ex. i jord
bruksavtalet och avtalet om textil och konfektion. Dessa regler är tämligen
strikta eftersom det anges en precis tidpunkt vid vilken vissa åtgärder skall vara
genomförda. Eftersom det i dessa sektorer finns starka nationella intressen som
motsätter sig den förelagda avvecklingen är det stor risk att många länder - sär
skilt ekonomiskt starka i-länder - kommer att bryta mot reglerna. Här finns
emellertid ett särskilt kontrollproblem som medför att reglerna i praktiken blir
mer vaga än vad texten låter påskina. En överträdelse kan inte påvisas förrän
tiden har löpt ut. Sedan tar tvistlösning och implementering av rekommendatio
nen en viss tid. Den överträdelse en stat anfört klagomål mot kan vara åtgärdad
vid tiden för implementeringen men samtidigt kan den skyldiga staten ha
underlåtit att följa tidtabellen på ett senare 'stadium. En ny överträdelse har då
ägt rum. Av detta och andra praktiska skäl kan det vara svårt att framgångsrikt
anföra klagomål mot en stat som dröjer med avveckling. Ett reellt hot om reta
liation kan utgöra ett botemedel för dessa problem. I de nyss nämnda sektorerna
är det emellertid ofta u-länder som skulle vara klagande parter och dessa har
svag retaliationskraft.

Undantagsreglerna berördes ovan i samband med frågan om huruvida för
pliktelserna var bindande. Undantagsregler har också betydelse för frågan om
reglernas precision. Ju mer vaga undantagsreglerna är desto mer oprecisa blir
de materiella reglerna. Vissa av undantagsreglerna har blivit mer precisa än de
var tidigare. Det gäller t.ex. reglerna om skyddsåtgärder för vilka det nu finns
ett särskilt avtal. Men de allmänna undantagen i GATT artikel XX och undan
tagen i säkerhetssyfte är fortfarande relativt oprecisa. De förstnämnda undanta
gen har fått viss precisering genom avgöranden i överprövningsorganet. Preci
seringen gäller bl.a. innebörden av skydd för miljön.

9.2.1.2 Övervakning

I ett utvecklat rättsligt system finns det ett oberoende organ (t.ex. en åklagare)
som bevakar att reglerna följs och inleder ett förfarande mot den som inte följer
reglerna. I EG har kommissionen den rollen. En mer begränsad sådan roll har
rådet i Internationella havsrättskonventionen. I NAFTA saknas ett sådant
organ. Detsamma gäller för WTO.

Initiativet till en prövning av hur en stat följer WTO-reglerna ligger hos
andra medlemsstater. Här finns ett glashusproblem. 15 Om en stat anför klago
mål mot en annan stat så finns risken att denna andra stat fäster uppmärksam
heten på hur den klagande staten själv uppfyller sina åtaganden. Detta problem

15 Se härom Horlick i Mavroidis m.fl.: Is the WTO Dispute Settlement Mechanism Responsive to the
Needs of the Traders? Would a System of Direct Action by Private Parties Yield Better Results?
(1998), s. 151.
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är särskilt påtagligt för subventionsavtalet. Det torde vara mycket få stater som
till fullo följer detta avtal." Samtidigt kan konstateras att det finns ytterst få
panelavgöranden om tillämpningen av avtalet. Om det hade funnits en motsva

righet till EV-kommissionen så skulle många klagomål gälla brott mot subven
tionsavtalet.

Den prövning som sker i TPRB av ländernas handelspolitik sker inte mot en

rättslig måttstock. Man använder i huvudsak en ekonomisk måttstock och
begränsar den till landets handelspolitik och dess inverkan på det multilaterala

handelssystemet. Det finns ett samband mellan de institutionella arrange
mangen och valet av måttstock. Det institutionella arrangemang som valdes 
alltså TPRB - är inte utformat så att det kan klara att genomföra en rättslig

prövning.
I den mån tvister behandlas i TPRB i stället för i tvistlösningsmekanismen

sker en politisk behandling av tvisten. Detta kan karakteriseras som en avjuri

difiering.
Den övervakning som sker i WTO är alltså inte rättsligt utformad. Övervak

ningen har i stället framförallt en kreativ funktion som är en följd av transpa
ransen och debatten i TPRB. Här blottläggs olika problem och motsättningar

och diskussionen kan leda till förändringar av regelsystemet.

9.2.1.3 Processkriterier

9.2.1.3.1 Berörd aktör blir part

Ett moment i den definition av juridifiering som angavs i teorikapitlet var att
aktörer i det politiska och i det ekonomiska systemet vid tvister blir aktörer i det
rättsliga systemet. I? Redan i den grundläggande icke-operationella definitionen

utgör alltså partsfrågan ett centralt inslag. I den mer operationella definitionen
återkommer partsfrågan som ett särskilt partskriterium. Detta kan formuleras
som att den som är berörd och åsamkas en förlust skall kunna vara klagande
part och att den som vidtagit den åtgärd som förorsakat förlusten skall kunna
vara svarande part.

Rätten att vara part är en del aven rättsskyddsprincip som finns i juridiken.
Om det finns regler som tillerkänner en person vissa rättigheter så skall perso
nen kunna fä dessa rättigheter prövade inför en domstol. Rätten att vara part är
inte densamma som rätten att få saken prövad. Det kan finnas andra skäl mot
en prövning än att personen inte får uppträda som part. 18 Men rätten att vara part
är en förutsättning för att en person skall fä saken prövad.

16 Dessa synpunkter har ofta framkommit vid olika konferenser om WTO:s tvistlösning.
17 Kapitel 2, avsnitt 2.4.2.4.
18 Rätten att fä saken prövad diskuteras i nästa avsnitt.
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De skyldigheter som WTO-avtalet stadgar om åvilar stater. Det är därför
endast stater som kan bryta mot avtalet och alltså endast stater som kan vara
svarandeparter. Det är alltid en stat som vidtagit den åtgärd som kan angripas. 19

Att skyldigheterna åvilar stater betyder dock inte att endast stater skulle
kunna vara klagandeparter. Det är i allmänhet privata företag (inklusive de
enskilda aktieägarna och arbetstagarna) och konsumenter som drabbas hårdast
och mest konkret aven otillåten åtgärd. Det vore fullt möjligt att stadga att
sådana privata rättssubjekt också skulle kunna anföra klagomål mot den stat
som vidtagit åtgärden. Så är emellertid inte fallet. Endast stater kan vara kla
gandeparter. Att de i realiteten starkt berörda privata intressena inte tar vara
parter i WTO:s tvistlösning innebär en viktig begränsning av juridifieringen.

Den åtgärd som den anklagade svarandestaten vidtagit - t.ex. en tullhöjning
eller införande aven kvantitativ restriktion - har oftast tillkommit efter påtryck
ningar från en privat aktör i landet. Åtgärden drabbar privata aktörer i det kla
gande landet och dessa har utövat påtryckningar på sin regering att denna skall
inleda en process i WTO. Eftersom den ena statens förbjudna åtgärd är tillkom
men efter privata påtryckningar och den andra statens klagomål också tillkom
mit efter privata påtryckningar är tvisten mellan de två staterna i realiteten en
tvist mellan två privata intressen. I bakgrunden på båda sidor finns alltså privata
aktörer.20

Det inflytande privata intressen har över regeringens agerande i dessa frågor
varierar mellan olika länder och mellan olika tidsperioder. Privata rättssubjekt
som utsätts för diskriminering från ett annat lands sida har behov aven stat som
skyddar dem på olika vis. Regeringar kan uppfatta det som en plikt att skydda
sina medborgare och företag från övergrepp från andra staters sida." Men det
finns å andra sidan många intressen att ta hänsyn till i utrikeshandelspolitik och
i internationell tvistlösning så någon automatik mellan de privata rättssubjek
tens önskemål och regeringens åtgärd finns sällan.

Hur svarandepartens åtgärd har tillkommit är en illustration till hur det poli
tiska systemet fungerar i ett land. Svarandepartens åtgärd innebär ju en regle
ring av handeln. Klagandepartens åtgärd innebär dock inte någon reglering av
handeln. Det krävs inte någon lagstiftning. Det som krävs är ett beslut av rege
ringen att anföra klagomål i WTO. Ett enskilt företag eller en bransch har blivit
negativt drabbat aven handelshindrande åtgärd som vidtagits av ett annat land.

19 I vissa fall har det varit en särskild fråga huruvida åtgärden vidtagits av staten eller ej. Den japanska
statens samarbete med det privata näringslivet gör det svårt att avgöra huruvida staten eller någon pri
vat part skall anses vara ansvarig för en åtgärd. Frågan aktualiserades i EEG/Japan, halvledare, 1988
(BISD 35S/116) och USA/Japan, fotofilm, 1998 (WT/DS44).

20 Hur de olika relationerna och konflikterna mellan privata aktörer och regeringar gestaltar sig har
beskrivits i kapitel 2, avsnitt 2.2.1.

21 Ett begrepp som kan användas här är "diplomatic protection". Det används av Cottier i Mavroidis m.fl.
s.154.

491



Kapitel 9. Avslutande diskussion och tolkningar

Företaget eller branschen har skäl att analysera om åtgärden är förenlig med
WTO och kan på olika sätt hjälpa regeringen med råd om hur den rättsliga och
faktamässiga argumentationen skall föras.

Privata rättssubjekt kan medverka i tvistlösningen på olika sätt. De kan
undersöka vad motpartens åtgärder rent faktiskt innebär och vilken verkan de
har och överlämna resultatet av denna undersökning till regeringen." De kan
också tillsammans med regeringstjänstemän ingå i en arbetsgrupp som arbetar
vidare med frågan och som aktivt ger råd om hur landets representanter i
WTO:s tvistlösning skall agera." De privata rättssubjekten kan alltså spela en
nyckelroll i förberedelsearbetet. WTO har inga möjligheter att påverka detta.

WTO har dock bestämmanderätt över vilka som får agera i processen. Ett
betydelsefullt steg har tagits om det tillåts att en stat representeras aven person
som inte är anställd av staten. Om det inte finns något absolut krav på att de per
soner som representerar landet under processen skall vara anställda av staten så
har man från WTO:s sida öppnat en - åtminstone liten - möjlighet för privata
företag att mer konkret och påtagligt delta i processen. I tvisten om EG:s banan
regim tilläts den intervenerande staten S:t Lucia att företrädas aven person som
inte var anställd av staten." I och för sig var naturligtvis personen utsedd av sta
ten och representerade också staten. Men innebörden var ändå att en inte statligt
anställd person gavs rätt att framföra ståndpunkter som uppgavs vara, och av
andra uppfattades vara, statens ståndpunkter.f

En annan möjlighet är att representanter för de berörda företagen eller den
berörda branschen får delta i mötena för att kunna presentera information om
hur de konkret berörts av den ifrågasatta åtgärden och svara på frågor.26 Förde
len härmed skulle vara att panelen mycket snabbare får riktig information om
fakta. Detta har dock inte förekommit. Något uttryckligt förbud häremot finns
inte.

En ytterligare möjlighet är att en enskild part får inkomma med en inlaga till
panelen i ett pågående fall." Detta inträffade i en tvist om USA:s importrestrik-

22 I tvisten USA/Japan, fotofilm, 1998 (WT/DS44), lade Kodak ner ett mycket stort arbete på att visa hur
det japanska företaget Fuji på olika sätt skyddades från konkurrens av den japanska regeringen. I tvis
ten om EG:s bananregim presenterades ett stort material av Chiquita. I tvisten om EG:s hormonbe
stämmelser var det amerikanska bioteknologiska företaget Monsanto mycket aktivt med att hjälpa den
amerikanska regeringen.

23 Detta förefaller vara vanligt. Se härom bl.a. Mavroidis m.fl. s. 154.
24 Ecuadorm.fl./EG, bananer, 1997 (WT/DS27/AB/R).
25 Frågan aktualiserades också i tvisten Japan, EG, USA/Indonesien, 1998 (WT/DS55, DS64, DS54,

DS59), där det i Indonesiens delegation ingick advokater som ej var anställda av staten. USA protes
terade mot detta men panelen godkände - med stöd av överprövningsorganets beslut om S:t Lucia i
tvisten om EG:s bananregim - Indonesiens representation.

26 En sådan lösning har förespråkats av Thomas Cottier i Mavroidis m.fl. s. 154.
27 En sådan betecknas i anglo-amerikansk rätt som ett "amicus curiae brief'. Det är alltså en inlaga som

ges till rätten aven person som har ett starkt intresse av saken men inte är part. Det förekommer särskilt
i frågor som har ett stort allmänt intresse såsom olika rättighetsfrågor. Frågan berörs i Palmeter: Dis
pute Settlement in the World Trade Organization. Practice and Procedure (1999), s. 32.
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tioner för räkor. I tvisten var flera miljöaspekter av betydelse." Panelen väg
rade att ta del av inlagorna därfor att den inte själv hade begärt att ta informa
tionen. Enligt artikel 13 i Överenskommelsen om tvistlösning kan panelen på
eget bevåg begära information från källor den själv väljer. Panelen påpekade
dock att det inte fanns något som hindrade att någon av parterna presenterade
den information som den vägrade ta del av. Överprövningsorganet hade en
annan uppfattning än panelen och fann att en panel inte borde vara forhindrad
att ta del av informationen bara därfor att den själv inte hade begärt att ta den."

I och med att användningen av WTO:s tvistlösningsmekanism tilltar kom
mer också de privata parternas inflytande över rättsbildningen att tillta. Deras
medverkan sker än så länge mest informellt och i bakgrunden. Icke desto min
dre är detta en mycket intressant utveckling.l"

De privata rättssubjekt som åsyftats ovan är enskilda företag som är aktörer
i det ekonomiska systemet. Konsumenter är också aktörer i det ekonomiska
systemet men har få möjligheter att delta i det rättsliga systemet. Aktörerna i
det ekonomiska systemet har alltså i mycket begränsad utsträckning forvand
lats till aktörer i det rättsliga systemet. Den enda aktör i det ekonomiska syste
met som uppträder som aktör i det rättsliga systemet är staten. Det kan finnas
en stark koppling mellan privata företag och staten. Denna koppling kan vara
empiriskt konstaterbar eller rättslig genom förekomsten aven nationell lag
enligt vilken staten har skyldighet att åtminstone utreda de handelshinder som
foretagen drabbas av. Om kopplingen är mycket stark kan staten betraktas som
en representant for de privata intressena och i den meningen har privata aktörer
blivit aktörer i det rättsliga systemet.

En annan fråga är om aktörerna i det politiska systemet har blivit aktörer i
det rättsliga systemet. Den dominerande aktören i det politiska systemet är sta
ten. Aktören staten i det politiska systemet har blivit aktören staten i det rätts
liga systemet. Detta utgör ett tecken på juridifiering. Andra aktörer i det poli
tiska systemet blir inte aktörer i det rättsliga systemet. Men också här finns det
indirekta vägar for att bli aktörer. Olika intresseorganisationer (t.ex. miljöorga
nisationer och branschorganisationer) utövar påtryckningar på regeringen (sta
ten) for att den skall uppträda som aktör i det rättsliga systemet och därvid före
träda organisationernas intressen.

Väljarna - också aktörer i det politiska systemet - har vid val möjlighet att
välja vilken inriktning de önskar att utrikeshandelspolitiken skall ha. De före-

28 Indien m.fl.lUSA, räkor, 1998 (WT/DS58/AB/R).
29 Denna fråga diskuteras i Marceau/Pedersen: Is the WTO Open and Transparent? (1999), s. 34 ff.
30 Brus använder begreppet "participatory pluriformity". Han är övertygad om att privata parter kommer

att spela en allt större roll i det internationella samfundet och i internationell tvistlösning även om den
formella beslutsrätten kommer att finnas kvar hos regeringarna. Brus: Third Party Dispute Settlement
in an Interdependent World (1995), s. 217.
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träds av politiska partier. Genom valet av inriktning får de inflytande över vil
ken strategi staten väljer i förhållande till andra länder." De rör sig därmed en
bit på vägen till att bli rättsliga aktörer. Men det är en mycket liten bit.

9.2.1.3.2 Prövningsrätt

Partsfrågan handlar om vilka kategorier av rättssubjekt som överhuvudtaget får
vara parter i WTO:s tvistlösning. Prövningsrättskriteriet handlar om huruvida
den klagande har en rätt att få sin sak prövad eller inte. Prövningsrätten är i lik
het med rätten att vara part ett uttryck för den rättsskyddsprincip som finns i
juridiken. Om en person blivit utsatt för en kränkning så skall personen kunna
ta lagenligheten av kränkningen prövad i en domstol. Utan en sådan möjlighet
är olika rättigheter inte mycket värda.

Om en stat vill inleda ett rättsligt förfarande mot en annan stat kan detta gene
rellt sett hindras på två sätt. Det ena är att domstolen själv eller något annat från
parterna oberoende organ diskretionärt eller efter vissa normer får bestämma om
klagomålet skall tas upp till prövning eller inte. Det andra är att det krävs sam
tycke från motparten för att klagomålet skall prövas.

Det förekom en omfattande debatt om prövningsrätten under Uruguayrun
dan. Många befarade att en rätt till prövning skulle innebära att vilken stat som
helst skulle kunna framtvinga rättsliga tolkningar och preciseringar som par
terna inte hade kunnat komma överens om. Om dessa tolkningar och precise
ringar skulle göras aven panel vars ledamöter inte var jurister så skulle det fin
nas en risk för att tolkningarna och preciseringarna inte hade tillräcklig kvalitet.
A andra sidan skulle avgörandena då inte ta den auktoritet som önskades av
anhängare till en juridifiering av tvistlösningen. Lösningen av frågan om rätten
till en panelprövning hängde samman med införandet aven möjlighet att över
klaga de rättsliga aspekterna till överprövningsorganet.

Om beslutet om tillsättande aven panel hade legat på ett tjänstemannaorgan
- t.ex. en särskild avdelning av överprövningsorganet eller ett annat oberoende
organ med rättslig kompetens - och om den materiella regel detta organ skulle
tillämpa vore begränsad till en kontroll av att vissa formella rekvisit - t.ex.
genomfört samrådsförfarande och att klagomålet tydligt angav på vilket sätt
klaganden ansåg att motparten hade brutit mot regler - var uppfyllda, så skulle
det föreligga en principiell rätt att få saken prövad. Rätten att fatta beslut om
upprättande aven panel tillkommer dock nu DSB. Även om beslutanderegeln
- omvänd konsensus - bidrar till att det finns en minst sagt mycket stark pre
sumtion för att en panel kommer att tillsättas, så kvarstår det faktum att DSB är

3\ Se härom Verdiers teori i kapitel 2, avsnitt 2.3.2.1.
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ett politiskt organ i vilket politiska argument - och även rättsliga och ekono

miska - mot en prövning kan framföras.

Om en begäran om panelprövning upptagits på DSB:s dagordning, och den

klagande parten vidhåller sin uppfattning att den önskar en prövning, så kom

mer en prövning att ske. Den politiska diskussionen som kan hindra en pröv

ning sker i huvudsak före mötena. DSB är ändå ett viktigt forum i vilket med

lemsstater kan framföra sina ståndpunkter i de frågor som behandlas. Om rätten

till panel enbart hade prövats av ett tjänstemannaorgan så skulle politiska över

väganden inte kunna framföras på samma tydliga vis.

DSB skall pröva att vissa formella krav är uppfyllda, särskilt att samråd har

skett och att tillräcklig motivering har givits. Motparten kan tänkas hävda att

dessa krav inte är uppfyllda. Klagandeparten kan anse att de är uppfyllda. Här

föreligger en svårighet eftersom det finns en beslutsregel som anger att en panel

skall tillsättas om inte alla är emot det. Klagandeparten kan med stöd av denna

beslutsregel få sin vilja igenom.

Det fmns ett annat krav på klagandeparten, nämligen att landet skall ha drab

bats aven förmånsförlust. Detta krav utgör inte något hinder för prövning. På

detta stadium är det klagandeparten själv som avgör huruvida så skett. Frågan

om förmånsförlust kan prövas av panelen eller av den skiljedomstol som får
avgöra storleken på en retaliationsåtgärd.

Att kravet på visad förmånsförlust inte aktualiseras på detta stadium är av

stor principiell betydelse. Om varje stat får vara klagandepart i en tvist i WTO

utan att på något särskilt sätt vara drabbad av den felaktiga åtgärden så kan varje

stat framtvinga en prövning av vilken åtgärd som helst något som annat land
vidtagit. Varje stat skulle alltså kunna framtvinga en precisering av olika regler

och framtvinga en för vilken stat som helst bindande rekommendation att efter

leva denna preciserade regel.

I tvisten om EG:s bananregim var USA part trots att man inte exporterar

några bananer och knappast ens odlar några bananer. USA:s rätt att få sitt kla

gomål prövat skulle kunna motiveras på två olika vis. Det ena skälet skulle vara
att USA potentiellt kan producera och exportera bananer men att denna verk

samhet inte kommit igång just på grund av EG:s åtgärder. USA skulle alltså
redan ha drabbats aven förmånsförlust. Det andra skälet skulle vara att de bana
nexporterande företag som finns i Ecuador, Honduras och de andra övriga kla

gande länderna ägs av USA-medborgare eller USA-företag. Amerikanska före

tag och amerikanska aktieägare drabbas av EG:s åtgärder. Det är den amerikan

ska regeringens uppgift-att försvara amerikanska aktieägares intressen.
Båda dessa skäl är problematiska på olika sätt. Om det första skälet accep

teras så kan nästan alla stater uppträda som parter i nästan alla tvister. Potenti

ellt kan det mesta tillverkas i alla länder.
Om det andra skälet accepteras innebär det att rika WTO-medlemmar har en
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större möjlighet att få en åtgärd prövad än andra medlemmar. Det finns ameri
kanskägda, japanskägda och europeiskt ägda företag i en stor andel av jordens
stater. Om regeringarna i USA, Japan och Europa kan inleda tvistlösning med
hänvisning till att åtgärder drabbar deras undersåtar i egenskap av aktieägare får
tvistlösningen en helt annan betydelse än om endast det land, i vilket det drab
bade företaget fysiskt är beläget, kan få saken prövad. Är det arbetarnas intres
sen som försvaras i WTO eller är det kapitalägarnas? Om endast t.ex. Ecuador
kan få sitt klagomål prövat och inte USA är tvistlösningen inriktad på att för
svara de ecuadorianska arbetstagarnas intressen. Om USA får sitt klagomål
prövat av det andra skäl som nyss angivits är det de amerikanska aktieägarnas
intressen som försvaras. I detta fall har Ecuador (företagets fysiska hemvist)
och USA (aktieägarnas hemvist) samma intresse. Ecuador kan också förlora
skatteinkomster om det drabbas av otillåtna handelshinder.

I tvisten om EG:s bananregim motiverades USA:s rätt att vara klagandepart
med det första argumentet, dvs. att USA potentiellt skulle kunna exportera
bananer. Det andra argumentet har aldrig åberopats eller varit föremål för pröv
ning

Det andra tänkbara hindret för panelprövning - uteblivet samtycke från mot
parten - gäller inte i WTO. Det förekommer som hinder i Internationella dom
stolen. Det finns i modifierad form i Internationella havsrättskonventionen.
Genom medlemskapet i WTO har medlemsstaterna godtagit att de skall låta
tvister dem emellan få avgöras genom tvistlösningsmekanismen.

En medlemsstat kan vägra uppträda som svarandepart. Den kan vägra att
infinna sig till möten och den kan underlåta att besvara skriftliga inlagor. Ett
sådant uppträdande kan motiveras med politiska skäl eller att staten anser att
WTO ej är rätt instans för att avgöra frågan. Hur DSB och paneler skall agera i
en sådan situation finns det inga regler om. Någon form av tredskodom är väl
tänkbar men det skulle nog ingen anse vara någon lyckad lösning.

I princip kan alltså sägas att varje medlemsstat har rätt att få prövat huruvida
en annan medlemsstat brutit mot WTO-avtalet.

9.2.1.3.3 Krav på domare

De viktigaste kraven på domare är att de är rättsligt skolade, är opartiska och är
oberoende.

För panelledamötema finns inte kravet att de skall vara rättsligt skolade. Att
en tvist som avser tolkningen aven rättslig norm avgörs av personer utan rättslig
skolning betyder att andra faktorer än rättsliga tillmäts betydelse i tvistlösningen.
Kandidaternas praktiska erfarenhet av handelspolitiska förhandlingar väger
tungt då panelIedamöter utses. Detta betyder att man vid panelprövningen sär-
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skilt eftersträvar lösningar som kan uppfattas som acceptabla för parterna. Den
strikta regeltillämpningen är i vart fall inte den enda styrande faktorn.

Om alla tvister överklagades till överprövningsorganet skulle panelledamö
temas bristande juridiska kompetens inte få så stor betydelse. Men eftersom
inte alla panelavgöranden överklagas - och i de fall de överklagas så är över
klagandet begränsat till vissa angivna frågor - så kommer flera tvister att slut
ligt avgöras av domare som inte är rättsligt skolade. Den rättsliga kompetensen
hos ledamöterna av överprövningsorganet är betydligt högre än panelledamö
temas. Men inte ens alla ledamöter av överprövningorganet har hög formell
rättslig kompetens. För överprövningorganets ledamöter ställs inte samma krav
på rättslig skolning som exempelvis ställs på ledamöterna av Internationella

domstolen och EG-domstolen.
Panelledamöterna är opartiska i den meningen att de ej får vara medborgare

i det land som är part i tvisten. De är dock inte oberoende ledamöter. Ofta är
uppdraget ett sidouppdrag till anställning i ett lands offentliga förvaltning.
Ledamöterna i överprövningsorganet får däremot vara medborgare i ett land
som självt är part i tvisten. Deras oberoende och rättsliga skolning skall dock
garantera en opartisk prövning.

Panelerna är tillfälligt tillsatta medan överprövningsorganet utgör ett perma
nent organ. Ledamöterna i överprövningsorganet lär känna varandra väl och det
finns goda förutsättningar för dem att utveckla en konsistent praxis." Att över
prövningsorganet utgör ett permanent organ är ett inslag som förstärker juridi
fieringen.

Ledamöterna i överprövningsorganet uppfyller i stor utsträckning de krav
som kan ställas på domare i ett rättsligt system. Panelledamöterna uppfyller
sådana krav i begränsad omfattning. Eftersom panelernas rekommendationer i
förmodligen mycket begränsad utsträckning kommer att uppfattas som prejudi
kat spelar de bristande rättsliga kvalifikationerna hos panelledamöterna inte så
stor roll.

I ett särskilt fall framstår panelledamöternas bristande juridiska kompetens
som en brist för systemet. Om parterna är oense om storleken på en retaliations
åtgärd eller om principerna för val av retaliationsåtgärd så skall denna fråga
hänskjutas till skiljedom. Skiljemännen skall vara samma personer som deltog
i panelen. Valet av retaliationsåtgärd rymmer många principiellt viktiga frågor
som är centrala för tvistlösningsmekanismens auktoritet. Detta framgår b1.a. av
den skiljedom som gavs i tvisten om EG:s bananregim.

Formellt sett är det inte panelen eller överprövningorganet som slutligt
avgör tvisten. Ett avgörande får rättslig status endast om det antas av DSB. Där-

32 Att det är ett permanent organ utgör ett kännetecken på att det är ett rättsligt avgörande och inte en
skiljedom. EeklBring/Hjemer: Folkrätten (1987), s. 353. Vikten av permanens påpekas särskilt av
Behboodi i Legal Reasoning and the International Law o/Trade (1998), s. 61.
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med kan hävdas att det är DSB som utgör det dömande organet, låt vara att den
nya omvända konsensusregeln leder till att DSB:s makt i detta avseende är
mycket begränsad. Principen att ett politiskt organ skall godkänna ett rättsligt
avgörande är en markering av politikens primat över juridiken.

9.2.1.3.4 Förfaranderegler

Förfarandekriteriet innebär att proceduren skall följa vissa inom processrätten
väl förankrade och allmänt accepterade principer vilka har till syfte att göra pröv
ningen saklig och allsidig och bidra till en effektiv tvistlösning.

Man kan särskilja olika inslag här. Ett sådant inslag är att det skall finnas
utförliga regler för förfarandet. Sådana finns i Överenskommelsen om tvistlös
ning, arbetsordningen för panelen och den särskilda arbetsordningen för över
prövningen. Domarna och parterna kan alltså inte själva bestämma hur proces
sen skall gå till. De är relativt starkt normbundna.

Ett annat sådant inslag är att dessa processuella regler garanterar att varje
parts ståndpunkter blir hörda och beaktas. Procedurreglerna anknyter till tradi
tionella processprinciper som ger parter rätt att framföra sina ståndpunkter både
skriftligen och muntligen och också ger parterna möjlighet att kommentera
motpartens ståndpunkter.

Ett tredje inslag är att det finns effektiva tidsregler. I avsnittet om tidsfrister
poängterades vikten av att den svarande parten inte fördröjer förfarandet. Det
finns å andra sidan också viktiga rättsliga skäl för att förfarandet inte skall gå
alltför snabbt. En av de vanligast förekommande kritiska synpunkterna på tvist
lösningen i GATT var att den tog så lång tid. De nya reglerna har blivit mer strikta
och detaljerade. Till viss del kvarstår ett problem då det gäller tidsfrister som
skall iakttas av parterna. En lämplighetsfråga är i vilken utsträckning som pane
len eller överprövningsorganet skall underkänna inlagor som lämnas för sent.

Den största svagheten med tidsreglerna gäller implementeringen. Staterna
kan använda olika strategier vid detta moment och det är svårt för en vinnande
part att framtvinga en snabb implementering.

Ett fjärde inslag är att förfarandet präglas av offentlighet. På denna punkt
befinner sig förfarandet långt från en genomförd juridifiering. Allmänheten har
inte tillträde till förhandlingarna. Parternas inlagor är inte offentliga då de
inges." Men till skillnad från vad som i huvudsak gäller om skiljedomar publi
ceras avgörandena från panelerna och överprövningsorganet. De blir därmed

33 Innehållet i dem blir offentligt i den utsträckning som det anges i panelrapporten. Det fmns inget hin
der för parterna att själva offentliggöra sina inlagor. I USA och Canada görs detta regelmässigt av det
skälet att man är rädd för att bli anklagad för att inte företräda berörda företag tillräckligt väl. Uppgift
lämnad av Canadas WTO-ambassadör John Weekes vid en konferens om WTO:s tvistlösning i Bryssel
1999-06-18.
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föremål för rättslig analys från olika håll, vilket innebär en kontroll av domar
nas rättsliga argumentation.

Ett femte inslag är att det skall finnas en rätt att överklaga. En sådan rätt
finns även om den är begränsad till rättsfrågor. Men det kan sägas att det också
sker en viss överprövning av faktafrågor. Detta sker dels då panelen skall lämna
sin redogörelse för de deskriptiva delarna (fakta och argument) till parterna för
kontroll och dels då parterna vid den interimistiska översynen har möjlighet att
framföra synpunkter både på de deskriptiva delarna och panelens beslut och
slutsatser. Det finns alltså goda möjligheter att få till stånd en ändring också av
bedömningar som inte kan överprövas av överprövningsorganet.

Ovan har diskuterats i vilken utsträckning förfarandereglerna följer traditio
nella rättsliga principer. Det kan konstateras att dessa i huvudsak följs. Men
under olika moment i förfarandet kan politiska och, fast i betydligt mindre
utsträckning, ekonomiska överväganden komma in. Frågan är vad som händer
då. Tre tänkbara följder kan särskiljas. Den första är att de tvistande parterna
gemensamt (bilateralt) väljer att föra bort tvisten från juridiken. Den andra är
att medlemsstaterna gemensamt (multilateralt) väljer att föra bort tvisten från
juridiken. Den tredje är att tvisten inte förs bort från juridiken.

I det första fallet återerövras en från början ekonomisk och politisk fråga
från juridiken till politiken eller ekonomin. En repolitisering kan äga rum. Det
är parterna själva som väljer att detta sker. Eftersom avgörandet sker genom en
överenskommelse mellan de två parterna föreligger det en särskild risk för att
den starkare parten kan genomdriva sin vilja på bekostnad av den svagare par
ten. Möjlighet till gemensamt beslut om återerövring föreligger särskilt vid tre
olika moment.

Det första momentet som medför en möjlighet att föra bort tvisten från rätts
lig prövning föreligger vid det inledande samrådet och vid eventuell förlikning.
Här är alla möjligheter till lösning öppna. Det är inte troligt att den uppgörelse
parterna nått enbart eller främst är uttryck för en strikt regeltillämpning.

Det andra momentet som ger möjlighet till gemensam återerövring förelig
ger vid den interimistiska översynen. Här får parterna en möjlighet att för
handsgranska panelens rapport och kan gemensamt finna att den lösning som
föreslås inte är lämplig. Förfarandet kan då avbrytas.

Det tredje momentet vid vilket möjlighet till återerövring föreligger finns på
verkställighetsstadiet. Här kan parterna träffa en överenskommelse om kom
pensation i stället för att den förlorande parten verkställer den skyldighet som
följer av panelrapporten eller rapporten från överprövningsorganet. En sådan
kompensationsåtgärd är inte rättsligt reglerad utan åstadkoms efter politiska
och ekonomiska överväganden från parternas sida.

I och för sig kan proceduren avbrytas när som helst om den klagande parten
så önskar eller parterna är ense därom. Men vid de tre nämnda momenten är det
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särskilt tydligt att parterna gemensamt får överväga om andra än strikt rättsliga
överväganden skall ta vara avgörande.

Den andra tänkbara följden är att medlemsstaterna multilateralt väljer att
återerövra tvisten från juridiken till politiken. Detta kan ske mot den klagande
partens önskemål. Från den klagande partens utgångspunkt kan det betecknas
som en risk att återerövring sker. Denna risk föreligger då DSB skall fatta ett
beslut. DSB skall fatta beslutet med tillämpning aven beslutsregel och en mate
riell regel. Ett mått på juridifieringen är i vilken utsträckning den materiella
regeln får genomslagskraft på bekostnad av beslutsregeln. En beslutsregel i en
internationell organisation där medlemsstaterna utövar rösträtt avspeglar poli
tiska majoritetsförhållanden. Om dessa politiska majoritetsförhållanden får
någon betydelse för det fattade beslutet så kvarstår ett politiskt inflytande över
den rättsliga processen. Vid ett par moment där DSB skall fatta beslut med till
lämpning av den omvända konsensusregeln - innebärande att en begäran bevil
jas om inte alla aktivt är ense däremot - föreligger i princip en automatik för ett
visst beslut. Det kan dock inte uteslutas att politiska eller ekonomiska övervä
ganden kan medföra ett annat beslut. Det finns alltså en, om än liten, risk för
återerövring.

Det första momentet där denna risk föreligger är när beslut om tillsättande
av panel skall fattas. Den nya omvända konsensusregeln gör att denna möjlig
het är begränsad men den finns där ändå eftersom det är ett politiskt sammansatt
organ som skall besluta om tillsättande av panel." En stor majoritet av DSB:s
medlemmar kan under vissa omständigheter förhindra att tvister som är poli
tiskt, ekonomiskt eller rättsligt olämpliga kommer att avgöras genom WTO:s
rättsliga prövning.

Det andra momentet där risk för återerövring föreligger är då panelrapporten
skall antas. Om DSB beslutar att inte anta rapporten - vilket med den omvända
konsensusregeln försvåras - så skall detta tolkas som att rapporten är en nulli
tet. Någon lösning åt det ena eller andra hållet föreslås ej vilket innebär att par
terna får lösa konflikten själva med andra än rättsliga metoder.

I de moment som diskuterats ovan kan det alltså ske en återerövring. Den
tredje tänkbara möjligheten är att politiska och ekonomiska överväganden förs
in utan att tvisten återerövras från juridiken.

Detta gäller för det första vid användning av grunderna "icke-överträdelse"
och "situationsförekomst". När dessa grunder tillämpas finns det ett politiskt
eller ekonomiskt inslag. Det märkliga här är att man kan använda en rättsligt

34 I praktiken torde det bli så att klagandeparten i ett sådant fall återkallar sitt klagomål. Palmeter (1999),
s.68.
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utformad process - låt vara med en delvis annan utformning än den har vid
regelöverträdelse - för att avgöra frågor vilka det vore mer naturligt att avgöra
genom förhandlingar mellan parterna.

Någon återerövring sker inte heller när en tredje part inträder som deltagare
i processen. Om flera stater ansluter sig som klagande parter innebär detta ofta
en politisk markering som ger tvisten en delvis annan karaktär. Ju fler klagande
parter det är desto känsligare blir svarandeparten för eventuella retaliationsåt
gärder. En intervention från tredje land kan också utgöra en politisk markering
som tydliggör för endera parten att den kan påräkna handelspolitiskt stöd i den
aktuella frågan. Någon politiskt inriktad förändring av tvistproceduren skall
inte ske då en annan medlem blir medklagande eller intervenient. Förekomsten
av medklagande försvårar för de ursprungliga parterna att nå en överenskom
melse utanför proceduren eftersom det kräver att alla klagandeparter är över
ens. Därför kan flera klagandeparter innebära en förstärkning av procedurens
rättsliga karaktär. En intervention har begränsad rättslig betydelse och torde
knappast medföra någon formell förstärkning av det politiska inslaget. I båda
fallen ligger den politiska innebörden framförallt utanför proceduren.

Ett tredje fall då politiska överväganden införs utan att återerövring sker
föreligger vid beslut om gemensam panel för klagomål från flera parter. Här
gäller den materiella normen att en sådan gemensam panel kan upprättas och
bör upprättas när så är lämpligt. Beslutsregeln innebär att konsensus skall före
ligga för upprättande aven gemensam panel, vilket innebär att detta kan förhin
dras av någon part. Frågan om gemensam panel eller ej har sällan någon större
betydelse och det föreligger därför förutsättningar för att normen "bör" kom
mer att upprätthållas som "skall" . En gemensam panel bidrar till större rättslig
konsistens och kan därför vara uttryck för en juridifiering.

Vid de nu sist nämnda tre momenten förs politiken in men processen behål
ler sin rättsliga karaktär. I inget av momenten framstår det politiska inslaget
som särskilt störande från rättsliga utgångspunkter. Vid det första momentet
klargörs från början att utgångspunkterna inte är strikt rättsliga. Vid det andra
och vid det tredje momentet kan det rättsliga inslaget till och med förstärkas.

9.2.1.3.5 Handlingsdirigering

Ett rättsligt systems uppgift är att dels lösa konflikter (konfliktlösning), dels
påverka personers framtida beteende (handlingsdirigering).35 Denna uppgift
(eller dessa uppgifter) för rättssystemet som helhet finns också för tvistlös
ningen.

TvistIösning kan förekomma utan att den har någon handlingsdirigerande

35 Kapitel 2, avsnitt 2.4.2.2.
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funktion. På det internationella planet löses tvister i allmänhet med diploma
tiska förhandlingar vilka inte har någon handlingsdirigerande funktion. Ett sär
skilt kännetecken för rättslig tvistlösning är att den utöver den konfliktlösande

funktionen har en handlingsdirigerande funktion.
Handlingsdirigering innebär att domstolens utslag får betydelse för framtiden

inte bara för de tvistande parterna utan också för andra. Domen blir prejudice
rande för domstolen själv och andra underlydande domstolar. Domen får också
betydelse för andra rättssubj ekt därför att avgörandet utgör en del av den gällande
rätt inom vars gränser de måste hålla sig. Ett system där tvistlösningsmekanis
men inte bara löser den aktuella konflikten utan också styr andra personers bete
ende är sålunda ett mer rättsligt system än ett system där endast den aktuella kon
flikten löses. I den mån WTO:s tvistlösning bidrar till att vara handlingsdirige
rande får fler än parterna i konflikten är det alltså ett uttryck för en juridifiering.

I WTO:s tvistlösning finns det olika moment vid vilka frågan om handlings
dirigering har betydelse. Traditionen i den internationella rätten har varit att
avgöranden inte utgör prejudikat utan att varje lösning har varit en ad hoc-Iös
ning utan vidare konsekvenser för andra än parterna. I det följande skall disku
teras hur relationen konfliktlösning-handlingsdirigering gestaltar sig vid olika
moment och särskilt på vilket sätt den valda lösningen bidrar till eller motver
kar att avgörandet är handlingsdirigerande.

Vid samråd och frivilliga förfaranden som förlikning, bona officia och med
ling ges inga bidrag till handlingsdirigering. Här handlar det enbart om kon
fliktlösning. Vid dessa moment finns dock tidigare rättsliga avgöranden som
bakgrundsfaktorer. En part som kan stödja sin uppfattning på ett tidigare rätts
ligt avgörande har en fördel vid förhandlingarna.

Om en tvist avgörs genom skiljeförfarande innebär också detta att det enbart
är den konfliktlösande funktionen som utövas. Skiljeavgöranden skapar inte
några prejudikat, i vart fall inte inom WTO. Eftersom parterna kan välja sina
skiljemän själva är det bland annat av detta skäl otänkbart att dessa handplock
ade personer skulle få bestämma innebörden av WTO:s regler.

I avsnittet om grunden för klagomålet framkom att tvistlösning har ägt rum
och kan äga rum trots att den påtalade åtgärden inte är i kraft. Det kan vara så
att den ännu inte har trätt i kraft eller så att den redan har upphört. I synnerhet
i det fall man prövar en åtgärd som redan har upphört är detta uttryck för att
tvistlösningen har en handlingsdirigerande funktion. Tvistlösningen i dessa fall
utgör primärt en konfliktlösning mellan de två parterna eftersom man i det för
sta fallet förväntar sig att åtgärden skall träda i kraft och i det andra fallet räknar
med att åtgärden kan återkomma. Men det kan vara flera som är berörda indi
rekt och principen att man avgör en tvist om en åtgärd som redan är avskaffad
är uttryck för ett handlingsdirigerande synsätt.

Om grunden för klagomålet är regelöverträdelse krävs det också att den kla-
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gande parten skall ha drabbats aven förmånsförlust. Detta krav har inte någon
betydelse före eller under processen eftersom den klagande parten inte behöver
visa någon förmånsförlust för att tatill stånd en panelprövning och eftersom det

vid själva avgörandet presumeras att förmåns förlust har ägt rum om regelöver
trädelse kan konstateras. Avsaknaden av förmånsförlust torde i de flesta fall
innebära att det inte finns någon direkt konflikt mellan de två länderna. En

panelprövning kan alltså komma till stånd utan att det föreligger en konflikt.
Åtminstone hypotetiskt skulle alltså en icke närmare berörd stat kunna fram

tvinga ett avgörande som inte innebär någon konfliktlösning utan enbart verkar
handlingsdirigerande.

Grunden för klagomålet kan vara något annat än regelöverträdelse. I den

mån så är fallet är det konfliktlösningen som är central. Den handlingsdirige
rande funktionen är begränsad. Den norm som kan prövas är om förmånsförlust

har ägt rum - alltså att en åtgärd fått en viss effekt - och om avtalets syfte har
hindrats. Överprövningsorganet har behörighet att pröva frågan om klagomålet
grundas på att ett land vidtagit en åtgärd (artikel XXIII. 1 (b)) men har inte behö

righet att pröva frågan om klagomålet grundas på förekomsten aven situation
(artikel XXIII.1 (c)). Den handlingsdirigerande funktionen är svag om frågan
ej prövas av överprövningsorganet. Eftersom den svarande staten inte brutit
mot någon specificerad förpliktelse kan panelen och överprövningsorganet
endast föreslå en form av kompensation som kan bestämmas genom förhand
lingar mellan parterna. Här saknas en handlingsdirigerande verkan. Den hand
lingsdirigerande funktionen framkommer vid icke-överträdelse endast då det

fastslås på vilket sätt en förmånsförlust skett.
Reglerna om intervention möjliggör för en utomstående medlemsstat att

kunna påverka utgången av tvistlösningen. Reglerna tillämpas generöst och
intervention har såvitt känt inte nekats någon stat som begärt att få intervenera.
Intervention kan medföra att det blir svårare att finna en acceptabel lösning
mellan de två tvistande parterna eftersom intervenienten kan föra in nya argu
ment i processen. Den konfliktlösande funktionen kan då försvagas,

Interventionen medfor att den handlingsdirigerande funktionen poängteras.
Genom att generöst tillåta intervention erkänns att utgången får betydelse för
andra än parterna. Den handlingsdirigerande funktionen forstärks genom att
andra än parterna har möjlighet att föra in nya rättsliga argument. Man har dock
inte - vilket vore möjligt - slopat kravet på att intervenienten skall ha ett
väsentligt intresse ("substantial interest") i frågan. Man skulle alltså åtminstone
hypotetiskt kunna forvägra en medlemsstat rätt att intervenera i tvisten.

Rätten till överprövning är begränsad till att avse rättsfrågor. Denna
begränsning markerar att avgörandet har en handlingsdirigerande funktion.
Överprövningsorganet skall klargöra hur enskilda regler skall tolkas. Dessa
tolkningar får for framtiden betydelse for andra än parterna.
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Kvalifikationerna hos ledamöterna i överprövningsorganet bidrar till att
stärka prejudikatverkan av ett avgörande. Ledamöterna är rättsligt skolade vil
ket b1.a. innebär att de har kunskap om hur man formulerar skäl på ett genera
liserande vis när så anses nödvändigt och på ett inskränkande vis när detta anses
nödvändigt. Det fanns goda skäl att vara kritisk mot panelernas prejudikatfunk
tion i den tidigare ordningen eftersom panelerna var tillfälligt sammansatta och
inte alltid bestod av jurister. Skapandet av ett överprövningsorgan har inneburit
att denna kritik bortfaller.

Reglerna i Överenskommelsen om tvistlösning stadgar att panelrapporterna
och rapporterna från överprövningsorganet skall vara motiverade. De rapporter
som avgivits har också innehållit utförliga motiveringar." Dessa har i många
fall varit principiellt utformade och har dänned fått en tydlig handlingsdirige
rande funktion.

Antagna rapporter är inte bindande som prejudikat vid senare avgöranden
men de skapar förväntningar hos WTO-medlemmarna om hur ett framtida
avgörande kan komma att utfalla." Paneler och överprövningsorganet hänvisar
till och citerar ofta tidigare avgöranden och markerar på så sätt att de betraktar
dessa som en viktig rättskälla.

En för systemet besvärande brist på prejudikatverkan föreligger vid avgö
randet av retaliationsfrågor. Sådana frågor skall avgöras genom skiljedom. Den
ursprungliga panelen skall tjänstgöra som skiljedomstol. Det finns nu ett par
avgöranden om retaliation men det är ovisst i vilken utsträckning man kan för
vänta sig att principerna i dessa avgöranden också kommer att tillämpas i fram
tiden. Om inte överprövningsorganet får pröva dessa frågor, så kommer rätts
läget i dessa så fundamentala frågor att framstå som oklart.

Debatten under Uruguayrundan om beslutsregeln vid antagandet av rappor
ten klargjorde tvistlösningens dubbla uppgifter konfliktlösning och handlings
dirigering. Om uppgiften var konfliktlösning var det naturligt att parterna inte
skulle tadelta i beslutet. Om uppgiften var handlings dirigering var det naturligt
att parterna skulle få delta i beslutet. Som EG påpekade vore det märkligt om
en stat och dess motpart inte fick delta i ett beslut, som handlar om hur en regel
skall tolkas, om alla andra stater fick delta." Om lösningen hade blivit att man
uteslöt de två parterna från beslutet hade man därmed markerat den konfliktlö
sande funktionen. Det blev inte denna lösning.

36 De utförliga motiveringar som nu ges kan jämföras med skrivningen i det första avgörandet aven tvist
om GATT -reglerna. Avgörandet, som gällde ett klagomål från Nederländerna mot Kuba angående en
skatt, fattades av sessionsordföranden 1948 och det löd i sin helhet: "In response to a request for an
interpretation ofthe phrase 'charges ofany kind' in paragraph 1 ofArticle I with respect to consular
taxes, the Chairman ruled that such taxes would be covered by the phrase 'charges ofany kind'''.
BISO 11/12.Palmeter (1999), s. 176.

37 Se härom särskilt USA/Japan, alkoholskatter, 1996 (WT/OS8, OSlO, OSII/AB/R), s. 14.
38 Se härom kapitel 7, avsnitt 7.8.3.
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Den nya konsensusregeln innebär att antagandebeslutet mister den avgö
rande betydelse det hade tidigare. Antagandet sker i allmänhet med automatik.
Det skall emellertid understrykas att just det förhållandet att man ändå valt att
behålla proceduren med att rapporten från en panel eller från överprövningsor
ganet skall antas av ett politiskt organ kan tolkas som att det i sista hand är
DSB:s ansvar att utöva den handlingsdirigerande funktionen. Ett enigt DSB
kan stoppa en rapport som skulle kunna utgöra ett olyckligt prejudikat. DSB har
alltså en form av vetorätt som omfattar b1.a. den handlingsdirigerande funktio
nen. DSB är inte utformat så att det kan utöva en aktiv handlingsdirigerande
funktion. Sådan aktiv handlingsdirigering kan endast åstadkommas av ett rätts
ligt organ. Men den passiva funktionen att förhindra en olämplig handlingsdi
rigering kan DSB utöva.

Reglerna om tidsfrister illustrerar också relationen mellan konfliktlösning
och handlingsdirigering. En första utgångspunkt är att konfliktlösningsfunktio
nen kräver ett snabbt avgörande medan den handlingsdirigerande funktionen
särskilt kräver att avgörandet är väl motiverat och belyst. Denna senare funk
tion kräver att parterna och de dömande organen får använda relativt lång tid
för avgörandet. Emellertid ger ett i tiden långt utdraget förfarande det hand
lingsdirigerande budskapet att tvistlösningen är ineffektiv och att det är lönande
för ett land att bryta mot reglerna. Oavsett vilket handlingsdirigerande budskap
som uppfattas kan konstateras att reglerna om tidsfrister ger panelens och över
prövningsorganets ledamöter relativt god tid för att utöva en handlingsdirige
rande funktion.

WTO:s tvistlösningsmekanism har stora möjligheter att utöva en handlings
dirigerande funktion. Det viktigaste härvidlag är tillkomsten av överprövnings
organet, som är väl utformat för att åstadkomma den handlingsdirigerande
funktionen. Överprövningsorganet kommer att betrakta egna tidigare avgöran
den som prejudicerande, vilket i sin tur stärker den prejudicerande verkan för
andra än den själv och parterna. Möjligheten till intervention utgör också ett
centralt moment eftersom det främst är genom detta som andra än parterna kan
framföra argument. En sådan möjlighet för andra medlemsstater finns i och för
sig också vid antagandet av rapporten men detta tillfälle kommer för sent för att
man där skall kunna åstadkomma en alternativ handlingsdirigerande effekt.

9.2.1.3.6 Bindande avgörande

Tvistlösning kan resultera i ett bindande avgörande eller ett avgörande som
endast utgör ett förslag. I den internationella rätten är det inte självklart på vil
ket sätt denna distinktion skall göras. Eftersom verkställighetsmekanismen är
så bristfällig skulle man kunna påstå att alla avgöranden från en oberoende
instans endast utgör förslag.
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Distinktionen mellan förslag och bindande avgörande upprätthålls dock i
olika sammanhang. Exempelvis kan Internationella domstolen avge antingen
bindande avgöranden eller rådgivande yttranden. Förlikning och medling bru
kar karakteriseras som att en tredje part ger ett forslag till lösning aven tvist,
något som skiljer dessa från domstolsavgöranden och skiljedomar.

Huruvida ett avgörande i en tvist mellan stater är bindande eller inte kan få
betydelse på den nationella nivån. Det förekommer att ett sådant avgörande blir
direkt tillämpligt i ett land eller att nationella domstolar i vart fall är skyldiga
att ta hänsyn till ett sådant avgörande då detta har betydelse vid en tvist som
avgörs vid domstolen."

Även om det kan föreligga oklarheter om innebörden av att ett avgörande är

bindande så är det ett tydligt uttryck för juridifiering att avgörandet karakteri
seras som bindande och inte som endast ett förslag, Är de avgöranden som här
stammar från WTO:s tvistlösningsmekanism bindande?

Några faktorer bidrar särskilt till osäkerhet härvidlag. För det forsta
benämns varken paneler eller överprövningsorganet som domstolar. Om de
hade kallats domstolar vore det något som skulle tyda på att avgörandet vore
bindande. Domstolars avgöranden brukar nämligen vara bindande.

För det andra inger ordvalet i den uppmaning som ges till en part som anses
ha brutit mot reglerna en viss osäkerhet. Här används ordet "request" som vis
serligen är relativt starkt men inte entydigt anger att den åsyftade parten är skyl
dig att göra något. 40

Språkbruket i Överenskommelsen om tvistlösning är inte helt tydligt." I
artikel 19 stadgas följande: "When a panel or the Appellate Body concludes
that a measure is inconsistent with a covered agreement, it shall recommend
that the Member concerned bring the measure into conformity with that agre
ement"." För icke-överträdelsefal1et stadgas dock särskilt att det inte föreligger
någon skyldighet att undanröja åtgärden, något som motsatsvis kan tolkas som
att det i övriga fall finns en sådan skyldighet."

Av diskussionen under Uruguayrundan framstår det ändå som klart att med
lemsstaterna själva uppfattar det som att de skall rätta sig efter avgörandet. Reg
lerna om implementeringen visar också att avgörandet bör karakteriseras som

39 Se härom Jackson: The World Trade Organization. Constitution and Jurisprudence (1998), s. 86.
40 Se härom kapitel 8, avsnitt 8.2.4.
41 Här kan göras en jämförelse med Internationella domstolen. I FN-stadgan artikel 94 anges: "Each

Member of the United Nations undertakes to comply with the decision ofthe International Court of
Justice in any case to which it is a party. "1 stadgan for Internationella domstolen, artikel 59, anges
följande: "The decision ofthe Court has no bindingforce except between the parties and in respect of
that particular case. " Se härom Jackson: The World Trade Organization. Constitution and Jurispru
denee (1998), s. 87.

42 Notera att här används verbet "recommend" och inte "request".
43 Artikel 26 1. (b) i vilken det stadgas "where a measure has been found to nullify or impair benefits

under, or impede the attainment ofobjectives, ofthe relevant covered agreement without violation the
reof, there is no obligation to withdraw the measure".
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bindande. Dessa regler är konstruerade på ett vis som utesluter att staterna utan
vidare fritt kan välja mellan att följa eller inte följa avgörandet. Väljer de att inte
följa avgörandet kan DSB bemyndiga den klagande parten att vidta en retalia
tionsåtgärd. Atminstone i den meningen är avgörandet bindande. Juridifie
ringen är kanske inte fullständig på denna punkt men den är i vart falllångtgå
ende.

9.2.1.4 Påföljd

Påföljdskriteriet innebär att den som brutit mot en regel skall drabbas av något
som är till hans nackdel. Det kan vara att betala en ersättning till den som blivit
förfördelad eller betala en summa till en myndighet. Påföljden kan ha både en
preventiv och reparativ funktion. Den kan avhålla personer från att begå otill
låtna handlingar och den kan försätta motparten i samma situation som om den
otillåtna handlingen inte hade begåtts.

Som har visats i denna studie är det rättsliga inslaget i påföljdsmomentet
mycket begränsat. 44 Huvudregeln är att en otillåten åtgärd skall undanröjas och
att ingenting mer inträffar. Den folkrättsliga principen att ett drabbat land skall
försättas i samma situation som om kränkningen alls inte ägt rum tillämpas inte.
Man gör inga utredningar om handelsförluster och ålägger inte annat än undan
tagsvis parter att utge någon form av ersättning."

Under Uruguayrundan framställdes förslag om att särskilt i-länder vid brott
mot reglerna borde ge någon form av kompensation till drabbade u-länder."
Om detta förslag hade antagits hade tvistlösningen blivit mer juridifierad än den
nu blev. Någon större anslutning fick dock inte dessa förslag.

Den kompensation som anges i Överenskommelsen om tvistlösning har en
rättslig inriktning - den skall ju motsvara den åstadkomna skadan - men den
har flera specifika drag som framstår som icke-rättsliga.

För det första är kompensation inte något som den dömande instansen
(panelen eller överprövningsorganet) utdömer. Den förekommer på ett senare
stadium, på verkställighetsstadiet. För det andra är den frivillig. Ingen stat kan
tvingas att utge kompensation. För det tredje är det inte den drabbade som tar
ersättning. Ett visst företag blir drabbat av den felaktiga åtgärden men kompen
sationen ger i allmänhet positiva effekter åt ett annat företag. Kompensationen

44 Det handlar alltså här om vilken påföljd som kan drabba ett land som vidtagit en otillåten åtgärd. En
annan fråga är vilken påföljd som kan drabba ett land som inte följer en rekommendation från en panel
eller överprövningsorganet. Den frågan diskuteras särskilt i nästa avsnitt om verkställighetskriteriet.

4S I vissa fall har man rekommenderat en stat att återbetala en felaktigt uppburen antidumpningstull. Se
härom kapitel 8, avsnitt 8.2.3.

46 Sådana förslag förekommer också nu, se t.ex. Das: Some suggestions for Improvements in the WTO
Agreements (1999), s. 4 och samme författare: The WTO Agreements: Deficiencies, Imbalances and
Required Changes (1998), s. 20. Das röreslår att kompensationen också skulle kunna vara i form av
finansiella betalningar.
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avser att återställa balansen i ländernas handel med varandra. För det fjärde
bygger WTO:s kompensationsmodell på att kompensationsåtgärden införs en
tid efter det att den felaktiga åtgärden införts och upphör samtidigt som den fel
aktiga åtgärden upphör. Härigenom blir kompensationen mindre värd än den
felaktiga åtgärden. Gottgörelsen når inte upp till nivån på skadan. Det ersät
tande elementet är alltså otillräckligt. Något avskräckande element finns inte,
ej heller något straffande element.

Retaliation är inte heller en påföljd. Retaliation är ett medel för att åstad
komma implementering. Retaliationsåtgärden kan framstå som en straffåtgärd
men är inte det. De icke-rättsliga inslag som gäller för kompensation finns
också här i stor utsträckning. Retaliationsåtgärden kommer in forst på verkstäl
lighetsstadiet. Det är ofta andra företag än de som gynnats av den otillåtna
åtgärden som drabbas av retaliationsåtgärden. Retaliationsåtgärdens storlek
skall motsvara den otillåtna åtgärdens storlek men eftersom den införs en ofta
ganska lång tid efter den otillåtna åtgärden, och skall avskaffas samtidigt som
den otillåtna åtgärden avskaffas, så finns det inte något straffmoment här.
Omfattningen av retaliationsåtgärden är mindre än omfattningen av den otill
låtna åtgärden.

Det saknas alltså rättsliga påföljder i WTO-systemet. Påföljden kan i stället
vara allmänt försämrade relationer med andra stater.

9.2.1.5 Verkställighet

Avsaknaden av ett väl fungerande påföljdssystem kan något kompenseras om
det finns ett väl fungerande verkställighetssystem som framtvingar att den otill
låtna åtgärden snabbt avskaffas. Verkställighetskriteriet innebär här att den per
son som inte gör vad som ålagts honom i detta avseende på något sätt kan
tvingas göra detta. Att WTO eller motparten aktivt skulle ingripa i ett annat
land och därmed fysiskt tvinga detta land att vidta en viss åtgärd är uteslutet.
Retaliation, som är vad som står till buds, framstår vid en jämförelse med de
medel som finns tillgängliga i nationell rätt som ett mycket primitivt inslag. I
den internationella rätten är retaliation sedan länge erkänd och den är därför
inte helt främmande for det rättsliga systemet. Från rättsliga utgångspunkter har
dock retaliation några särskilt oönskade följder.

För det forsta har retaliationsåtgärden effekten att den i allmänhet negativt
påverkar en annan industri än den som haft fördel av den felaktiga åtgärden.
Det är den stat som infört den otillåtna åtgärden som bör drabbas (alternativt
den industri som gynnats av den otillåtna åtgärden) men de som drabbas är i all
mänhet helt oskyldiga företag (inklusive de anställda i företagen).

För det andra har inte alla drabbade länder ekonomiska möjlighet att vidta
en retaliationsåtgärd. De är för svaga för det. En lösning på detta problem skulle
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kunna vara kollektiv retaliation men denna lösning har man - av goda skäl från
värderingen att man vill åstadkomma ökad frihandel - inte varit beredd att
godta. I den utsträckning som retaliation utgör ett visst mått av juridifiering på
verkställighetsstadiet är detta påstående giltigt bara för relationer mellan vissa
stater. Det gäller främst för tvister mellan rika klagandeparter och fattiga sva
randeparter.

En juridifiering kräver att verkställighetsåtgärderna är effektiva. Retalia
tionsåtgärden tar inte vara större än den otillåtna åtgärden och eftersom den
pågår kortare tid än den otillåtna åtgärden blir retaliationsåtgärdens omfattning
mindre. Men eftersom retaliationsåtgärden drabbar just oskyldiga företag kan
åtgärden leda till inrikespolitiska motsättningar i det land mot vilken retalia
tionsåtgärden är riktad. Retaliationsåtgärden kan - bl.a. vid utnyttjande av kors
retaliation - riktas mot en känslig sektor. Resultatet kan bli att det ställs starka
inrikespolitiska krav på att undanröja den otillåtna åtgärden. På detta sätt kan
en retaliationsåtgärd bli mycket effektiv.

En begränsning av detta juridifierande drag är att valet av retaliationsåtgärd
inte görs aven oberoende part (t.ex. DSB) utan av den retalierande parten
själv." Det är alltså den retalierande parten själv som kan bestämma hur effek
tiv åtgärden blir.

Kollektiv retaliation skulle framstå som en mer juridifierad verkställighets
åtgärd eftersom en sådan uppfattas som att det är det internationella samfundet
som ingriper och inte som nu endast motparten. Kollektiv retaliation skulle vara
ett starkare verkställighetsvapen men den möjligheten har som nämnts på goda
grunder avvisats.

Verkställighetskriteriet är sålunda uppfyllt i mycket begränsad omfattning.
Den form av verkställighetsmekanism som finns är till nackdel för u-länder.
Den kan endast utnyttj as av rikare länder.

9.2.2 Sammanfattning om WTO:s juridifiering

Staters vilja att acceptera ett internationellt avtal är större om ett avtal är vagt
och innehåller få förpliktelser än om avtalet är precist och innehåller många för
pliktelser. I detta ligger också att ett svagt tvistlösningssystem är lättare att
acceptera än ett starkt system." För att vara ett internationellt tvistlösningssys
tem är WTO:s system starkt.

Juridifieringen av WTO:s tvistlösning har yttre och inre gränser varvid de
yttre begränsar omfattningen av de tvister som avgörs (vissa utesluts) och de
inre ger gränser inom förfarandet. 49

47 Åtgärdens storlek kan avgöras av skiljemän men just valet av åtgärd bestämmer staten själv.
48 Benedek: Die Rechtsordnung des GATT aus völkerrechtlicher Sicht (1990), s. 369.
49 Begreppen inre och yttre gränser är hämtade från Benedek s. 387 ff.
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Den yttre gränsen bestäms i synnerhet genom att endast stater kan vara par
ter, att WTO har ett sakligt begränsat kompetensområde (så är t.ex. investe
ringar i huvudsak inte reglerade), och att det finns omfattande undantagsregler

(särskilt artikel XXI, som anger att säkerhetspolitiska intressen har företräde).
Den inre gränsen framkommer särskilt genom att det saknas en oberoende

tredje part som för talan mot medlemsstaterna, att det finns ett antal politiska
utgångar från förfarandet, att ingen påföljd åläggs en felande stat, och att verk
ställighetsstadiet har stora brister. Avsaknaden aven oberoende åklagare kom
penseras delvis av att det inte krävs att ett land har åsamkats en förmånsförlsut
för att det skall få vara part och få till stånd en prövning.

Juridifieringen är särskilt långt gången då det gäller kriterierna bindande och

precisa materiella regler, prövningsrätt, domare, förfaranderegler och hand
lingsdirigering. Verkställighetskriteriet är i ganska hög grad uppfyllt i relatio
nen mellan ekonomiskt starka och ekonomiskt svaga länder men annars inte.
Detta kriterium är alltså inte maktpolitiskt neutralt.

Det nuvarande systemet har tillkommit som en kompromiss mellan dem

som önskar en långtgående juridifiering och dem som önskar en mycket
begränsad juridifiering. Gränsen för juridifieringen är inte given och kommer
förmodligen att flyttas. Man kan snart förvänta sig en förändring av den yttre
gränsen innebärande att WTO:s kompetensområde utökas och att reglerna om
undantag ändras. För den inre gränsen är möjligheterna till förändring mer
begränsade. Det är svårt att åstadkomma en högre grad av uppfyllelse av krite
rierna påföljd och verkställighet. Ett antal politiska utgångar kan dock förmod
ligen stängas. Tänkbara sådana stängningar är att DSB inte längre skall besluta
om tillsättande av panel och att DSB inte skall anta rapporter.

I och med att juridifieringen inte är långt kommen på vissa punkter skulle
det kunna hävdas att juridifieringen av hela tvistlösningssystemet inte har kom
mit längre än den har på dessa punkter. Det kan hävdas att kedjan inte är star
kare än sin svagaste länk. Ett sådant synsätt är mycket förenklat. Om juridifie
ringen är långt gången på vissa punkter innebär detta att det rättsliga tänkandet
har fått större utbredning och detta får konsekvenser också för de moment där
juridifieringen ännu inte kommit så långt. Om processen drivits med iaktta
gande av rättsliga principer och rättslig argumentation så torde risken minska
för att en medlemsstat därefter bara skulle negligera ett utslag med vetskapen
om att verkställighetsmekanismen inte är lika juridifierad. Frågan om åtlydnad
diskuteras vidare i avsnittet om legitimitet nedan.
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9.3 Legitimiteten

9.3.1 Om begreppet legitimitet

En intressant men svårbesvarad fråga är varför personer och stater åtlyder reg
ler och domstolsutslag. Ibland kan det bero på tvång. I andra fall kan det bero
på att de sammanfaller med personens eller statens intressen. I åter andra fall
kan det bero på den svårbestämbara faktor som betecknas legitimitet. Legitimi
tet är något som utövar en dragningskraft till åtlydnad. Legitimiteten är bero
ende av kvaliteten hos regeln eller den regelskapande institutionen. 50

Legitimiteten är en faktor av särskild betydelse för dem till vilka den aktu
ella regeln riktar sig. En regel har en särskild adressat. Legitimiteten är alltså
något som berör relationen regelgivare-regelmottagare, i den här studien rela
tionen WTO-medlemsstaterna. Men legitimiteten har en vidare betydelse än så.
En regerings handlande avgörs b1.a. av hur den uppfattar påtryckningar från den
internationella samfundet och hur den uppfattar påtryckningar från de egna
medborgarna. En regering utsätts för påtryckningar från olika nationella pro
tektionistiska grupper. Regeringen kan finna det vara i sitt eget och i nationens
intresse att följa de regler som finns i det internationella samfundet (WTO-reg
lerna) och är därför beredd att följa dem. Men inrikespolitiskt måste den argu
mentera för sin åtlydnad gentemot protektionistiska grupper som inte anser att
regeln skall följas och som inte anser att en åtlydnad är i nationens intresse.
Regeringen kan i denna inrikespolitiska situation hänvisa till sina internatio
nella åtaganden. Vilken styrka har ett sådant argument i diskussionen med pro
tektionisterna? Argumentet som sådant har kanske inte någon nämnvärd styrka
gentemot en protektionistisk grupp (det beror på omständigheterna, t.ex. hur
stort intresse den protektionistiska gruppen har av principen att internationella
regler skall följas) och förmår förmodligen sällan bidra till att övertyga protek
tionisterna att deras ståndpunkt är felaktig. Men det centrala här är att regering
ens åtgärd bedöms av hela folket, av valmanskåren, och inför denna kan det
internationella åtagandet utgöra ett mycket starkt argument. Hur starkt det är
beror på i vilken utsträckning regeln har legitimitet. 51

Legitimiteten har alltså betydelse för fler än regelns direkta adressat. I den
utsträckning som också andra uppfattar att en regel har legitimitet förstärks
legitimiteten. Det finns ett ömsesidigt beroende mellan legitimiteten och det
omgivande, tolkande samhället. Den internationella rättens tolkande samhälle

50 Kapitel 2, avsnitt 2.4.2.1.
51 Den socialdemokratiska regeringen var tveksam till en bojkott mot Sydafrika därför att en sådan skulle

strida mot GATT-reglerna. När folkpartiet anklagade regeringen för att inte tillräckligt stödja kampen
mot apartheid beslutade regeringen att begå ett brott mot GATT-reglerna. Dessa hade inte tillräcklig
dragningskraft till åtlydnad för att kunna stå emot dragningskraften från vad som regeringen uppfat
tade som den svenska opinionen.
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utgjordes tidigare i huvudsak endast av regeringar och regeringstjänstemän. I
vår tid har det utökats till att bestå också av t.ex. opinionsbildare, professorer
och icke-statliga organisationer.52 I förlängningen härav består det också av alla
röstberättigade människor.

Legitimitet kan med den definition som angavs i teorikapitlet avse såväl en
regel som en regelskapande institution. Vi kan särskilja mellan 1) WTO-avta
lets regler, 2) WTO som organisation, 3) WTO:s tvistlösningsmekanism och 4)
resultatet av tvistlösningen. WTO-avtalets regler (1) och resultatet av tvistlös
ningen (4) innefattar normer som skall följas. WTO som organisation (2) och
WTO:s tvistlösningsmekanism (3) är institutioner, av vilka den senare är en del
av den förra. Legitimiteten hos dessa fyra hänger samman. Legitimiteten eller
bristen på legitimitet hos en av dem smittar av sig till de andra. Om tvistlös
ningsmekanismen har stark legitimitet så får också resultatet del av denna legi
timitet. Om resultatet har stark legitimitet så får tvistlösningsmekanismen - och
i förlängningen WTO som organisation och WTO-avtalets regler- också del av
"dennalegitimitet.

Begreppet legitimitet kan användas för både institutioner och normer. I den
följande diskussionen om legitimitet är det främst tvistlösningsmekanismen
som avses. Eftersom tvistlösningens legitimitet delvis är beroende av de tre
andra delarnas legitimitet och tvistlösningens legitimitet får verkan för denna
kommer också de andra tre delarna att vävas in i analysen.

Hur frågan om legitimitet ställs har samband med frågan om samtycke. Sta
terna har genom sitt medlemskap givit sitt samtycke till skapandet av WTO
avtalets regler, till WTO som organisation (somju skapas genom några av avta
lets regler) och till WTO:s tvistlösningsmekanism (som är en del av organisa
tionen). Men för den fjärde delen, resultatet av tvistlösningen, finns inget sam
tycke.

Vissa stater har valt att stå utanför WTO och alla stater har haft den formella
möjligheten att göra det. I praktiken har inte varje medlemsstat samtyckt till alla
regler utan i stor utsträckning gäller att staterna befunnit sig i en situation där
man funnit att fördelarna med helheten vägt tyngre än nackdelarna. Den möj
lighet de enskilda staterna hade att påverka innehållet i WTO-avtalet är av stor
betydelse för avtalets legitimitet. Av den anledningen är den procedur som ska
pat WTO-avtalet (inklusive WTO och tvistlösningsmekanismen), dvs. Urugu
ayrundan, i hög grad bestämmande för avtalets legitimitet trots att det finns ett
formellt samtycke från medlemsstaterna. 53

Eftersom det saknas ett uttryckligt formellt samtycke för den fjärde delen,
resultatet av tvistlösningen, är legitimiteten särskilt viktig här. Om staterna

52 Behboodi: Legal Reasaning and the International Law o/Trade (1998), s. 66.
53 Denna fråga berörs nedan i avsnitt 9.3.4.
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ignorerar utslagen från panelen och överprövningsorganet är detta ett tecken på
att det finns brister i legitimitetshänseende också för de tre andra delarna.

Legitimiteten är som oberoende variabel något som avgör i vilken utsträck
ning åtlydnad sker. Legitimiteten måste också ges ett innehåll. Den kan då
karakteriseras som en beroende variabel som bestäms genom olika faktorer
(indikatorer). Legitimiteten är alltså ett sammanfattande mellanbegrepp mellan
indikatorerna och åtlydnaden.

Valet av indikatorer har gjorts efter en i huvudsak induktiv process." Några
säkra empiriska belägg för att de rätta indikatorerna valts finns inte. Syftet med
angivandet av dessa indikatorer och begreppet legitimitet är att åstadkomma en
analyserande diskussion kring WTO och dess förmåga att förmå staterna att
följa avtalets regler och avgörandena från tvistlösningsmekanismen.

De indikatorer som valts - avgörbarhet, konsistens, rättvis procedur och
symbolvärde - är inte de enda tänkbara men de är förvisso inte slumpvis valda.
De har sin bas i den teoretiska diskussionen om legitimitet som redovisats i teo
rikapitlet.

En hypotes är sålunda att i den utsträckning en regel eller en institution kän
netecknas av det som innefattas i dessa indikatorer så får den legitimitet. Legi
timitet är alltså en fråga om grad. Åtlydnaden varierar med i vilken utsträckning
de fyra olika indikatorerna präglar regeln eller institutionen.

Särskilt de tre första indikatorerna har vissa likheter med de kriterier som
valts för juridifiering. Det är ingen tillfållighet. Juridifiering kan ge legitimitet
men det är inte alltid så att ökad juridifiering ger ökad legitimitet.

9.3.2 Avgörbarhet

Denna indikator på legitimitet har likheter med kriteriet precisa materiella reg
ler som ovan användes vid analysen av juridifieringen. I detta avsnitt diskuteras
frågan om precisering från andra utgångspunkter än i det tidigare avsnittet.
Utgångspunkten är här att avgörbarhet kan leda till bättre åtlydnad.

Indikatorn avgörbarhet utgår från att regler kan vara klara och precisa i olika
hög grad och att en klar regel har större möjlighet att bli efterlevd än en oklar
och vag regel. Det grundläggande skälet till den större åtlydnaden är att adres
saten precis vet vad som förväntas av den. Alltså, regler med högre grad av
avgörbarhet har större möjlighet att påverka beteende än regler med lägre grad.
Om en regel är oklar är det lättare att rättfårdiga att man inte följer den. Den kan
avvisas som otydlig och därför icke gällande. En part kan också lättare hävda
att den gör en tolkning som innebär att regeln faktiskt följs. Om regeln är klar

54 Se härom kapitel 2, avsnitt 2.4.2.1.
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är det svårare att rättfärdiga att man inte följer regeln. Antalet tolkningsmöjlig
heter är färre. Regeln kan inte avfärdas som icke-gällande.

En klar regel tvingar parterna att argumentera strikt rättsligt. En oklar regel
tillåter fler argument, ibland också icke-rättsliga argument. Eftersom det finns
fler argument i det senare fallet finns det också större utrymme för varierande
grad av efterrättelse.

Om en part bryter mot en klar och tydlig regel kan den inte förvänta sig att
motparten skall följa regeln vid andra tillfällen. Förväntningar om reciprocitet,
som är så viktiga i internationella relationer, kräver att parterna har ungefär
samma uppfattning om innebörden aven regel. En klar och tydlig regel minskar
risken för att parterna har olika uppfattningar.

I ett regelsystem som saknar tvistlösning med hjälp aven tredje part - t.ex.
ett avtal mellan nationer - är det reciprociteten som håller samman systemet.
Det är parternas förväntningar på varandra som avgör huruvida de följer reg
lerna." Utan tydliga och utförliga regler blir förväntningarna oklara, vilket
bidrar till att minska värdet av den reciprocitet som skall hålla ihop systemet.

Också i ett system i vilket det föreskrivs tvistlösning med hjälp av tredje part
- som WTO-systemet - är reciprociteten viktig. Systemet kan inte fungera om
inte parterna frivilligt följer reglerna. Tvistlösning är ett undantag och finns där
som bakgrund. Klara och tydliga regler är alltså viktiga också för WTO-syste
met.

Frågan är då huruvida WTO-avtalets regler och resultatet av tvistlösningen
kännetecknas av avgörbarhet. I ett par tidigare avsnitt ovan har frågan om de
materiella reglernas precision diskuterats. 56 Det har där konstaterats att reglerna
blivit mer preciserade i jämförelse med vad som gällde under GATT-regimen
och att de i huvudsak är lika preciserade som rättsregler brukar vara. Reglerna
uppfyller rimliga krav på avgörbarhet.

Det finns dock ett antal regler som är jämförelsevis vaga. En distinktion
måste göras mellan å ena sidan regler som är vaga därför att de är kompromiss
produkter och regler som är vaga av juridiskt-tekniska orsaker. Om en tvist
inleds med hänvisning till en regel av den förstnämnda karaktären ställer den
klagande parten tvistlösningsorganet inför en besvärlig och svårlöst uppgift.
Medlemsstaterna har lyckats dölja stora motsättningar bakom en mångtydbar
formulering. Tvistlösningsorganet tvingas att ta ställning i en politisk konflikt.

Medlemsstaterna har i allmänhet klart för sig vilka regler som tillhör kate
gorin politiska kompromissprodukter. Det finns en underförstådd enighet om
att inte använda tvistlösningen för tvister om dessa regler. Om tvistlösningen
tillgrips för syften som de inflytelserika staterna anser att den inte skall använ-

55 Stone Sweet: Judicialization and the Construction ofGovernance (1996), s. 2 f.
56 I kapitel 3, avsnitt 3.5, och i avsnitt 9.2.2.1 i detta kapitel.
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das till så föreligger ett hot mot legitimiteten. 57 Att låta tvistlösningsorganet
avgöra tvist om tillämpning av sådana regler som av juridiskt-tekniska skäl är
oprecisa behöver däremot inte innebära någon fara för legitimiteten.

Den låga avgörbarheten hos en enskild regel kan i legitimitetshänseende
kompenseras av att det fmns en erkänd auktoritet som kan ge en närmare inne
börd åt regeln. 58 Proceduren skapar legitimitet åt regelns nya mer precisa inne
börd. Frågan är då om tvistlösningsproceduren i WTO är en sådan procedur
som kan skapa legitimitet åt oklara regler. Procedurfrågan diskuteras särskilt
nedan, men det kan redan nu konstateras att den har betydelse i legitimitetshän
seende."

Hittills har berörts WTO-avtalets olika regler och deras avgörbarhet. Frågan
om avgörbarhet kan också ställas om rekommendationerna från tvistlösnings
organet. Till skillnad från WTO-avtalets regler är dessa inte några generella
normer utan beslut som riktar sig enbart till en enskild stat. De resonemang som
ovan förts om reprocitet är därför inte direkt tillämpliga i detta sammanhang.

Rekommendationerna har oftast låg avgörbarhet. 60 Det är många gånger
mycket oklart vad som konkret förväntas av den stat till vilken rekommenda
tionen riktar sig. Staten uppmanas göra sin lagstiftning förenlig med WTO
avtalet. Detta kan ofta göras på olika sätt. Rekommendationen anger inte vilka
åtgärder som skall vidtas. En part kan ofta inte med säkerhet veta vilka åtgärder
som leder till förenlighet och vilka som inte gör det. Det är b1.a. av det skälet
inte oväntat att tvister om implementeringen är vanliga. Dessa tvister är svåra
att lösa på flera sätt. För det första är det svårt att avgöra om de åtgärder som
vidtagits är tillräckliga. För det andra är det svårt att finna en bra procedur för
lösningar av sådana tvister. Dessa problem framkom mycket tydligt i tvisten
om EG:s bananregim. Resultatet av tvistlösningen har alltså relativt låg avgör
barhet. Detta bidrar till en försämrad legitimitet inte bara för resultatet utan
också för tvistlösningsmekanismen, WTO som organisation och WTO-avtalets
regler.

9.3.3 Konsistens

Med konsistens avses att olika delar i ett system harmonierar med varandra. Om
det saknas konsistens kan systemet framstå som slumpmässigt bestämt och ose
riöst. Tilltron till systemet kan minska.

57 Hudec har introducerat begreppet "wrong cases", se Hudec: The GATT Legal System and World Trade
Diplomacy (1975), s. 160 ff. Frågan diskuteras också i Benedek, s. 482, och i Long: Law and its Limi
tations in the GATT Multilateral Trade System (1987), s. 81 ff. Se också Hallström: The GATTPanels
and the Formation ofInternational Trade Law (1994), s. 198.

58 Franck: The Power ofLegitimacy among Nations (1990), s. 64.
59 I avsnitt 9.3.4 nedan diskuteras procedurfrågan.
60 Se härom kapitel 8, avsnitt 8.2.3.
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En distinktion skall här göras mellan rättslig konsistens och ekonomisk!
politisk konsistens.

Den rättsliga konsistensen avser huruvida normerna (inklusive tillämp
ningen av dem) är logiskt sammanhängande och motsägelsefria. Tvistlösnings
mekanismens bidrag till konsistensen avser dess förmåga att producera förutse
bara och motsägelsefria resultat. 61 Två aspekter är här av betydelse. Den första
är att den norm som skapas genom ett nytt avgörande bör passa ihop med de
normer som redan är etablerade. För att detta skall kunna åstadkommas måste
de som bestämmer den nya normen ha förmågan att förstå inte bara den rättsliga
textens yta utan också underliggande rättsliga strukturer och principer. De
måste alltså vara goda jurister. Den andra aspekten är att såväl nya som etable
rade normer bör tillämpas konsekvent. De som avgör tvisterna skall inte avvika
från den praxis som utbildats.

Genom den funktion och utformning överprövningsorganet fått skapas för
utsättningar för att de nya avgörandena logiskt sammanhänger med texten i
befintliga regler och med de underliggande rättsliga strukturerna och princi
perna. Överprövningsorganet skall endast pröva rättsliga frågor och organets
sammansättning - renommerade jurister - bidrar till att ett rättsligt konsistent
system kan upprätthållas. Detsamma kan dock inte sägas om panelerna. De kan
inte koncentrera sitt arbete på de rättsliga frågeställningarna och ledamöterna
är ofta inte jurister. Legitimiteten i panelernas avgöranden är i nu aktuellt hän
seende därför mindre än i överprövningsorganets avgöranden.

För att normerna skall tillämpas konsekvent - den andra aspekten av tvist
lösningens bidrag till den rättsliga konsistensen - krävs det att den handlings
dirigerande funktionen hos tvistlösningsmekanismen får en relativt stor genom
slagskraft. Som framhölls i ett tidigare avsnitt har WTO:s tvistlösningsmeka
nism stora möjligheter att utöva en handlingsdirigerande funktion." Det skall i
första hand inte vara parternas eventuellt gemensamma önskemål om en lämp
lig kompromiss som skall vara bestämmande för avgörandet utan i stället kon
sistensen med befintliga regler och tidigare avgöranden.

Tillkomsten av överprövningsorganet är central också för denna aspekt.
Överprövningsorganet representerar permanens till skillnad från panelerna som
tillsätts ad hoc. Men förmodligen kommer också panelernas tillämpning att bli
mer konsekvent än tidigare eftersom de torde uppfatta sig som mer bundna av
överprövningsorganets avgöranden än aven tidigare panels avgöranden. Möj
ligheterna för WTO:s tvistlösningsmekanism att skapa en konsekvent tillämp
ning framstår sålunda som goda.

Frågan om den ekonomiskt/politiska konsistensen, dvs. det rättsliga syste-

61 Brus s. 225.
62 Avsnitt 9.2.2.3.6.
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mets konsistens med de ekonomiska och politiska systemen, är avgörande för
hela WTO-avtalets - och därmed också tvistlösningens -legitimitet. Om alltför
många anser att reglerna medför negativa störningar av marknaden och inte ger
det stöd stater och företag behöver för att den internationella handeln skall
fungera på ett tillfredsställande sätt så saknas konsistens med de ekonomiska
och politiska systemen. Med olika metoder har man kunnat anpassa GATT-reg
lerna till en verklighet som inte förelåg då reglerna skapades." Som exempel
kan nämnas tillämpningen av reglerna om tullunioner och regelverkets tillämp
ning för u-länder. Den omvälvning med internationella effekter som nu sker i
produktionen och ekonomin i övrigt innebär att verkligheten förändras snab
bare än det är möjligt att ändra reglerna. I vilken utsträckning WTO-avtalets
olika regler och deras tillämpning är konsistenta med den ekonomiskt/politiska
omgivningen är en fråga som inte låter sig enkelt och kortfattat besvaras. Här
skall en begränsad del av denna frågeställning beröras, nämligen huruvida det
finns några egenskaper i tvistlösningen som underlättar eller försvårar resulta
tets konsistens med den ständigt föränderliga verkligheten. Fyra aspekter på
denna fråga förtjänar särskilt att framhävas.

För det första är resultatets konsistens med verkligheten en fråga om just
vems verklighet resultatet passar. Resultatet kan vara konsistent med land A:s
intresse men inte med land B:s intresse. Det kan vara konsistent med grupp X:s
intresse i land A men inte med grupp Y:s intresse i land A. Marknaden störs all
tid på olika vis. Vad som är en lämplig störning av marknaden kan inte besvaras
objektivt.

För det andra finns det i tvistlösningsmekanismen ett antal politiska
utgångar, vilka medför att ett rättsligt resultat som inte passar in i den ekono
miskt/politiska omgivningen kan föras bort från tvistlösningen. Sådana
utgångar finns särskilt vid det inledande samrådet och den eventuella förlik
ningen, vid den interimistiska översynen och vid förhandlingar om kompensa
tion på verkställighetsstadiet. En liten om än begränsad möjlighet för DSB att
utnyttja en politisk utgång föreligger vid beslut om tillsättning av paneler och
vid beslut om antagandet av rapporten.

För det tredje kan panelernas sammansättning bidra till en ekonomiskt och
politiskt mer lämplig lösning. Panelledamöterna är i allmänhet handelsdiplo
mater med erfarenhet av vad som är politiskt och ekonomiskt möjligt och rim
ligt. Panelerna bidrar till ekonomisk/politisk konsistens men de försvagar sam
tidigt den rättsliga konsistensen. Överprövningsorganet å andra sidan stärker
den rättsliga konsistensen men kan möjligen försvaga den ekonomisk/politiska
konsistensen.

För det fjärde kan frågan ställas om tvistlösningsmekanismens möjligheter

63 Long, särskilt s. 19,61 ff. och 94 ff.; Franek s. 153.
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är konsistenta med de enskilda staternas förmåga att använda sig av dem.
Många fattiga länder har inte resurser - vare sig ekonomiska eller personella 
att föra en process på det sätt som förväntas." Något som mildrar denna icke
konsistens är att sekretariatet kan ge juridisk rådgivning och bistånd vid tvist
Iösning till u-landsmedlemmar." För detta ändamål skall sekretariatet ställa en
kvalificerad juridisk expert från WTO:s tekniska rådgivningsinstans till förfo
gande för u-landsmedlemmar som så begär." Det finns också i Överenskom
melsen om tvistlösning särregler för u-länderna." Dessa bidrar i någon mån till
att anpassa tvistlösningen till dessa länders förutsättningar.

9.3.4 Rättvis procedur"

Både i det rättsliga och i det politiska systemet finns det sedan lång tid tillbaka
väl utvecklade teorier kring frågan under vilka omständigheter en procedur
skall anses som rättvis (engelska: "fair"). "Rättssäkerhet" är det centrala
begreppet härvidlag i det rättsliga systemet. "Demokrati" är det motsvarande
centrala begreppet i det politiska systemet. I detta avsnitt skall diskuteras vad
procedurfrågan får för betydelse för legitimiteten och i vilken utsträckning pro
ceduren i WTO bidrar till att skapa legitimitet.

Frågan om åtlydnad gestaltar sig på olika sätt beroende på vilken relation
normens adressat har till normens tillkomst. I en diktatur har den enskilde inte
alls medverkat vid tillkomsten och normen är alltså ensidigt bestämd uppifrån.
I en demokrati har den enskilde medverkat vid allmänna val men kan ändå djupt
ogilla normen och kan ha röstat på ett parti som inte förespråkar normen. Det
är inte självklart i vilket av fallen åtlydnaden är störst. I ingetdera fallet finns
det något samtycke. Olika skäl för åtlydnad gör sig gällande i de två fallen.
Rädsla för repressalier är ett skäl. Legitimitet är ett annat skäl. Båda dessa skäl
kan föreligga vid såväl diktatur som demokrati. Rädslan för repressalier är för
modligen ett viktigare skäl i en diktatur och legitimiteten ett viktigare skäl i en
demokrati.

64 Den alltmer långtgående juridifieringen kräver att staterna anlitar framstående specialinriktade jurister
för att föra processen i WTO. Detta kan kosta mycket pengar och vara betungande särskilt för små och
fattiga stater.

65 Artikel 27 i Överenskommelsen om tvistlösning.
66 Denna konstruktion är inte bra ur rättslig synpunkt. Sekretariatet skall ju också bistå panelerna med

rättsliga utredningar och man hjälper också panelerna med att skriva rapporter. Att samtidigt med detta
hjälpa den ena parten förefaller vara en mindre lämplig ordning.

67 Se kapitel 7, avsnitt 7.1.3.
68 Uttrycket "rättvis" är inte helt lyckat här men det finns inget riktigt passande svenskt ord för att över

sätta "fair" i kombination med "procedure". Uttrycket "juste" kan användas i talspråk men i skriven
text skulle det nog uppfattas mindre lämpligt. "Rättvis" syftar i allmänhet mer på resultatet aven pro
cedur. I detta sammanhang får det dock beteckna att proceduren har vissa egenskaper som b1.a.gör att
resultatet har förutsättningar att framstå som rättvist. Jag är dock inte beredd att påstå att en rättvis pro
cedur definitionsmässigt leder till ett rättvist resultat.
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Ett internationellt avtal skapas på ett helt annat sätt än en nationell norm.
Men också för internationella avtal finns det anledning anknyta till relationen
mellan normens adressat och normens tillkomst. Ett internationellt avtal har en
stat själv godkänt och den har alltså funnit att det ligger i landets intresse att
normen finns. Ett enkelt svar på varför stater följer internationella avtal skulle
vara att det är av samma skäl som man godkände dem. Man har ju, något som
inte behöver vara fallet i en nationell demokrati, aktivt givit sitt godkännande
till just den lösning som blivit resultatet av förhandlingsproceduren. Men detta
svar är för enkelt vilket kan visas med WTO-avtalet som exempel.

För det första var många stater, som senare godkände avtalet, motståndare
till flera av de sedermera antagna reglerna i WTO-avtalet.69 De ansåg sig tving
ade att godkänna också dessa regler för att inte gå miste om fördelar som följer
av andra regler. Så var t.ex. många u-länder motståndare till att det infördes reg
ler om tjänster och om immaterialrätter. Uruguayrundans ordning med "single
undertaking", innebärande att länderna skulle godta allt eller intet och alltså
inte fick välja de bitar som passade, bidrog till att det finns många enskilda
bestämmelser som många stater inte alls vill följa.

För det andra bidrar ett aktivt deltagande i en procedur till att skapa större
acceptans för resultatet än ett passivt deltagande. Det var de stora handelsnatio
nerna, i synnerhet USA, som var drivande under förhandlingarna. U-länder del
tog aktivt i jämförelsevis begränsad utsträckning. 70

För det tredje tillkom de enskilda staternas godkännande av WTO-avtalet i
många fall utan någon större inrikespolitisk debatt. Detta gällde t.ex. för
Sverige. I länder med icke-demokratiskt styre eller begränsat demokratiskt
styre gäller detta än mer. Även om sålunda regeringar eller de styrande eliterna
i länderna skulle anse att de godkänt avtalet och därför betraktar det som legi
timt så gäller detta inte automatiskt också för befolkningen (inklusive olika sär
intressen) i övrigt.

Den procedur som faktiskt användes nationellt och internationellt vid till
komsten av WTO-avtalet uppvisar brister i legitimitetshänseende. Detta kan
sägas utan att göra någon värdering av huruvida en annan förhandlingsordning
skulle vara bättre än den som användes. Att flera ekonomiskt svaga stater inte
hade någon möjlighet att förhindra antagandet av vissa regler, att de deltog i
mycket begränsad omfattning vid förhandlingarna samt att den nationella
debatten i förmodligen de flesta länder inte var särskilt intensiv är faktorer som

69 Naturligtvis var det så att inget land var helt nöjt med alla regler i avtalet. Här avses de länder som
hade mer avgörande invändningar mot större delar av avtalet.

70 Detta framgår klart av Preeg: Traders in a Brave New World. The Uruguay Round and the Future of
the International Trading System (1995), och Stewart (ed): The GATT Uruguay Round. A Negotiating
History (1986-1992) (1993). En intressant särfråga i detta sammanhang är i vilken utsträckning som
icke-statliga organisationer (NGOs) hade möjlighet att påverka utformningen av WTO-avtalet och i
vilken utsträckning detta i så fall skulle öka eller minska legitimiteten. Den frågan diskuteras inte här.
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bidrar till att proceduren inte skapat hög legitimitet. I denna studie är det inte
proceduren vid WTO-avtalets tillkomst som särskilt undersökts men den finns
som bakgrundsfaktor vid diskussionen om tvistlösningens legitimitet. Som
framhölls ovan i inledningen till avsnittet om legitimitet hänger legitimiteten
hos WTO och WTO-avtalet samman med legitimiteten hos tvistlösningsmeka
nismen och resultatet av tvistlösningen.

De flesta regeringar anser förmodligen att det är i landets intresse att följa
WTO-avtalets regler även om en överträdelse inte skulle leda till motåtgärder.
Reglerna framstår som rimliga lösningar för att främja handeln. Detta gäller
dock inte för rekommendationen från panelen eller överprövningsorganet. Just
det faktum att landet vidtagit åtgärden och inte frivilligt undanröjt den utgör ett
tecken på att rekommendationen att undanröja den inte är i landets intresse. När
det gäller åtlydnaden av rekommendationen har legitimiteten stor betydelse.
Frågan är alltså om tvistlösningsproceduren är sådan att den skapar legitimitet
åt avgörandet. 71

I avsnittet om juridifieringen framkom att tvistlösningsproceduren i stor
utsträckning motsvarar en traditionell rättslig procedur som tillgodoser krav på
rättssäkerhet, opartiskhet osv. Om proceduren betraktas isolerat uppfyller den
höga krav på en "rättvis procedur". Detta gäller i vart fall från parternas - dvs.
de tvistande staternas - perspektiv. Staterna har goda möjligheter att föra fram
sina argument och få dem beaktade på ett sätt som överensstämmer med vad
som är kännetecknande för den rättsliga proceduren. Parternas aktiva delta
gande i proceduren bidrar också till avgörandets legitimitet.

En särskild fråga är om parternas (dvs. staternas) deltagande är tillräckligt
för att skapa legitimitet också inför icke-statliga organisationer och befolk
ningen i övrigt. Man skulle kunna tänka sig att berörda icke-statliga organisa
tioner (företag, branschorganisationer, konsumentorganisationer, miljöorgani
sationer) skulle få delta i proceduren och att avgörandet i så fall bland dessa
skulle uppfattas som mer legitimt.

Icke-statliga organisationers eventuella deltagande i proceduren är en kon
troversiell fråga." Icke-statliga organisationer företräder olika särintressen och
har inte på samma sätt som regeringar anspråk på att företräda hela landets
intressen. Vid tvister är det inte ovanligt att organisationer inom landet företrä
der motsatta ståndpunkter. Visserligen skulle ett deltagande av industriens
branschorganisationer möjligen öka avgörandets legitimitet hos dem som före
träds av dessa men om enbart sådana skulle få delta skulle avgörandets legiti
mitet kunna minska bland personer som förespråkar en annan syn, t.ex. aktiva
inom miljöorganisationer eller konsumentorganisationer. Det skulle därför vara

71 Här behandlas inte de fattiga ländernas möjlighet att utnyttja proceduren. Den frågan berördes i före
gående avsnitt om konsistens.

72 Frågan behandlas i avsnittet om juridifiering, 9.2.2.3.1 och återkommer i avsnitt 9.4.4.
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nödvändigt att tillåta ett mycket brett skikt av berörda att delta i processen. Ett
problem kan då vara att vissa organisationer och intressen har betydligt större
ekonomiska resurser att delta än andra." Något som i legitimitetshänseende
talar för ett deltagande är att frågan kan bli bättre belyst och avgörandet därmed
sakligt sett bättre.

9.3.5 Symbolvärde

Indikatorn symbolvärde har en kulturell och antropologisk karaktär. Den hand
lar om ritualer och tecken som skänker en viss outsagd innebörd åt någonting.
Ritualerna och tecknen har utvecklats under lång tid. De kan inte skapas utan
vidare utan måste bygga på en tradition enligt vilken de av människor tillmäts
en viss betydelse. Användningen av sådana ritualer och tecken kan bidra till att
hålla samman organisationen och skapa större legitimitet för dess regler och
avgöranden. Här skall anges sju olika symboler med betydelse för WTO och
dess tvistlösning.

Den första symbolen är att WTO är en organisation. Skapandet av WTO var
en symbolhandling. GATT var ett avtal som upprätthölls genom diplomatiska
konferenser mellan självständiga stater. WTO är till viss del fristående från med
lemsländerna. WTO har egen rättskapacitet och dess tjänstemän åtnjuter de pri
vilegier och den immunitet som tillkommer tjänstemän i FN. WTO finns alltså
som en motpart till medlemsstaterna med vilken de kan förhandla och inför vil
ken de kan känna respekt.

Den andra symbolen är staternas lika värde. Varje medlemsstat har en röst.
USA:s röst väger formellt lika tungt som en röst från ett litet land i Karibien.
Principen om staternas lika värde är en folkrättslig princip som har stark för
ankring bland såväl stater som deras befolkningar.

Den tredje symbolen är konsensusprincipen. Den används så långt det är
möjligt i WTO. Dess yttre sida markerar att staterna är eniga om den lösning
som valts." Genom enigheten markeras att beslutet är det bästa för alla och att
en stat som bryter mot den beslutade normen inte kan påräkna stöd från någon
annan stat.

Den fjärde symbolen är förekomsten aven juridisk procedur för tvistlös
ning. Det juridiska språket och de rättsliga ritualerna bidrar till att ge respekt
och auktoritet till de dömande instanserna. Tvisten förs bort från en arena där
makt bestämmer resultatet till en arena där rättslig argumentation är avgörande.

73 Det fmns många aspekter på denna fråga, t.ex. att processen kan bli ohanterlig. I detta sammanhang är
det endast frågan om hur ett deltagande av icke-statliga organisationer skulle kunna påverka avgöran
dets legitimitet.

74 Om konsensusprincipens inre och yttre sida, se kapitel 7, avsnitt 7.8.5.
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En stormakt förvandlas till vilken part som helst och är jämställd med små och
fattiga stater.

Den femte symbolen, som är en del av den fjärde symbolen, avser de domare
som avgör tvisterna. De egenskaper (kvalifikationer) domarna har utgör en
reflexion av samhällets uppskattning av vad som är centrala värden." Panelle
damöterna har ofta diplomatisk-ekonomisk skolning medan överprövningsor
ganets ledamöter har rättslig skolning. Panelledamöternas kvalifikationer
reflekterar en lämplig förhandlingslösning medan kvalifikationerna hos över
prövningsorganets ledamöter reflekterar uppfattningen att parterna skall följa
reglerna. Tillkomsten av överprövningsorganet och kvalifikationerna hos dess
ledamöter har sålunda bidragit till att skapa större juridifiering. Det är inte
säkert att denna form av juridifiering ger avgörandet större legitimitet. Det kan
vara så att de nationella myndigheter som handlägger handelspolitiska frågor
anser att ekonomer förstår dessa bättre än jurister och därmed tillerkänner avgö
randet från panelen ett högre värde. 76

Den sjätte symbolen hänför sig också till tvistlösningsproceduren. Det gäller
formen för den uppmaning som kommer från tvistlösningen till parterna.
Denna utgörs inte av någon befallning utan aven diplomatisk begäran. Man
rekommenderar eller begär att en stat skall göra sin lagstiftning förenlig med
WTO-avtalet. Den signal som sänds är att parten skall vara multilateralt solida
risk och tänka långsiktigt. Den felande parten behandlas artigt av de övriga och
de förväntar sig ett artigt, långsiktigt solidariskt, beteende tillbaka. Reciproci
teten är viktig.

Den sjunde symbolen är att paneler tillsätts och rapporter antas av ett poli
tiskt sammansatt organ. Symbolen är politikens primat över juridiken.

Vissa traditionella rättsliga symboler har man avstått från. Så benämns t.ex.
inte tvistlösningsorganen som domstolar utan som paneler och överprövnings
organ. Ordet "domstol" skulle framstå som en symbol för en mycket långtgå
ende juridifiering och en skyldighet att följa utslaget.

Man har också avstått från är att ge rapporterna en tydlig domsform. Över
prövningsorganets ledamöter är mycket försiktiga i sina skrivningar. De uttalar
ofta att de tror att en bestämmelse skall tolkas på ett visst sätt. De använder fot
noter. Det är alltså en resonerande stil som skall appellera till parternas förnuft
och solidaritet med den rättsvetenskapliga metoden. Det är inte en auktoritär
befallande stil.

75 Kapitel 7, avsnitt 7.6.1.
76 Hudec anser att ad hoc-panelister tillför politisk legitimitet till processen men tvivlar på att panelis

tema passar in i det nya och mer rättsligt präglade systemet. OECD: The New World Trading System:
Readings (1994), s. 137.
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9.3.6 Sammanfattning om legitimiteten

Legitimitet är en egenskap som utövar dragningskraft till efterrättelse. Det är
ett samhällsvetenskapligt begrepp. I framställningen ovan har diskuterats olika
indikatorer som kan bidra till att reglerna efterlevs. Dessa indikatorer har ibland
kunnat användas för WTO-avtalet, ibland för WTO som organisation, ibland
för tvistlösningsmekanismen och ibland för resultatet av tvistlösningen. De fyra
olika delarna hänger samman och legitimitetens styrka eller svaghet i en del
smittar av sig till de andra delarna.

De indikatorer som bidrar till stark legitimitet återfinns i stor utsträckning i
WTO. Reglerna kännetecknas av att de är avgörbara även om det finns ett min
dre antal regler som avviker från mönstret. Det finns goda förutsättningar att
genom tvistlösningen uppnå rättslig konsistens. Det är mer tvivelaktigt om det
finns ekonomisk/politisk konsistens. Den tvistlösningsprocedur som används
har de flesta egenskaper som kännetecknar en rättvis procedur. Anknytning till
etablerade symbolvärden har skett i stor utsträckning vilket är något som bidrar
till en stärkt legitimitet. Den svagaste faktorn i legitimitetshänseende är den
procedur genom vilken WTO-avtalet skapades (Uruguayrundan och de natio
nella procedurerna).

Ett särskilt kännetecken på legitimiteten, som inte är en egenskap hos tvist
lösningen utan i stället en följd av den, är att den också bestäms av hur andra
uppfattar den. Efterlevnaden bestäms alltså delvis av i vilken utsträckning reg
lerna och avgörandena efterlevs av andra. Det finns ett ömsesidigt beroendeför
hållande mellan en regels legitimitet och dess efterlevnad. De förstärker varan
dra samtidigt som de också kan försvaga varandra." I vilken usträckning reg
lerna och avgörandena från tvistlösningsorganen faktiskt efterlevs har inte
undersökts i denna studie.

9.4 Tvistlösningens betydelse

9.4.1 Tolkning från tre perspektiv

I de två föregående avsnitten har tvistlösningen diskuterats med utgångspunkt
i begreppen juridifiering och legitimitet. I detta avsnitt tolkas WTO och dess
tvistlösning med hjälp av andra samhällsvetenskapliga begrepp och teorier.
Dessa begrepp och teorier har särskild anknytning till någon av de tre grundläg
gande teorierna (perspektiven) som finns i det politiska systemet. Regimteorin
har sin tydligaste anknytning till liberalismen, teorin om handelskrig sin tydli-

77 På samma sätt är det med erkännande av stater. En stat som är legitim erkänns av andra stater samtidigt
som erkännande från andra stater bidrar till dess legitimitet. Franek s. 111.
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gaste anknytning till realismen och globaliseringen sin tydligaste anknytning
till radikalismen.

9.4.2 Liberalismen och den internationella regimen

Det liberala perspektivet kännetecknas av att företag och inte stater utgör de
centrala aktörerna, att den ekonomiska styrkan är viktigare än den militära styr
kan samt att välfärd och inte nationell säkerhet är det dominerande målet för
statens verksamhet. I det liberala perspektivet är ekonomisk integration ett cen
tralt studieobjekt. Av särskilt intresse är de olika element som binder samman
ett systern."

WTO är en betydelsefull organisation i den liberala teorin. Den avfärdas inte
som ett enkelt uttryck för maktpolitik. Den utgör en viktig förklaringsfaktor vid
en analys av vad som sker inom världshandeln. Detta skiljer liberalismen från
realismen, enligt vilken organisationer som WTO har en mer begränsad roll
som förklaring sfaktor .

Liberalismens intresse för de element som binder samman ett system kan
också uttryckas som ett intresse för integration. Enligt Galtungs definition är
integration en process vid vilken två eller flera aktörer formar en ny aktör. När
processen är avslutad är aktörerna integrerade." Om definitionen tillämpas på
WTO och världshandeln så kan sägas att de olika staterna har agerat tillsam
mans och skapat den nya aktören WTO. De tidigare aktörerna - staterna - finns
dock fortfarande kvar. Integrationen är således i vart fall inte avslutad.

WTO är en ny aktör som också utgör ett forum för integrationsarbete. Fak
torer som särskilt påverkar integrationsprocessen är att WTO får allt fler med
lemsstater, att man inom WTO behandlar allt fler ämnesområden samt att det
finns en stark tvistlösningsmekanism.

Intresset för det sammanhållande kittet - kännetecknande för liberalismen
och integrationsteorin - gäller också för teoribildningen om internationella
regimer. I detta avsnitt skall begreppet internationell regim användas för en
tolkning av WTO:s tvistlösning.

En internationell regim gestaltar sig inte enbart i form av bindande rättsliga
regler. Men den kan ha inslag av bindande rättsliga regler. Den är inte heller lik
tydig med en organisation. Den kan dock i vissa fall i huvudsak uttrycka sig
genom en organisation. En regim är heller inte enbart uttryck för traditionella
internationella relationsformer såsom diplomati och konventioner. En regim
utgör en egen kraft. Den spelar en roll som intervenerande variabel mellan
orsak och beteende.

78 Kapitel 2, avsnitt 2.3.2.2.3
79 Galtungs definition; se ovan kapitel 2, avsnitt 2.3.2.2.3.
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En internationell regim utgör ett set av explicita eller implicita principer,
normer, regler och beslutsprocedurer runt vilka aktörers förväntningar konver
gerar i ett givet område.t" Principerna är mest generella. För WTO:s del utgörs
dessa b1.a. av iden om att frihandel är en välstånds skapande faktor och att för
handlingar skall syfta till tullsänkningar och ökat marknadstillträde. Normema
är mer konkreta, t.ex. att mest-gynnad-nations-principen skall gälla, att recipro
citet skall föreligga vid tullsänkningsförhandlingar och att särbehandling kan
ske av u-länder. Reglerna är mest konkreta och det är dessa som återfinns i
WTO-avtalet. De består t.ex. av GATT artikel I som innehåller detaljerade
bestämmelser om mest-gynnad-nations-principen. Beslutsproceduren innefat
tar inte bara hur regimen fattar beslut om nya normer eller regler utan också hur
man fattar beslut som gäller reglernas efterlevnad, t.ex. beslut i tvister mellan
stater.

Varje regim är unik och uttrycker sig på olika sätt. Skillnaderna visar sig
b1.a. genom de olika vis på vilka förväntningarna konvergerar. Varje regim har
också en unik balans mellan principer, normer, regler och beslutsprocedurer.
Uppgiften i det följande är att ange och värdera på vilka olika sätt konvergensen
i WTO-regimen tar sig uttryck. Ju starkare konvergensen är, desto starkare är
regimen och desto större betydelse får regimen som förklaringsfaktor.

För det första sker konvergensen genom att staterna förväntar sig samarbete
och inte konfrontation kring principerna, normerna och reglerna. Man utgår
ifrån att det är möjligt att komma överens. Detta visar sig särskilt genom den
utbredda tillämpningen av konsensusprincipen, enligt vilken det förväntas av
dem som utgör en majoritet att de tar hänsyn till minoriteten och av dem som
tillhör en minoritet att de är beredda att låta majoritetens uppfattning bli
bestämmande. Förväntningen om samarbete visar sig också genom att det till
sätts förhandlingsgrupper för olika delfrågor och att dessa förväntas presentera
lösningar på de frågor de skall behandla.

För det andra bestämmer principerna, i viss men mindre utsträckning nor
merna, vilka frågor som bör diskuteras generellt i WTO och vilka argument
som är godkända vid dessa diskussioner. Medlemsstaterna förväntar sig alltså
av varandra att de inte begär att på dagordningen få ta upp frågor som inte rör
frihandeln. De förväntar sig också att ingen argumenterar med maktspråk utan
använder sakliga argument som hänför sig till principerna, t.ex. principen om
staternas lika värde.

För det tredje utgör relationen mellan allmänintressenormer och partsintres
senormer i tvistlösningen en faktor som får betydelse för konvergensen. De
förra är i huvudsak ett uttryck för konvergens medan de senare i huvudsak inte

80 I kapitel 2, avsnitt 2.5.3.3, presenteras denna definition.
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är uttryck för konvergens." Frågan om relationen mellan de två typerna av nor
mer skall diskuteras särskilt i det följande. Vilka normer är av den ena och den
andra kategorin och vad har dessa två typer av normer för betydelse?

En grundläggande norm vid tvistlösning är att tvister i första hand skall lösas
genom samråd. Denna norm är uttryck för en förväntan om samarbete men den
är ändå en partsintressenorm. Andra stater deltar ej och den lösning som nås är
i allmänhet inte av intresse för andra.

Den viktigaste normen med avseende på distinktionen allmänintresse 
partsintresse gäller kontrollen av att WTO-avtalet följs. Det finns inte en över
staterna stående åklagare. Det är endast stater som uppträder som parter i pro
cessen. I praktiken är det så att det begås många brott mot WTO-avtalets regler
utan att dessa påtalas via tvistlösningen. Övervakningsmekanismen - dvs.
Trade Policy Review Mechanism - är svag. Att det är den drabbade staten som
själv får föra talan är ett tydligt uttryck för en partsintressenorm. I den utsträck
ning den internationella regimen baserar sig på hegemonin hos en stor och mäk
tig stat är övervakningen inte så central eftersom övervakningen då till stor del
kan skötas av hegemonen. Men åtminstone den nuvarande världshandelsord
ningen baseras inte på hegemoni utan snarare på reprocitet och då är övervak
ningen mycket viktigare. Av denna anledning framstår kontrollnormen ännu
tydligare som en partsintressenorm.

Den norm som anger vilka stater som får anföra klagomål mot en annan stat
är en allmänintressenorm. Enligt praxis krävs det inte vid regelöverträdelse att
den klagande parten visar att den drabbats aven förmånsförlust. USA kunde
därför i tvisten om EG:s bananregim uppträda som klagande part, dvs. åklagare,
fast landet självt inte var drabbat av EG:s olika restriktioner. Om varje stat kan
uppträda som åklagare är inte regelöverträdelse en fråga för endast de närmast
berörda länderna.

Icke-överträdelsegrunden innebär att det skall finnas balans mellan två par
ter. Förändras denna balans kan tvistlösningsmekanismen användas för att åter
ställa den. Den part som anför klagomål måste visa att det lidit en förmånsför
lust. Ett användande av denna grund är uttryck för förekomsten aven partsin
tressenorm.

Vid intervention finns det en spänning mellan de två typerna av normer. Om
intervention tillåts generöst och intervenienten ges långtgående befogenheter i
processen är detta uttryck för en allmänintressenorm. Om intervention får före
komma sällan och intervenienten saknar befogenheter är detta uttryck för en
partsintressenorm. I WTO:s tvistlösning tillåts intervention mycket generöst.

Även om partsintressenormerna inte direkt bidrar till en tydligare konver
gens mot principerna, normerna eller reglerna kan de ändå vara betydelsefulla

810m allmänintressenormer och partsintressenormer, se kapitel 2, avsnitt 2.5.3.3.
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för regimen därför att konvergensen i dessa fall sker mot en beslutsprocedur.
Partsintressenormema hjälper staterna i akuta konflikter. Regimen får en akut
funktion. Regimen är därmed en tillgång för en enskild stat som har kommit i
konflikt med en annan stat. Regimen kan också hjälpa en stat att lösa en inri
kespolitisk konflikt mellan protektionister och frihandelsvänner. Eftersom regi
men kan bistå en stat såväl inrikespolitiskt som utrikespolitiskt i olika akutsitu
ationer finns det bättre förutsättningar att staten också accepterar regimens
andra uttryck. Partsintressenormerna bidrar på detta sätt till att stärka regimen.

Den fjärde aspekten på konvergensen är att staternas faktiska efterlevnad av
reglerna medför att det också skapas förväntningar om att reglerna efterlevs.
Om staterna följer WTO-avtalets regler - vilket de gör i begränsad utsträckning
- så förväntas de också göra det i fortsättningen. Särskilt inom vissa områden
är det osäkert om det sker någon konvergens i denna mening. Särskilt osäkert
är efterlevnaden av reglerna om subventioner, vilka de flesta stater torde bryta
mot på ett eller annat vis.

En femte aspekt på konvergensen är att staternas förväntningar konvergerar
mot att tvistlösningsproceduren kommer att användas. Förhandlingar förs mot
bakgrund av hot om att vid bristande enighet anföra klagomål enligt Överens
kommelsen om tvistlösning.f Eftersom tvistlösningsmekanismen anlitas allt
oftare innebär detta att parternas förväntningar konvergerar mot denna besluts
procedur. Konvergensen mot tvistlösningsmekanismen innebär också en kon
vergens mot reglerna eftersom det är dessa som tillämpas vid tvistlösningen.

En sjätte och sista aspekt är att en konvergens av förväntningar kräver att
medlemsstaterna väl känner till den regim mot vilken deras förväntningar
skulle kunna konvergera. Det krävs att de erhåller mycket information. För
väntningarna om principerna, normerna, reglerna och beslutsproceduren inne
bär också en konvergens mot informationsgivningen. WTO bidrar på olika sätt
med att sprida information både om regler och regeltillämpning och om
enskilda staters handelspolitik. Vid övervakningen (TPRB) finns det dels ett
forum för diskussion och dels en möjlighet att få information. Detta starka
informationsflöde stärker den internationella regimen eftersom enskilda stater
då bättre kan identifiera och förstå regimen och förstå de andra medlemssta
terna.

Av det ovanstående framgår att konvergensen sker på flera olika sätt och att
den är ganska stark. En stark konvergens innebär att regimen är stark och att
regimen utgör en stark intervenerande variabel. Det innebär alltså att den tjänst
gör som en bra förklaringsfaktor då en stats handlingar skall förklaras. Detta är
inte samma sak som att hävda att regimen har stark legitimitet. En stark regim

82 "To some extent this is unsettling to traditionai diplomats, who worry that their power to de/end their
country's interests has been diminished or put into the hands oflawyers rather than diplomts or poli
ticians ". Jackson: The World Trade Organization. Constitution and Jurisprudenee (1998), s. 99.
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kan exempelvis innebära att en stat anser det vara bäst att samråda med regi
mens organ innan den fattar ett beslut. En stark regim kan också betyda att sta
ter utbyter mycket information med andra stater i regimens organ. Den kan
vidare betyda att stater i olika sammanhang förespråkar de principer och nor
mer som är kännetecknande för den speciella regimen. Inget av detta har nöd
vändigtvis något med legitimitet att göra. Det är heller inte utan vidare så att
samma element som stärker legitimiteten också stärker den internationella regi
men. Staterna är inte alltid beredda att acceptera en stark internationell regim.

9.4.3 Realismen och handelskriget

Om det liberala perspektivet karakteriseras av ett särskilt intresse för det sam
manhållande kittet så gäller för realismen i stället att det är konfliktpunkterna
som är centrala. Som vetenskaplig metod utgår realismen från att staters age
rande bäst kan förklaras om man studerar olika konfliktpunkter. Realismens
grundläggande antaganden i övrigt är att det är staterna som är de viktigaste
aktörerna, att den militära styrkan är avgörande och att nationell säkerhet är det
primära målet för statens verksamhet. Även om det dominerande instrumentet
i realismen är den militära styrkan så kan andra medel användas, till exempel
olika former av handelshinder. Bruket av handelshinder kan leda till handels
krig. Ett handelskrig är en konflikt där staterna använder ekonomiska medel för
att nå ett ekonomiskt syfte. Konflikten skall handläggas på en relativt hög nivå
inom länderna samt ha en viss varaktighet. 83

I avsnittet om aktörerna i det ekonomiska systemet härleddes olika handels
politiska konflikter mellan stater från konflikter mellan olika privata rättssub
jekt. 84 Konflikterna mellan de privata rättssubjekten kan leda till att regeringar
(ibland också parlament) vidtar olika handelspolitiska åtgärder. Detta kan i sin
tur leda till att regeringarna kommer i konflikt med rättssubjekt i andra länder,
rättssubjekt i det egna landet och med andra länders regeringar.

Konflikterna kan gestalta sig på olika vis. Om en ursprunglig konflikt mel
lan privata rättssubjekt (t.ex. mellan två producenter i olika länder vilka båda
vill sälja till samma konsument) leder till åtgärder från regeringarnas sida och
därefter till konflikt mellan regeringar, så har den utvecklats från en privat kon
kurrenskonflikt till en handelspolitisk konflikt. En sådan konflikt kan lösas på
olika sätt; genom förhandlingar mellan regeringar, med ett begränsat eller
omfattande handelskrig, eller med rättslig tvistlösning. Den kan också lösas
genom en kombination av dessa medel. En intressekonflikt omvandlas till en
rättslig konflikt om en åtgärd som vidtagits påstås utgöra ett brott mot en rätts-

83 Kapitel 2, avsnitt 2.3.2.2.2 och 2.5.3.2.
84 Kapitel 2, avsnitt 2.2.1.
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lig norm." De rättsliga normer som är aktuella i denna studie är reglerna i
WTO-avtalet.

Med utgångspunkt i spelteorin skall här diskuteras vad WTO och WTO:s
tvistlösning får för betydelse i handelskonflikter mellan olika länder. 86

De större handelsnationerna spelar spelet "Fångarnas dilemma" med varan
dra." Deras första prioritet är att de själva får ha handelshinder och att andra
länder skall vara öppna. En liten nation spelar ett assymetriskt spel mot en stor
handelsnation; den stora spelar "Deadlock" och den lilla en kombination av
"Chicken" och "Stag Hunt", 88 Orsaken till att de stora spelar "Fångarnas
dilemma" är främst att det finns starka protektionistiska grupper i de stora län
derna vilka söker skydd mot utländsk konkurrens och att landet är så stort att
medborgarna kan tillgodose sina behov genom att köpa från inhemska produ
center.

Det är motsättningarna mellan de större handelsnationerna som är särskilt
intressanta från konfliktsynpunkt. De handelspolitiska motsättningarna mellan
en stor och en liten handelsnation eller mellan två små handelsnationer leder
sällan till allvarligare öppna konflikter. 89

Genom "Fångarnas dilemma" kan WTO:s funktion förstås på följande sätt.
Om "fångarna" - dvs. staterna - får kommunicera med varandra och om de litar
på varandra kan de lösa sitt problem och gemensamt skapa ett alternativ som är
bättre för dem båda. WTO har därmed funktionen att vara ett medel för kom
munikation och för att skapa förtroende. WTO:s funktion som arena för kom
munikation och för att skapa förtroende finns också hos WTO:s tvistlösning.
Kommunikationen gestaltar sig i form av rättslig argumentation och förtroen
det avspeglas i tvistlösningens legitimitet.

En av orsakerna till att de stora länderna spelar "Fångarnas dilemma" är som
nämnts att det finns starka nationella protektionistiska grupper. Det finns en
nationell konflikt mellan frihandelsanhängare och protektionister. WTO (inklu
sive tvistlösningen) får i denna nationella konflikt funktionen att utgöra en mot
vikt till de protektionistiska grupperna. Avtalet får alltså en inrikespolitisk

85 Ordet "norm" har här den gängse betydelsen och inte den inskränkta betydelse det har i avsnittet om
internationella regimer.

86 Spelteorin förenklar i hög grad verkligheten. Dess styrka är att den skapar verktyg för att konstruera
och analysera frågeställningar. Det är viktigt att hålla detta i minnet vid läsning av den följande fram
ställningen. Vad som anges i det följande är alltså lämpliga förenklingar från vilka man kan föra prin
cipiella teoretiska resonemang. Se ovan kapitel 2, avsnitt 2.3.2.2.2.

87 Detta är en utgångspunkt hos Conybeare. Se ovan kapitel 2, avsnitt 2.5.3.2. Många andra utgår också
från detta, t.ex. Krugman/Obstfeld: International Economics. Theory and Policy, s. 217, Petersmann:
The Transformation ofthe World Trading System through the 1994 Agreement Establishing the World
Trade Organization (1995), s. 182, och Weidung: Frihandelns dilemma (1987), s. 33.

88 Conybeare s. 45.
89 Se kapitel 2, avsnitt 2.5.3.2. Konflikter mellan stora och små handelsnationer berörs i det följande

avsnittet om globalisering, 9.4.4.
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funktion." Politiker behöver inte ta politiskt ansvar för ett impopulärt beslut
eftersom de kan hänvisa till att staten måste agera på ett särskilt sätt enligt sina
internationella åtaganden.

WTO-avtalet innebär att det finns regler som staterna skall följa. Syftet med
reglerna är att de skall bidra till frihandel. Frihandelsanhängare vill därför följa
reglerna och protektionister vill bryta mot dem. "Fångarnas dilemma" kan då
med EG:s prioritetsordning (USA har en motsvarande) skrivas på följande sätt:

1. EG bryter mot avtalet, USA följer avtalet.
2. EG följer avtalet, USA följer avtalet.
3. EG bryter mot avtalet, USA bryter mot avtalet.
4. EG följer avtalet, USA bryter mot avtalet."
Enligt principerna i "Fångarnas dilemma" kommer såväl EG som USA att

bryta mot avtalet. Vad den andra parten än gör så är det bättre att själv bryta
mot avtalet än att följa det. Tillkomsten av WTO och särskilt dess tvistlösnings
mekanism innebär emellertid att spelet förändras. Att USA bryter mot avtalet
(prioritet nr 4) är inte längre så negativt för EG eftersom EG med hjälp av tvist
lösningsmekanismen kan begränsa tidsperioden för brottet. Brottet blir alltså
temporärt och därför mindre skadligt för EG. Samtidigt framstår prioritet nr 3
som mer allvarlig för EG (och för USA) eftersom detta fall riskerar att medföra
att hela WTO mister sin legitimitet. 92 Spelarna måste nu ta hänsyn inte bara till
sina egna tidigare prioriterade intressen utan också till intresset av att regelsys
temet följs. WTO-systemet kan bryta samman om de två stora handelsnatio
nerna EG och USA bryter mot reglerna. Följande prioritets ordning gäller då i
stället för EG (USA har en motsvarande):

1. EG bryter mot avtalet, USA följer avtalet.
2. EG följer avtalet, USA följer avtalet.
3. EG följer avtalet, USA bryter mot avtalet.
4. EG bryter mot avtalet, USA bryter mot avtalet.
Denna prioritetsordning innebär att länderna inte längre spelar "Fångarnas

dilemma" utan i stället "Chicken".93

Skillnaden mellan "Chicken" och "Fångarnas dilemma" är att prioritet nr 3
och nr 4 har bytt plats. Det sista och sämsta alternativet i "Chicken", det vill
säga att de båda bryter mot avtalet, innebär att WTO:s legitimitet försvagas och
att det finns risk för att WTO upphör som organisation. Spelet leder enligt reg
lerna för spelteorin till alternativ 2, nämligen att båda följer avtalet. Länderna

90 Se härom t.ex. Abbott: The Trading Nation's Dilemma: The Functions of the Law ofInternational
Trade (1985), s. 524.

91 Observera att nummerordningen här inte är densamma som användes i kapitel 2, avsnitt 2.3.2.2.2. I
det avsnittet hade det bästa alternativet nummer 4. Här har det bästa alternativet nummer 1.

92 Legitimiteten knyts här till efterlevnaden. Se härom avsnitt 9.3.6 ovan.
93 Om innebörden av spelet "Chicken", se Conybeare s. 33.
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har ingen dominerande strategi. Om båda följer sitt förstahandsalternativ ham
nar de båda i den sämsta positionen.

Spelet "Chicken" skulle alltså i forsta hand leda till att parterna EO och USA
följer avtalet. Så enkelt är det naturligtvis inte. Varken EO eller USA anser att
WTO till varje pris skall bestå. Det finns ett samband mellan deras intresse av
att WTO består och hur viktig en viss handelspolitisk åtgärd är for länderna. I
vissa fall kan denna handelspolitiska åtgärd - t.ex. en subvention till jordbruket
- vara så viktig att man är beredd att riskera WTO:s bestånd. Detta kan

uttryckas som att man är beredd att riskera WTO:s legitimitet. Ett WTO helt
utan legitimitet bidrar inte till skapande av frihandel. Sambandet mellan länder
nas intresse av att bevara WTO:s legitimitet och ländernas intresse av att
behålla en egen handelspolitisk åtgärd, eller få bort en annan stats handelspoli
tiska åtgärd, har betydelse for tvistlösningen och skall diskuteras i det följande,
Det skall understrykas att i det fall konflikten fors till tvistlösning i WTO så
handläggs den på en hög nivå inom de tvistande länderna och utgör alltså en
möjlig inledning på ett handelskrig.

Det är särskilt vid fem moment som WTO:s legitimitet (och därmed exis
tens) kan äventyras." Den ena staten (stat A) kan agera vid tre av momenten
och den andra (stat B) kan agera vid två moment. Det forutsätts här att ett kla
gomålIeder till att stat A anses ha brutit mot reglerna.

Moment I: A bryter/bryter inte mot en regel. Om A bryter följer nästa
moment.

Moment II: B anfor klagomål/anfor inte klagomål mot brottet. Om Banfor
klagomål följer nästa moment.

Moment III: A implementerar/implementerar inte WTO:s rekommendation.
Om A inte implementerar följer nästa moment.

Moment IV: B retalierar/retalierar inte mot A:s icke-implementering. Om B
retalierar följer nästa moment.

Moment V: A implementerar {Va)/implementerar inte (Vb) WTO:s rekom
mendation efter den vidtagna retaliationen.

Frågan kan nu ställas hur stat A kommer att agera vid moment I, III och V
och hur stat B kommer att agera vid moment II och IV.

Båda staternas agerande bestäms av hur viktig A:s åtgärd - A:s brott - är for
dem och hur viktig WTO är for dem. A:s åtgärd kan vara tämligen oviktig for
A men den kan också vara central for landets handelspolitiska styrka. Den kan
också vara viktig därfor att regeringen forstår att den måste begå detta brott for
att behålla makten i landet. På motsvarande vis kan A:s åtgärd vara viktig eller
mindre viktig for land B. Om A:s åtgärd hindrar land B att exportera den vikti-

94 Det följande resonemanget kan tillämpas på konflikter mellan alla stater, alltså inte bara på dem som
spelar "Fångarnas dilemma".
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gaste exportprodukt man har och landet dessutom är starkt beroende av exporten
så är alltså A:s åtgärd mycket viktig för B. Det finns då starka skäl för B att anföra
klagomål mot A.

WTO - uttryckt som en organisation som effektivt verkar för frihandel- kan
vara viktig för ett land men mindre viktig för ett annat. För stora länder med
stor hemmamarknad är WTO mindre viktig än den är för små export- och
importberoende länder. WTO:s vikt för länderna kan också uttryckas som hur
viktig WTO:s legitimitet är för dem.

Konflikten kan stanna vid något av de olika momenten och WTO:s legitimi
tet påverkas av vid vilket moment den stannar. Följande ordning kan antas gälla
mellan de olika momenten med avseende på legitimiteten. Ordningsnumret 1
står för det moment som ger bäst legitimitet och ordningsnumret 6 står för det
moment som ger sämst legitimitet.

1. Stannar vid moment I (A bryter ej mot regeln).
2. Stannar vid moment III (A rättar sig efter avgörandet)
3. Stannar vid Va (A rättar sig efter vidtagen retaliationsåtgärd)
4. Stannar vid II (B klagar inte trots att brott begåtts)
5. Stannar vid IV (A rättar sig ej efter rekommendationen)
6. Stannar vid Vb (A rättar sig inte ens efter retaliationsåtgärden)
Det bästa för WTO:s legitimitet är alltså att staterna självmant följer reg

lerna och det sämsta att en stat inte rättar sig efter att motparten vidtagit en verk
sam retaliationsåtgärd. I det sistnämnda fallet har WTO-systemet visat sig oför
möget att effektivt agera mot en regelöverträdelse.

Skillnaden i legitimitetshänseende mellan att en stat självmant följer reg
lerna och att en stat bryter mot en regel men direkt rättar sig efter ett avgörande,
torde inte vara stor. I det sistnämnda fallet har WTO visat sig vara effektivt vil
ket kan stärka dess legitimitet.

I vilken utsträckning kan parterna acceptera att WTO:s legitimitet försäm
ras? Kan det vara acceptabelt för A eller för B att A inte ens rättar sig efter en
retaliationsåtgärd? Som ovan angavs beror detta dels på parternas allmänna
intresse av att WTO har en stark legitimitet och dels på vikten av den åtgärd om
vilken man tvistar.

Innan den aktuella konflikten uppstått har en stat ett visst generellt behov av
WTO för att kunna bedriva den handelspolitik det önskar. Detta kan uttryckas
som ett behov av att WTO har ett visst legitimitetsvärde." När konflikten upp
står kan den aktuella åtgärden vara så viktig att staten är berett att till viss del
riskera WTO:s legitimitet. Staten kan i den aktuella konflikten acceptera ett
nytt legitimitetsvärde för WTO. Om värdet före konflikten låg vid 3 (A rättar

95 Legitimitet är inget absolut begrepp i den meningen att den antingen fmns eller inte fmns. Legitimitet
är en fråga om grad. Se ovan avsnitt 9.3.1.
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sig efter en vidtagen retaliationsåtgärd, Va) så kan det då konflikten uppstått ha
sjunkit till 5 (A rättar sig inte efter rekommendationen, IV).

I konflikten är båda parterna beredda att försämra WTO:s legitimitet men
bara till en viss punkt. Punkten ligger i allmänhet inte på samma ställe för de
båda parterna. Situationen kan beskrivas som ett "chicken-race" där den som
hoppar av sist blir segrare.

Antag nu att båda parterna vid konfliktens uppkomst säkert kan uppskatta
såväl sin egen som motpartens nya acceptans för WTO:s legitimitet, dvs. de kan
uppskatta vid vilken punkt de själva och motparten hoppar av. Antag dessutom
att det är helt klart att A:s åtgärd innebär ett brott mot WTO-reglerna och att
tvistlösningsorganet kommer att ange detta i sin rekommendation om det skulle
bli en prövning. Följande hypoteser kan då formuleras.

Om B kan acceptera ett nytt lägre legitimitetsvärde än A kan acceptera så

kommer B att anföra klagomål. A:s vetskap härom leder till att A inte kommer
att bryta mot regeln. Om i ett sådant fall A ändå bryter mot regeln och kan
acceptera att processen stannar vid Vb - dvs. att A inte rättar sig ens efter en
retaliationsåtgärd - så föreligger det risk för ett handelskrig som förs utan iakt
tagande av WTO:s regler.

Om A kan acceptera ett nytt lägre legitimitetsvärde än B så kommer B inte
att anföra klagomål. A:s vetskap härom leder till att A kommer att bryta mot
regeln. Om B i en sådan situation kan acceptera att processen stannar vid Vb 
dvs. att A inte rättar sig ens efter en retaliationsåtgärd - kanske B ändå anför
klagomål. Klagomålet riskerar att leda till ett handelskrig.

Det finns alltså under vissa förutsättningar risk för handelskrig. Vetskapen
om denna risk utgör också ett incitament till förhandlingar. Om en fråga är
mycket viktig för båda parterna finns det därför större sannolikhet för att kon
flikten avgörs genom kompromissinriktade förhandlingar än att den avgörs
genom rättslig tvistlösning. Slutsatsen är sålunda att de frågor som kommer att
avgöras av paneler och överprövningsorganet är sådana som är mindre viktiga
för länderna."

Dessa huvudprinciper för parternas agerande kompliceras av att processen
tar en viss tid och att parterna kan vara osäkra på utgången av den rättsliga pröv
ningen.

Stat A kan mycket väl i vissa situationer införa en viss åtgärd trots att B kan
acceptera ett nytt lägre legitimitetsvärde än A kan. För A kan det ha ett särskilt
värde att under en begränsad tid kunna låta åtgärden vara i kraft. A kan veta att
B kommer att anföra klagomål men vara inställd på att undanröja åtgärden efter
prövningen.

96 Denna hypotes har jag inte undersökt närmare. Ett intryck är att hittillsvarande praxis i huvudsak inte
motsäger den.
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Om det hos parterna föreligger osäkerhet om utgången av tvisten så gäller
inte förutsättningarna för de ovan angivna hypoteserna. Om konflikten i ett
sådant fall förs till prövning blir frågan vid vilket moment processen kommer
att sluta.

Om tvistlösningsorganet finner att A inte brutit mot reglerna stannar proces
sen där. Ingen part har anledning att agera vidare.

Om tvistlösningsorganet finner att A brutit mot reglerna beror parternas fort
satta agerande på vilka deras nya krav är på WTO:s legitimitetsvärde. Om B kan
acceptera ett nytt lägre legitimitetsvärde än A så kommer A att åtlyda rekom
mendationen. Detta gäller emellertid inte utan vidare om A till och med kan ac
ceptera att processen stannar vid Vb, dvs. att A inte ens rättar sig efter en reta
liationsåtgärd. I likhet med vad som angavs ovan finns det här risk för ett han
delskrig som inte följer WTO:s regler.

Om A kan acceptera ett lägre nytt legitimitetsvärde än B så finns det risk för
att A inte implementerar rekommendationen. Om B:s nya acceptans av WTO:s
legitimitet sträcker sig så lågt som till att B kan godta att A inte ens rättar sig
efter en retaliationsåtgärd föreligger också i detta fall risk för ett handelskrig.

Innebörden av det ovanstående är b1.a. följande. Om en stat vill använda
tvistlösningsmekanismen för att förmå en annan stat att avskaffa ett handelshin
der, så finns det i vissa fall en risk för att ett handelskrig utbryter. Det finns
också en risk för att WTO förlorar en betydande del av sin legitimitet och där
med blir oförmöget att på ett effektivt sätt bidra till en ökning av frihandeln.
Dessa risker känner staterna till. De utgör ett incitament till att parterna i stället
ingår kompromisser. Betydelsen härav är att tvistlösningsmekanismen får
funktionen att åstadkomma förhandlingskompromisser mellan staterna.97

Sådana kompromisser kännetecknas inte främst av rättsliga överväganden utan
i stället av politiska överväganden. Den rättsligt inriktade tvistlösningen får
därmed funktionen att skapa politiska kompromisser.

9.4.4 Radikalismen och globaliseringen

I det radikala perspektivet står maktfrågan och olika motsättningar i centrum.
Grundläggande antaganden är att utövning av makt leder till förtryck och att
samhället bäst analyseras med hjälp av olika dikotomier. Den grundläggande
dikotomin är motsättningen mellan kapital och arbete. Andra centrala dikto
mier är motsättningen mellan rika länder och fattiga länder och motsättningen
mellan de rika länderna.

Radikalismens grundläggande nationella dikotomi arbete-kapital överens
stämmer inte med dikotomin frihandel-protektionism. Vissa industrier - repre
senterande både arbete och kapital - har intresse av frihandel medan andra -

97 Se härom vad som ovan i kapitel 7, avsnitt 7.2.3, sägs om samrådets funktion.
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också representerande både arbete och kapital- har protektionistiska intressen.
I allmänhet förespråkar de frihandel for insatsvaror de importerar och protek
tionism for varor de själva tillverkar. Men även om dikotomierna arbete-kapital
och frihandel-protektionism inte överensstämmer är dikotomin arbete-kapital
betydelsefull i ett handelsperspektiv. I motsättningen mellan arbete och kapital
är nämligen frågan om statsmaktens möjligheter att agera på ett effektivt sätt
central. Samma fråga är också en av de mest betydelsefulla frågorna i globali
seringsdebatten." Om staten (regeringen) är svag så får kapitalet ett forsteg i
den nationella motsättningen. På den internationella arenan medfor minskad
makt for regeringar att stora multinationella företag och kapitalplacerande
institutioner utövar större makt. Att regeringar som representanter for staten
förlorar makt och i allt mindre utsträckning kan påverka olika skeenden är ett
uttryck for att globaliseringsprocessen kommit mycket långt. Vad kan en ana
lys av WTO och dess tvistlösning bidra med for att belysa denna fråga?

Det är särskilt fem olika omständigheter som stärker bedömningen att reger
ingarna fortfarande har den avgörande makten.

För det forsta har WTO-avtalet tillkommit som ett avtal mellan regeringar.
Det är regeringarna som bestämt inom vilka gränser de själva får agera i fort
sättningen.

För det andra har WTO-avtalet inte direkt effekt i medlemsstaterna."
Enskilda företag kan alltså inte med framgång åberopa WTO-avtalets regler
mot en regering vid en nationell domstol. Regeringen är alltså fredad mot fore
tagen i detta avseende.

För det tredje sker tvistlösningen i WTO mellan stater. Privata företag kan
inte vara parter i denna tvistlösning. De kan alltså ej heller på denna nivå åbe
ropa reglerna.

För det fjärde finns det i WTO-systemet inte någon allmän åklagare. Alla
tvister initieras av regeringar. Kommer regeringarna bilateralt överens om en
viss tolkning och tillämpning aven bestämmelse så kommer bestämmelsen att
tolkas och tillämpas så, även om det är uppenbart att tolkningen och tillämp
ningen bryter mot WTO-avtalet.

För det femte finns det i tvistlösningsprocessen ett antal politiska utgångar.
Dessa forstärker regeringarnas makt. Med hjälp av dessa kan de under vissa for
utsättningar komma undan en rättslig process när de finner att denna skulle leda
till ett for dem negativt resultat.

De nämnda omständigheterna innebär att regeringarnas makt befästs och att
foretagen inte kan använda det rättsliga WTO-systemet for att utöva sin makt.

98 Se kapitel 2, avsnitt 2.5.3.1.
99 Det har i vart fall inte direkt effekt i någon av de större medlemsstaterna.
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Men det finns andra omständigheter som stärker bedömningen att privata aktörer
har fått ökad makt på bekostnad av regeringarna.

För det första finns det i vart fall i USA och EG särskild lagstiftning om hur
privata företag skall agera för att förmå staten att vidta åtgärder mot en annan
stat som påstås ha infört ett otillåtet handelshinder.'?" Lagstiftningen innebär att
frågan måste utredas av ett särskilt offentligt organ. Visserligen är det enligt
denna lagstiftning alltid de politiskt valda som i sista hand bestämmer om ett
klagomål skall anföras, men den inrikespolitiska situationen kan vara sådan att
dessa upplever att de inte kan underlåta att anföra ett klagomål.

För det andra kan framgångsrika påtryckningar ske också utanför dessa lag
reglerade vägar, främst genom olika former av lobbying. För länder som inte

har lagar av denna typ är detta en möjlighet som kan utnyttjas i större eller mindre
utsträckning beroende på vilka relationer det finns mellan näringsliv och reger
ing. Många branscher har ekonomiskt starka och effektiva lobbyorganisationer.

För det tredje kan de privata företagen på olika sätt bistå regeringen när den
förbereder och deltar i tvistlösningsproceduren. Att föra process i WTO är kost

samt och tidskrävande. Privata företag har redan i ett antal fall avsatt stora
resurser för detta arbete. 101

För det fjärde föreskrivs det i WTO-avtalet att vissa åtgärder som regeringar
vidtar skall kunna prövas i en nationell process vid vilken privata parter skall
kunna delta. Detta föreskrivs i anti -dumpningavtalet, subventionsavtalet och
TRIPs-avtalet. Privata företag kan alltså i dessa sammanhang påverka det
enskilda beslutet och rättsutvecklingen.

För det femte finns det en klagomålsgrund i tvistlösningen som kan stärka
privata parters inflytande. En regering kan i diskussionen med inhemska pri
vata aktörer, som kräver åtgärder mot en annan stat, undvika att anföra klago
mål med argumentet att den andra staten faktiskt följer reglerna i WTO-avtalet.
Detta är ett starkt argument för en regering som vill förbli passiv. Men de pri
vata aktörerna kan hänvisa till grunden icke-överträdelse och kräva att reger
ingen åberopar den i ett klagomål. Mot ett sådant krav har regeringen inte lika
starka argument som den har då den kan hävda att motparten följer reglerna.

Det är särskilt de tre första av de fem ovan nämnda omständigheterna som
är betydelsefulla. I vilken utsträckning en regering anser sig skyldig att företrä
da enskilda företags intressen - vilka förvisso ofta överensstämmer med natio
nens intressen - varierar från land till land. Regeringar har flera intressen att ta
hänsyn till och måste ibland välja mellan olika intressegrupper.

100 I USA Section 30 l och i EG förordning 3286/94.
101 I t.ex. tvisten om Japans fotofilmmarknad satsade Kodak mycket stora resurser för att hjälpa regeringen

på olika sätt. Kodak hjälpte alltså regeringen när regeringen hjälpte Kodak. Mavroidis m.fl.: Is the WTO
Dispute Settlement Mechanism Responisive to the Needs o/the Traders? Would a System o/Direct
Action by Private Parties field Better Results? (1998), s. 152, 154. Se också Jackson: The World Trade
Organization. Constitution and Jurisprudence (1998), s. 92.
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En jämförelse mellan de omständigheter som kan tolkas som att regering
arna behåller makten och de omständigheter som tolkas som att privata företa
gen utövar större makt, ger vid handen att de förra omständigheterna är av
större tyngd än de senare. Om det skett en ökning av de privata aktörernas makt
så är den i vart fall i detta sammanhang inte så stor.

En avgörande förändring av WTO-systemet skulle ske om privata rättssub
jekt tilläts vara parter. Privata rättssubjekt skulle inte behöva ta sådana hänsyn
som stater normalt tar då de agerar mot en annan stat. Något glashusproblem
finns inte. Antalet klagomål skulle förmodligen bli betydligt större.

Att låta privata rättssubjekt vara parter kan bli rättsligt komplicerat. Den pri
mära innebörden av rätten att vara part är att parten får agera på olika sätt i tvist
lösningsproceduren. Parten får yttra sig och därvid bestämma vilken rättslig
strategi som skall föras. Parten kan t.ex. ingå förlikning eller låta processen
fortgå till slutet. I övrigt gestaltar sig partsrättigheterna på olika sätt för en vin
nande klagandepart och en förlorande svarandepart. 102

En vinnande klagandepart förfogar över rätten att vidta en retaliationsåt
gärd. Den stat som kan vidta en sådan åtgärd gör ett val som påverkar den eko
nomiska situationen i svarande landet men också i det egna landet. Här finns det
alltså utrymme för att gynna särskilda privata intressen.

En förlorande svarandepart kan drabbas av den vinnande klagandepartens re
taliationsåtgärd. I huvudsak drabbar denna åtgärd olika privata företag vilka inte
har någon möjlighet att påverka processen. Men svarandeparten kan också er
bjuda kompensation och möjligheten att vara svarandepart medför sålunda också
en möjlighet att göra ett inrikespolitiskt val.

Om privata företag skulle få vara parter i processen så skulle det vara nöd
vändigt att ändra innebörden av rätten att vara part. Ett privat företag skulle ju
till exempel aldrig kunna få disponera över någon retaliationsmöjlighet. Ett pri
vat företag skulle inte heller kunna ingå någon överenskommelse om kompen
sation, i vart fall inte i den form kompensation nu förekommer.

Eftersom WTO-avtalet endast ålägger stater olika skyldigheter kan inte pri
vata rättssubjekt vara svarandeparter. Detta skulle endast kunna bli aktuellt om
WTO-avtalet kompletterades t.ex. med regler om privata konkurrensbegräns
ningsåtgärder.

Om man vill att WTO skall vara en organisation för alla världens länder så
är det viktigt att organisationen uppfattas som legitim. Det finns redan ett legi
timitetsproblem i förhållande till den fattiga delen av världen. 103Att tillåta privata

102 Partsrättighetema för eu förlorande klagandepart och en vinnande svarandepart är i sammanhanget
ointressanta.

103 Se härom t.ex. Das: Strengthening Developing Countries in the WTO (1999), Khor Kok Peng: The
Uruguay Round and Third World Sovereignty (1990) och Olsson (red): Sydligt perspektiv på GATT
avtalet (1994).
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rättssubjekt att vara parter skulle förvärra detta problem. Möjligheten att vara
klagandepart skulle i praktiken endast vara öppen för stora företag som på något
sätt hindras komma in på en marknad. Råvaruexportörer i u-länder kan ha skäl
att anföra klagomål mot de handelshinder som de rika länderna tillämpar. Om
råvaruexportören är ett stort multinationellt företag så skulle företaget möjligen
kunna driva en process. Men en råvaruexportör som är ett lokalt mindre företag
skulle inte ha praktiska möjligheter att göra det. Om man tillät privata rättssubj ekt
att vara klagandeparter skulle WTO ännu mer än vad som är fallet i dag framstå
som den rika världens vapen för att tränga in på den fattiga världens marknader.

Den fråga som ovan diskuterats är alltså om regeringar behåller makten i ett
land eller om makten främst utövas av privata aktörer. En annan fråga är om
nationerna fortfarande är viktiga analysenheter eller om de viktigaste analysen
heterna i stället är olika kapitalgrupper som saknar en given nationell bas. Är
motsättningarna mellan nationerna viktigare än motsättningarna mellan dessa
kapitalgrupper?

Att regeringar förlorar makt till förmån för privata aktörer - den ovan dis
kuterade frågeställningen - behöver inte betyda att motsättningen mellan natio
nerna förminskas eller upphör. Det kan ju t.ex. betyda att motsättningen mellan
nationerna består men att nationerna främst företräds av privata aktörer och inte
av regeringar.

En långtgående globalisering innebär inte endast att regeringar förlorar
makt utan också att nationen inte längre är den viktigaste analysenheten då ett
skeende skall beskrivas och förklaras. Frågan om nationen som analysenhet har
särskild anknytning till radikalismperspektivets motsättning mellan olika i-län
der. I det radikala perspektivet konkurrerar de rika länderna med varandra och
denna konkurrens kan leda till omfördelningskrig mellan dem. 104 Kan en studie
av WTO:s tvistlösning ge något bidrag till belysning av denna frågeställning?

För att en tvist skall behandlas i WTO krävs det att en regering har vidtagit
en handelshindrande åtgärd och att en annan regering har ansett att denna åtgärd
är otillåten. Att en regering har vidtagit en åtgärd är ett uttryck får att den till
godosett ett krav från ett företag eller en bransch vars intressen regeringen i detta
sammanhang uppfattar överensstämmande med det nationella intresset. Att en
annan regering har anfört klagomål mot denna åtgärd är - fast i mindre utsträck
ning - också det uttryck för att denna regering företräder ett nationellt intresse.

Att tvister överhuvudtaget avgörs i WTO är ett uttryck för att kapitalet har
en nationell bas. Motsättningar mellan länderna manifesterar sig inte bara som

104 Ett radikalismperspektiv behöver i och för sig inte vara främmande för tanken att nationen förlorar sin
roll som central analysenhet. I det traditionella radikalismperspektivet har man dock framhävt att kon
kurrensen mellan olika högutvecklade länder leder till krig mellan dem. På detta vis har t.ex. både för
sta och andra världskriget förklarats.
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motsättningar om nya regler utan också om tillämpningen av de redan givna
reglerna, alltså som rättstvister.

Det förekommer många tvister mellan rika länder i WTO. Om förekomsten
av sådana tvister skall tolkas som ett tecken på att nationalstaten är en viktigare
analysenhet än stora företag och kapitalgrupper så bör tvisterna gälla viktigare
frågor. I denna studie har inte ingått att värdera de olika konflikter som förts till
tvistlösningsmekanismen. Än så länge synes de tvister som avgjorts av paneler
och överprövningsorganet i huvudsak inte ha gällt några fundamentala frågor
för Iänderna.!" De viktigaste tvisterna hittills är förmodligen tvisten om EG:s
regler för hormonbehandlat kött och tvisten om USA:s skattebehandling av
"Foreign Sales Corporations".106 Men många viktiga konflikter anmäls till DSB
och löses utan att panel tillsätts. Om staterna löser sådana frågor genom för
handlingar utan att paneler tillsätts är det ändå ett uttryck för att staterna är vik
tiga aktörer och att nationen är en betydelsefull analysenhet. 107

Det ovan sagda motsäger i vart fall inte påståendet att nationen fortfarande
har stor betydelse som analysenhet. Denna slutsats och den tidigare framförda
slutsatsen om regeringarnas fortsatta makt innebär att WTO-avtalet och dess
tvistlösning passar funktionellt bättre in i en "världsomfattande internationell
ekonomi" än i en "globaliserad internationell ekonomi". 108

Den tredje centrala motsättningen i det radikala perspektivet föreligger mel
lan i-länder och u-länder. Vilken roll och funktion har WTO och i synnerhet
tvistlösningen här?

Att veta vilka följdverkningar WTO-avtalets materiella regler får för u-län
dernas ekonomier är inte så enkelt. Denna fråga är naturligtvis avgörande för
WTO:s betydelse i relationen mellan i-länder och u-länder. Företrädare för u
länder brukar framföra kritiska synpunkter särskilt på reglerna om tjänster och
reglerna om immaterialrätter.l'" Det var ju också mot dessa regler de var mest
kritiska under Uruguayrundan. Frågan om de materiella reglerna och u-län
derna faller utanför denna studie. Här skall i stället några andra aspekter på rela
tionen mellan i-länder och u-länder diskuteras utifrån ett radikalismperspektiv.

105 Den långdragna och svårlösta tvisten mellan USA och EG om EG:s bananregim gällde inte någon för
dessa två parter viktig fråga. Däremot var den viktig för ACP-Iänderna och de exportländer i Latin
amerika som USA stödde.

106 USA, CanadalEG, kött (hormoner), 1998 (WT/DS26, DS48) och EG/USA, Foreign Sales Corpora
tions, 1999 (WT/DSI08).

107 Tvisten om den amerikanska Helms/Burton Act, som utgjorde en del av USA:s diskriminerande han
delspolitik mot Kuba, kom aldrig att avgöras av någon panel. Inte heller kom de amerikanska klago
målen mot Japans bilimport att prövas. I båda fallen anfördes klagomål som sedan återtogs. Se också
vad som i föregående avsnitt sägs om WTO:s tvistlösning och viktiga handelsfrågor. En hypotes där
var att medlemsstaterna hellre kommer att lösa sådana genom förhandlingar och kompromisser än att
låta paneler och överprövningsorganet avgöra dem.

108 Se kapitel 2, avsnitt 2.5.3.1.
109 Se härom t.ex. Croome: Reshaping the World Trading System. A history o/the Uruguay Round (1995),

s. 125 och 131 f., och Das: Some Suggestions for Improvements in the WTO Agreements (1999), s.
12 ff. och 18 tf.
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WTO:s juridifiering kan tolkas som att i-länderna skärper kravet på disciplin
(regelefterrättelse) och tvingar u-länderna (och f.d. statshandelsländer) att
öppna sina marknader. För att åstadkomma denna förändring måste den nya
ordningen framstå som legitim. Föreställningen om legitimitet har en ekono
misk-teoretisk bas och en rättslig bas. Den ekonomisk-teoretiska basen är att
frihandel och öppna marknader i övrigt är bästa vägen för att nå välstånd. Det
finns i vart fall inga bättre alternativ. Experimenten med planekonomi har miss
lyckats. Den rättsliga basen är att avtalet i hög utsträckning kännetecknas av de
indikatorer som leder till legitimitet. 110 Eftersom det var de rika i-länderna som
var ledande vid tillkomsten av WTO-avtalet och därmed satte sin prägel på slut
produkten är WTO-avtalet en avspegling av de rådande maktförhållandena.
WTO-avtalet, och den juridifiering som kännetecknar avtalet, är alltså uttryck
för de rika i-ländernas intressen.

Avtalet är i vart fall uttryck för de rika i-länders intressen vid den tidpunkt
avtalet ingicks. Ett centralt tema i det radikala perspektivet är att ländernas eko
nomiska utveckling är ojämn. Om ett antal år kan därför de vid Uruguayrundan
dominerande länderna - i vart fall vissa av dem - ha ett annat intresse än de hade
då avtalet ingicks. WTO-avtalet och den juridifiering som kännetecknar det kan
alltså med tiden få en annan funktion och annan betydelse i relationen mellan
medlemsstaterna än de hittills haft."! Fattiga länder med stark ekonomisk ut
veckling kan komma att försöka använda WTO-systemet (b1.a. tvistlösningen)
för att förhindra att rikare länder med svag ekonomisk utveckling inför handels
hinder som skydd. 112 Det är i allmänhet inte en självklar åtgärd för något land
att införa handelshinder. Regeringen i ett i-land befinner sig i en balanssituation
mellan krav från frihandelsanhängare och krav från protektionister. I denna ba
lanssituation kan ett rättsligt motiverat krav från WTO att åtgärden skall avskaf
fas vara en faktor som bidrar till att åtgärden faktiskt avskaffas.l"

Det är dock inte självklart att WTO bara kommer att vara en organisation för
rika länder och fattigare länder med stark ekonomisk tillväxt. En viktig omstän
dighet är att WTO:s beslutanderegler i allmänhet innebär att beslut skall fattas

110 Se härom avsnitt 9.3 ovan.
III Termen u-land är här, som i så många andra sammanhang, en förenkling för en verklighet som är

mycket mer sammansatt än ordet tycks ange. De resonemang som här förs kan appliceras inte bara på
länder som är mycket fattiga utan också på länder som befinner sig någonstans i mitten på en förteck
ning över olika länder med avseende på ekonomisk utveckling.

112 Som framgår av bilagan med förteckningen över tvister i WTO har fattiga länder i flera fall med fram
gång anfört klagomål mot rika länder.

113 Kostnaderna för att föra en process i WTO kan utgöra ett hinder för ett effektivt utnyttjande av tvist
lösningsmekanismen. Företrädare för u-länder framhäver ofta hur viktig denna fråga är. Det rör sig om
dyra advokatkostnader och kostnader för att skaffa och analysera material om motparten. En lösning
som förespråkas av Das är att i-landet får betala u-landets kostnader åtminstone i det fall u-landet vin
ner tvisten. En annan lösning som också förespråkas av Das är att särskilda medel ställs till u-länders
förfogande om de skall uppträda som klagande eller svarande. Das: Some Suggestions for Improve
ments in the WTO Agreements (1999), s. 3 f.
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genom konsensus, i vissa fall genom majoritetsbeslut. Vid konsensus har i vart
fall formellt varje liten nation vetorätt, något som stärker de många fattiga mot
de få rika. 114 I FN har endast fem nationer vetorätt. Vid majoritetsbeslut har
varje stat en röst, något som skiljer WTO från exempelvis Världsbanken och
Internationella Valutafonden, där rösträtten är graderad efter hur mycket kapi
tal medlemsstaterna bidrar med. Potentiellt finns det därför möjligheter för u
länderna att omskapa WTO till ett forum för deras handelsintressen.!" På
samma sätt som FN länge betraktades med misstro i tredje världen men efter
hand vann tilltro skulle WTO kunna få ökad och positiv betydelse för u-län
derna. Dessa länders relativa tystnad i GATT/WTO-sammanhang kan med
tiden komma att brytas. 116

114 Att konsensusregeln i praktiken inte innebär en vetorätt har diskuterats i kapitel 7, avsnitt 7.8.2.
115 Den indiske handelsdiplomaten Bhagirath Lal Das uttrycker sig på följande vis: "The WTO, where the

developing countries comprise a very large number and the voting pattern is based on one country one
vote, provides a good settingfor the developing countries to be effective. They can in fact turn if into
an institution to serve their interests and make it an example ofan international or multilateral insti
tution for their benefit. But unfortunately they have not been able to take the initiative nor have they
succeeded in defending themselves effectively in this institution. " Das: Strengthening Developing
Countries in the WTO (1999), s. 2.

116 Varför är de så tysta och sällan yttrar sig vid WTO-möten och diskussioner? Das ger följande bild och
förklaring: "They attend the meetings, listen to the statements and remaine totally quiet. They neither
support nor oppose a point. Ofcourse, technically they do become parties to the decisions taken, even
though they have not supported them explicitly. Their silenee may be due to various reasons. One, they
do not feel that the subject under consideration affects their countries directly and thus they are indif
ferent. Two, they do not understand the intricacies ofthe point under consideration and thereby prefer
to remain quiet, fearing that their statements and opinions may be irrelevant and will betray their
ignorance. Three, even iftheyfeel sometimes that a particularproposal has adverse implications, they
prefer not to come out openly against it, particularly if it involves opposing the major developed
countries. They prefer to avoid annoying them, especially when they have not received any clear ins
tructions from their capitals to oppose or support the proposal. Fourth, in case ofproposals with clear
adverse implications, they feel that some other more active and vocal developing countries will be
speaking out against the proposal and thus that their interest will be taken care of Das: Strengthening
Developing Countries in the WTO (1999), s. 19 f.
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The creation of the World Trade Organization in 1995 meant, among other
things, the establishment of a new and relatively legally advanced mechanism
for settling disputes between member states. The purpose of this dissertation is
to analyze the new rules for settling disputes in a broader social science per
spective and by doing so in particular analyze the change that has taken place
in the role of law in settling disputes.

Chapter 1 sets forth the subject, purpose and method of the dissertation. It
is necessary to exarnine dispute settlement in relation to economic and political
reality in order to understand the dispute settlement of the WTO and the role
that law has in this. I therefore exarnine the development, meaning and exist
ence of the legal elements of the WTO Agreement in the light offacts and the
oretical constructions in economic, political and legal systems. In order to grasp
this complex background, I have constructed a model whose foundation blocks
are the three systems of economics, politics and law. The international parts of
these systems constitute the international system of trade. I have inserted dif
ferent theoretical constructions in the model that are relevant for the WTO
Agreement and for its dispute settlement in particular.

The model alone is not sufficient to understand the dispute settlement of the
WTO. I have therefore complemented it with an account of the historical back
ground, the substantive rules of the WTO Agreement and how disputes are
resolved in other international bodies.

In my analysis of the rules for dispute settlement, I focus on a number of
important questions and analyze each ofthem in tum. I exarnine what the posi
tions were during the Uruguay Round, make ajuridical description of the solu
tion that was ehosen and thereafter interpret this solution with the help of the
tools of analys is that the model provides. The analysis is aimed at the point of
conflict between the rules and the different systems, what effect the interaction
between the rules for dispute settlement and the different systems has and what
function the rules have in the different systems. An analysis is made in the final
chapter for the system of dispute settlement as a whole.

Chapter 2 presents the model and the various theories. The different systems
are distinguished from each other by stating the actors that are found in the dif
ferent respective systems. The relationships between the different actors
emerge in the theories that are presented in connection with each system.

Theories are given in the account of the economic system of international
trade, theories ofdifferent trade barriers and their effects, and the arguments for
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and against free trade. It is clairned in particular here that a country's trade pol
icy entails taking a stand in a national conflict where different actors have dif
ferent interests.

Three basic theories about international relations are distinguished in the
political system: realism, liberalism and radicalism. It is shown that these focus
in particular on different phenomena and therefore also ask different questions
about international relations. Realism focuses in particular on points ofconflict
between states, liberalism on different kinds of cooperation, and radicalism on
contradictions, power and oppression.

The account ofthe legal system commences with a discussion ofthe concept
of legitimacy. Franek defines legitimacy in the following way: "a property ofa
rule or rule-making institution which itself exerts a pull towards compliance on
those addressed normatively because those addressed believe that the rule or
institution has come into being and operates in accordance with generally
accepted principles of right process". This definition is used as a starting point
for a discussion of the legitimacy of the WTO and its dispute settlement. A
juridification is defined in connection with the model that is used in the study
as a process by which conflicts of interest are transformed into conflicts of
interpretation, and actors in conflicts in the political and the economic system
become actors in the legal system, which among other things means that con
flicts are resolved by the methods and the application of the procedure that
characterize the legal system.

This definition ofjuridification lies on a high level ofabstraction. It is made
more concrete by stating the different conditions for a thoroughly implemented
juridification. Two basic conditions are made. The first is that there are binding
and stringent substantive rules. The seeond is that there are controls that ensure
that the substantive rules are followed. These controIs can be of two kinds: sur
veillance and dispute settlement. This study emphasizes dispute settlement. A
juridified dispute settlement is characterized by 1) the actors in the economic
and the political system who are directly affected by the substantive rules being
able to be parties in the process, 2) those who are able to be parties having the
right to have their issue tried, 3) disputes being tried by an impartial court that
applies norms that have already been established, 4) there being strict and
legally established rules of procedure for the process, 5) the court making a
binding, justified decision that sets a precedent (behavior steering), 6) penalties
being adjudicated for violation of the rules, 7) there being an effective mecha
nism to guarantee compliance with the decision of the court.

Different theories on globalization, trade wars and international regimes are
discussed in the account ofthe international system. It is possible to analyze the
WTO and its dispute settlement with the help of these theoretical constructions,
and the WTO and its dispute settlement also become important for these theo-
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retical constructions. Decisive questions in the discussion about globalization
are to what extent governments have lost power to multinational companies and
whether the national state has lost its position as the center for economic steer
inge Trade wars are analyzed with the help of game theory by which a point of
departure is that big countries play the game of "Prisoners' dilemma", which
normally leads to them implementing different trade barriers against each
other, despite the fact that it would be better for them to practice free trade. An
international regime is defined as "sets of implicit or explicit principles, norms,
rules, and decision-making procedures around which actors' expectations con
verge in a given area of international relations" (Krasner's definition). A regime
is an intervening variable that exists between a basic cause (power and interest
in particular) and behavior.

Chapter 3 contains the historical background to the WTO Agreement and an
overview of its substantive contents. Attention is focused in particular on the
rules for exemptions since these show what political and economic factors
weigh more than the rules that otherwise have been agreed on.

Chapter 4 discusses different methods of surveiIlance and, above all, dis
pute settlement. Here, a distinction is made between negotiations, good offices,
mediation, conciliation, investigation, arbitration and adjudication. Dividing
lines between these different forms are not always razor sharp. An account is
given of how these disputes are settled in the International Court of Justice, the
Convention on the Law of the Sea, NAFTA and the European Communities
(EC). A comparison shows that in many ways the EC has the most legally
advanced system which also means that integration has gone far. For example,
the EC has a strong surveillance mechanism in the form of the Commission's
work and the principle of the direct effect of EC law.

Chapter 5 gives an account of the growth of the rules on surveillance and
dispute settlement. An account is given here ofwhat applied regarding this mat
ter in GATT 1947 and what changes have taken place since this, in the agree
ment as weIl as its application. The emphasis in the chapter lies on the negoti
ations during the Uruguay Round between 1986 and 1994. A special negotiat
ing group (NG13) was appointed in order to develop and suggest new rules for
dispute settlement. All the minutes from the meetings of the negotiating group
have been studied, and their contents have been summarized in this chapter.
The most important and most difficult question in the negotiating group had to
do with how it would be possible to create an effective dispute settlement sys
tem which at the same time prevented bad and unsuitable panel decisions from
becoming binding for the parties and becoming precedents. This problem was
solved by in principle abolishing the veto right that all states had against an
approval of a panel report and by implementing the possibility to appeal the
legal aspects of the panel decision to a special Appellate Body.
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Chapter 6 deals with the Trade Policy Review Mechanism of the WTO. The
special agreement on surveillance means that the trade policies and measures
of all the members are to be regularly reviewed. This review should take place
at certain set intervals depending on the size ofthe country's trade. The four big
gest entities in terms of trade - the VS, the EC, Japan and Canada - are subject
to reviewevery other year. Other countries are reviewed with a longer interval
of time. The review is based on a country report issued by the member state
itself and a report from the Secretariat of the WTO. The two reports are dis
cussed at meetings of the Trade Policy Review Body (TPRB). This discussion
constitutes the review itself. No special decision is made as a result of the dis
cussion.

A controversial question was what criteria should be used when evaluating
the information. It perhaps would have been natural to have had an evaluation
in law, which would have meant that there would have been a discussion as to
what extent a state had fulfilled its obligations pursuant to the WTO Agree
ment. This did not take place, in part because the TPRB is not constructed as a
legal body that applies a procedure in which legal arguments and evidence can
suitably be introduced. Instead, an economic criterion is used, and the review
is limited to the state's trade policy and its effect on the multilateral trade sys
tem. By ehoosing an economic criterion, the possible correcting effect, which
would have been possible with a legal criterion, was weakened. The review has
almost no importance as an instrument to get the individual states to change
their trade policies. The review possibly has a creative function. Collecting
information and having discussions can contribute to changing the rules of the
WTO.

Chapter 7 is the longest chapter and contains an account and discussion of
nine questions which are important in dispute settlement.

The first question that is dealt with is the meaning of consultations and vol
untary procedures. The latter refers to good offices, conciliation and mediation.
Consultations in practice have been an effective way of settling disputes, and
together with the voluntary procedures provide good opportunities for the par
ties to reach an agreement that is not necessarily in conformity with the rules of
the WTO.

The seeond question is what ground is cited for the complaint. The ground
should consist ofan event and a consequence. There are three alternative events
and two alternative consequences. Together, this provides six different possible
grounds. The alternative events are (1) arneasure that constitutes a violation of
the rules, (2) arneasure that does not constitute a violation of the rules (non
violation) and (3) the existence ofa situation. The two alternative consequences
are (1) that a state has been deprived ofa benefit it is entitled to pursuant to the
agreement ("that any benefit accruing to it under this agreement is being nulli-
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fied or impaired") (loss of benefit) and (2) that the attainment of any objective
of the Agreement is being impeded (objective impediment). What seems
strange here is that a state does not have to claim that the other party has vio
lated the rules of the WTO in order to bring a complaint. A state can thus bring
a complaint if it feels that the other party has taken some action that deprives
the state ofa benefit. A typical example is when a state gives a permissible sub
sidy to a producer that changes the competitive situation to its advantage in
relation to competitors in other countries. In order for another country to suc
cessfully bring a complaint against such a subsidy, it is necessary that the state
did not count on the existence ofsuch a subsidy at the time when it entered into
an agreement on reducing custom duties.

The most common ground for a complaint is that there has been a violation
of a rule. It is presumed in such cases that a loss ofbenefit has occurred. Using
other grounds can be seen as being disloyal to the dispute settlement system.
The grounds that include objective impediment and existence of a situation
have never been applied in any panel report that has been adopted. Ifnon-vio
lation with loss of benefit is cited, the state against which the complaint has
been filed can never be enjoined to remove, for example, the subsidy that has
eaused the loss ofbenefit. This is not permitted pursuant to the premises. How
ever, the state can be enjoined to negotiate on some form ofcompensation. The
ground, "non-violation", is an expression of the desire that one wants to safe
guard the existing balance of trade between states.

The third question has to do with the right to a panel review. It was unclear
under the GATT regime whether such a right existed. This issue had never been
brought to a head. In practice, a panel was appointed if a state brought a com
plaint. The rule in force now is that a panel shall be appointed uniess the DSN
decides by consensus not to appoint a panel. The risk of having such a rule is
that any member state can force a review and thus a more exact legal definition
of any rule in the WTO Agreement, including rules which have consciously
been made vague due to a lack of agreement in negotiations.

Different reasons can be brought forward against appointing a panel. One
such reason is that the other party cites the rules ofexemption about the security
of the state. Another is that the WTO Agreement is not applicable, but instead
that the question should be decided by another body. Conflicts can anse
between the WTO Agreement and, for example, different international envi
ronmental agreements. Other reasons for not appointing a panel can be that it is
unsuitable without claiming for that matter that there are any legal reasons. A
distinction is made here between political unsuitability, economic unsuitability
and legal unsuitability. The section discusses the meaning ofboth legal reasons
and reasons ofunsuitability.

The fourth question deals with multi-complainants procedures and interven-
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tion by third parties. It is very common that several states bringjoint complaints
against another state. It is also very common that several states intervene in a
dispute between other states. In order for this intervention to be permitted, it is
necessary that the state in question has a substantiai interest in the issue of the
dispute. If there are several complainants, and if there are several intervening
states, the characteristic of the dispute settlement is changed to a certain extent.
It then becomes a matter for many states, which can lead to light being shed on
the issue from all points of view. But it can also make it more difficult for the
states to reach conciliation during the procedure.

Thefifth question deals with the persons who adjudicate. It is very important
for the legitimacy of the dispute settlement that the adjudicators are seen as
independent authorities, especially since there is no effective execution mech
anism in the system. Three questions are discussed: l) How are they appointed?
2) To what extent are they impartial and independent? 3) What personal quali
fications should they have? The members of the panels should not be citizens
of any of the countries that are parties in the dispute. There is no requirement
that they be jurists. The members of the Appellate Body, on the other hand, can
hear a dispute in which their own country is a party. The members ofthe Appel
late Body are required to have documented expert knowledge in international
trade and in general in the special areas the agreements in question deal with.
A requirement for a knowledge of law is one of several requirements and does
not appear to be more important than the other requirements. In general, for
adjudicators (panel members and members of the Appellate Body) the require
ment for expert knowledge takes precedent over the requirement for legal
schooling.

The sixth question deals with the Appellate Review. The possibility to
appeal a recommendation from a panel is limited to issues oflaw covered in the
panel report and legal interpretations developed by the panel. The creation of
the Appellate Body was a precondition for a system according to which the rec
ommendations would be automatically adopted by the DSB. By the implemen
tation of the Appellate Body, the legal character of the dispute settlement was
strengthened in four different ways: (1) a two-instance system was imple
mented; (2) a distinction was made between legal questions and other ques
tions; (3) a distinctively legal body was created as the final instance instead of
the panels; (4) the precedent effect of dispute settlement was strengthened. It
was feared that the states would use the opportunity to appeal in order to delay
the process. There have also been appeals in most of the disputes. Of27 settled
disputes only 5 were not appealed. This delay in time in reality does not neces
sarily mean that implementation takes place later than otherwise would have
been the case, since the decision receives greater legitimacy.

The seventh question deals with the adoption of panel reports and reports
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from the Appellate Body. A recommendation from a panel or the Appellate
Body must be adopted by the DSB in order for it to gain legal force. Thus, there
is political controI ofa legal decision. In the European Communities, for exam
ple, it is the other way around, and a legal controI of political decisions takes
place. The political controI that takes place through the DSB's function of
adopting reports is not very strong, since a report must be considered adopted
if the member states do not decide by consensus not to adopt the report. Since
the state that has won the dispute in general wants the report to be adopted,
adoption is usually automatic. But this is not absolutely certain. The rule ofcon
sensus has been ehosen in decision-making, not unanimity. What the increas
ingly common use of the consensus principle in international organizations
means is discussed in a separate section.

It has been deemed necessary to have political controI of the reports. Ifnoth
ing else, this is a symbolic action. It is always possible in the DSB to conduct a
political discussion about the suitability of the different decisions. The fact that
the dispute is decided by the legally advanced Appellate Body should lead to
the decision having legal legitimacy. The fact that the decision has to be
adopted by the political body, the DSB, should lead to the decision having polit
ical legitimacy. There has been a desire to sit on two chairs at the same time.
The question is whether this is possible. Legal legitimacy can instead be lost
because the decision has to be adopted by the DSB, and politicallegitimacy can
be lost because the rules for making a decision are designed so that adoption in
general takes place automatically.

The eighth question deals with the time frame for the procedure. The section
is commenced with an analysis of the importance of the time factor in law and
international business. The fundamental difficulty is that lost time can never be
compensated. An important criticism of the previous system was that decisions
took far too long time. In reality, they took a short time compared to most other
courts. But in trade matters, the aspect of time is of special importance, and a
long drawn out dispute settlement can entail that a party who in the end wins
the dispute will not be able to enjoy the victory. The party's competitors might
have gotten an unfair and insurmountable head start in a market. The agreement
on dispute settlement contains many rules about time. The most important one
is that the panel must present its final report to the parties within six months of
having been constituted. The rules about time constitute a compromise between
two desires. On the one hand, the process has to take a certain amount of time
so that the parties can present well-reasoned arguments for their point ofview,
and so that the panel and the Appellate Body will have time to properly analyze
the question. This is important for the legitimacy of the decision and to be able
to set sound precedents. On the other hand, the process should not take such a
long time that irreparable darnage occurs, and the lesson is that a state can profit
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from a violation of the rules, even if, in the end, this particular state loses the
dispute.

The ninth question deals with arbitration. Pursuant to the rules about dispute
settlement, the parties can choose arbitration instead of panel review. It is not
likely that this procedure will be used to any great extent. On the other hand,
arbitration is often used in special procedural issues, where it has an important
function. Arbitration can be used to determine how much time a state may use
to implement a recommendation and the level of retaliatory measures.

Chapter 8 deals with what happens after the decision by the DSB to adopt a
report. This deals with enforcement and is the weakest point in international
law. The chapter discusses implementation, compensation and retaliation. Each
of these have their own special problems.

The DSB decides whether there is to be implementation, but it can only be
enforced by the defendant state. The fundamental problems here are interpreta
tion, compliance and time. The rules for dispute settlement entail that the state
that has the obligation for implementation itself suggests a reasonable period of
time for the implementation. Sometimes a parliamentary decision is necessary,
which takes a certain amount of time. If the DSB adopts (by consensus) this
proposal, then it gains legal force. If the complainant feels that the period of
time is too long, it has the right under the consensus rule to veto the proposal.
If the parties in the dispute cannot agree on a period oftime for implementation,
then such a period of time is determined by binding arbitration. This has hap
pened in many disputes.

A special and important problem in implementation is that the parties can
disagree as to whether real implementation has taken place. One of the reasons
for this is that the recommendations from the panels and the Appellate Body do
not clearly state what the state shall do, but instead only mention that the state
has to make a certain law or do something else compatible with the WTO
Agreement. Often, there are several ways to achieve compatibility with the
WTO Agreement. A dispute that was difficult to solve arose regarding the EC's
banana regime as to whether real implementation had taken place. The rules
state that disputes on real implementation shall be decided by the original panel.
There is, of course, a risk that a state delays real implementation by claiming
that implementation has already taken place. The VS accused the EC of this in
the dispute about the EC's banana regime. The VS did not want the panel to
review this question, but instead that the DSB should give the VS the right to
retaliate. There does not appear to be a suitable solution to this.

If a state cannot implement in the right period of time, it has to negotiate
with the other party about some form of compensation, for example a tempo
rary reduction of the custom duty on another product. Compensation is always
voluntary and only takes place if the parties are in agreement. The problems
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that arise in compensation are the difficulty to come to an agreement and the
difficulty to find a norm for calculating compensation.

Under the GATT regime, several proposals were made to ensure that a state
that won a dispute should have some form of compensation. The advantage of
compensation, for example in the form of tariff reductions, is that it benefits
free trade, as opposed to a retaliatory measure that creates new and additional
trade barriers. Even during the Uruguay Round, proposals were made about
being obligated to make compensation. However, none ofthese proposals were
successful. They can be found, however, in other WTO rules than the agree
ment on dispute settlement. For example, a state that wants to raise a bound tar
iffhas to agree with other states on a compensatory measure in order to be able
to do this.

An offer to compensate isa possibility for a state that has violated the WTO
Agreement to prevent another state from adopting aretaliatory measure. Com
pensation negotiations cause a state to ponder different tactics and strategies. If
it offers very good compensation, it can keep the prohibited measure for a very
long time. The other party might find that the advantages of this compensation
are greater than the disadvantages of the prohibited measure.

If a state does not implement a recommendation, the other party is given the
right to adopt a retaliatory measure. The retaliation institution in the WTO
Agreement has two roots. One of the roots is the trade strategy of using
increased duties and quantitative restrictions as a weapon in relation to another
state in order to get the other party to lower its duties or abolish other trade bar
riers. The other root is the principle in intemationallaw that a state that has been
subjected to a prohibited measure by another state has the right to adopt some
thing as aretaliatory measure that would have been prohibited under different
circumstances.

Only on one occasion under the GATT regime was a state authorized to
adopt aretaliatory measure against another state. This was when the Nether
lands was given the right in 1952 to retaliate against the US when the US did
not follow the panel recommendations in time. Retaliatory measures have been
granted twice under the WTO regime. In both instances the US was granted the
right to retaliate against the European Communities. One ofthe cases dealt with
the EC's banana regime; the other dealt with the EC's import prohibition against
meat from animals that had been given special growth hormones.

The problems ofretaliation are, in particular, the difficulty of finding a good
decision-making process and finding a norm for calculating the extent of retal
iation. The DSB decides whether or not there is a right to retaliate, but it is the
complainant who is to adopt the retaliatory measure. There is a detailed discus
sion of how a decision to retaliate is to be made. The DSB is not allowed to
decide what measure is to be taken, but instead only the level this measure may
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have. It is difficult to determine the level of the measure. It should correspond
to the loss ofbenefit the state bringing the complaint has suffered. It is thus nec
essary to calculate the loss ofbenefit and what effects a proposed measure will
have.

The retaliatory measures are, of course, implemented later than the prohib
ited measures, but they must cease when the prohibited measures do. This
means that the losses that are eaused by the retaliatory measures should be less
than the losses eaused by the prohibited measures. Therefore, in principle, the
possibility to use aretaliatory measure does not have a deterring effect.

A special problem with retaliatory measures is that in general they do not
benefit the companies who have suffered damage due to the prohibited meas
ures, that they are to the disadvantage of innocent importers in the country that
adopts the retaliatory measures, and that they are also to the disadvantage of
innocent export companies in the other country. Both the prohibited measures
and the retaliatory measures have different consequences for domestic policies
and can create alliances which otherwise would not arise.

A decisive weakness ofretaliation is that it can only be used by large trading
nations. Because of this, it has been proposed that not only the state bringing
the complaint may be able to retaliate but also all the other states, a so-called
col1ective retaliation. This idea, however, has been rejected, for good cause.

The last chapter, chapter nine, is entitled, "Concluding discussion and inter
pretations". Firstly, there is a discussion of to what extent different criteria for
juridification are met. Then, the legitimacy of dispute settlement is discussed.
In three concluding sections, dispute settlement in a broader social science per
spective is discussed with a point of departure in theories about international
regimes, trade wars and globalization.

The criteria that have been presented in the chapter on theory are used in the
analysis of juridification. The juridification of the dispute settlement of the
WTO has outer and inner boundaries, of which the outer boundaries limit the
extent of the disputes that are settled and the inner boundaries set limits for the
procedure. The outer boundary is determined in particular by the fact that only
states can be parties, that the WTO has a limited field of professional compe
tence, and that there are extensive rules of exemptions. The inner boundary
emerges in particular because of the lack of an independent third party that
pleads its case against the member states, because there are a number ofpoliti
cal exits from the procedure, because no penalties are levied against an offend
ing state, and because the enforcement stage has such great weaknesses. Jurid
ification is rather fully developed when it comes to the criteria, the binding and
precise material rules, the right of review, adjudicators, procedural rules and
behavior steering. The criterion for enforcement is met to a somewhat great
extent in the relationship between the economically strong and economically

551



SUMMAR y

weak countries, but otherwise it is not. In other words, this criterion is not neu
tral in terms of power politics.

The legitimacy ofdispute settlement is analyzed with the help ofthe follow
ing indicators: detenninacy, coherence, fair procedure and symbolic validation.

The rules of the WTO Agreement meet reasonable demands for determi
nacy. This, however, does not apply to the recommendations that come from
the panels or the Appellate Body.

Regarding coherence, a distinction is made between legal coherence and
economic/political coherence. Good preconditions exist for legal coherence,
above all due to the creation of the Appellate Body. Economic/political coher
ence deals with the coherency of the legal system with the economic and polit
ical systems. This is an especially problematic issue. The issue here is limited
to whether there are any characteristics in dispute settlement that facilitate or
obstruct the coherence of the result with constantly changing reality. Four
aspects are presented. In the first place, the coherence of the result with reality
is a question of whose reality the result fits. Secondly, there are a number of
political exits in the mechanism of dispute settlement that entail that a legal
result that does not fit into the economic/political surroundings can be elimi
nated from the dispute settlement. Thirdly, the composition of the panel can
contribute to an economically and politically more suitable solution. Fourthly,
the rules of the dispute settlement mechanism, as such, are not consistent with
the ability of the poor countries to use them.

The question of fair procedure can be asked about both the creation of the
WTO Agreement and the dispute settlement procedure itself. If the WTO
Agreement is not seen as having originated in fair procedure, there is a risk that
the result of dispute settlement will not be respected. Several questions can be
asked surrounding procedure at the creation of the WTO Agreement. Many
states felt that they were forced to approve certain rules to which they were very
actively opposed. Many states did not participate very actively in the negotia
tions. Many individual states approved the WTO Agreement without any sub
stantiaI domestic debate. However, the procedure for dispute settlement meets
high requirements for fair procedure.

Symbolic validation is an indicator ofa cultural and anthropological nature.
It concems rituals and signs that lend a certain unspoken meaning to something.
The use of such rituals and signs can contribute to keeping an organization
together and creating greater legitimacy for its rules and decisions. Seven dif
ferent symbols are given: (1) that the WTO is an organization, (2) that the states
are seen as having equal value through the principle of one state - one vote, (3)
that the consensus principle is applied in decision-making, (4) that there is a
legal procedure for settling disputes, (5) that the adjudicators should have cer
tain qualifications, (6) that the exhortation that comes from the dispute settle-

552



SUMMAR y

ment to the parties has a special form, (7) that panels are appointed and reports
are adopted by a politically constituted body.

The indicators that contribute to strong legitimacy are found for the most
part in the WTO. The weakest factor is the procedure by which the WTO
Agreement was created. A special characteristic oflegitimacy that is not a char
acteristic ofdispute settlement, but is instead a result of it, is that it is also deter
mined by how the rules and the decisions obeyed. There is a relationship of
mutual dependency between the legitimacy of a rule and compliance with it.
They strengthen each other at the same time as they can also weaken each other.

Lastly, dispute settlement is interpreted with a point ofdeparture in different
social science theories.

The section entitled "Liberalism and the international regime" contains a
discussion that focuses on the different ways the expectations ofmember states
converge towards the principles, norms, rules and decision-making procedures
that are found in the WTO. As an example, it can be mentioned that conver
gence takes place by the states expecting cooperation instead of confrontation,
that the principles decide what questions ought to be discussed in general in the
WTO and what arguments are approved in these discussions, and that the
expectations of the states converge in such away that it is likely that the proce
dure for dispute settlement will be used.

Convergence takes place in many different ways, and it is rather strong. A
strong convergence means that the regime is strong and that the regime consti
tutes a strong intervention variable between a basic cause and a type ofbehav
ior. This, however, is not the same thing as claiming that the regime has strong
legitimacy.

In a section entitled "Realism and the trade war" there is a discussion of
how the fundamental problems around free trade that take the form of the game
"Prisoners' dilemma" are affected by the fact that there is now an organization
with a mechanism for dispute settlement that is legally relatively advanced. The
creation of the WTO Agreement means that to a certain extent the game has
been changed so that states play the game of "Chicken" instead of "Prisoners'
dilemma". This game leads to their following the rules in general. If they do
not, then the entire existence of the WTO is at risk. But the bigger states do not
want to keep the WTO at any cost. Certain prohibited measures are so impor
tant that they wish to keep them even if they lose in dispute settlement and the
other party implements retaliatory measures. Other states know this, which
means that many times these states will not make a complaint about such a
measure, even if it is incompatible with the rules of the WTO. The dispute set
tlement mechanism receives the function ofbringing about negotiated compro
mises between states. Such compromises are characterized, not primarily by
legal considerations, but by political considerations. Thus dispute settlement,
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which is focused on law, receives the function of creating political compro
mises.

In the final section, which is entitled "Radicalism and globalization", the
question of power and different contradictions are at the center of the discus
sion. The central contradictions are between work and capital, between differ
ent rich countries and between rich and poor countries.

The contradiction between free trade and protectionism in the field of trade
policy does not correspond to the basic national contradiction between work
and capital, However the contradiction between work and capital is still useful
in a trade perspective. In this contradiction, namely, the question of the possi
bilities of the state to act in an effective manner is central. The same question
is also one of the most important questions in the debate on globalization. In the
international arena, less power for governments mean that big multinational
companies and capital investment institutions exercise greater power. An anal
ysis of the WTO and its dispute settlement can contribute to shedding light on
this question.

A number ofdifferent circumstances strengthen the assessment that govern
ments still have the decisive power. Among these are the fact that the WTO
Agreement has been created as an agreement between governments, the WTO
Agreement does not have a direct effect in the member states, dispute settle
ment in the WTO takes place between states, there is no prosecutor in the WTO
system, and there are a number ofpolitical exits in the dispute settlement proc
ess with whose help a government, under certain conditions, can avoid a legal
action when it finds that the action would lead to an undesirable result.

Other circumstances strengthen the assessment that private actors have
gotten increased power at the expense of governments. Among these, in partic
ular, are the fact that both the VS and the EC have legislation that states that the
actions of a private company, in certain cases, forces the state to investigate
whether another state has implemented a prohibited trade barrier, that pressure
can be successfully applied outside legally regulated practices such as lobby
ing, and that private companies can assist a government in different ways when
it prepares and participates in the dispute settlement procedure.

A comparison between the circumstances that can be interpreted to show
that governments are keeping power and the circumstances that can be inter
preted to show that private companies exercise greater power shows that the
former circumstances outweigh the later. If an increase in the power of the pri
vate actors has taken place, it has not been especially large.

A decisive change in the WTO system would take place ifprivate legal enti
ties would be allowed to be parties. The number ofcomplaints would probably
be substantially bigger than it is now. The possibility for a private legal entity
to lodge a complaint against a state in practice could only be exercised by large
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resource-rich companies. If private legal entities were allowed to be complain
ants, the WTO would appear even more than it does today to be the weapon of
the rich world in penetrating the markets of the poor world. This would
strengthen the problem of legitimacy that already exists.

Another question is whether nations are still important analytical units, or
whether the most important analytical units instead are the different groups of
capital that lack a given national base. This question is linked in particular to
the contradiction between rich countries. The fact that disputes are still decided
in the WTO shows that capital still has a national base. An element of doubt
enters the analysis since it is uncertain to what extent important disputes are
decided in the WTO. A study ofdispute settlement, however, does not disprove
the claim that the nation still has great importance as an analytical unit.

The third central contradiction in the radical perspective exists between
industrialized and developing countries. The juridification of the WTO can be
interpreted in away that shows that the industrialized countries are sharpening
the demand for compliance with the rules and are forcing the developing coun
tries to open their markets. The WTO Agreement and its dispute settlement is
thus a tool for the interests of the industrialized countries. But a central theme
in the radical perspective is that the countries' economic development is une
ven. Thus, in a number ofyears the states that were dominating at the Uruguay
Round may have another interest than the one they had when the agreement was
entered into. By so doing, the WTO Agreement can receive an altered function.
Poor countries with strong economic development may try to use the WTO sys
tem to prevent the rich countries with weak economic development from imple
menting trade barriers as protection.

However, it is not self-evident that the WTO will only be an organization
for rich countries and poor countries with strong economic growth. Since the
principle of one state - one vote is applied, there is a potential possibility for
the underdeveloped countries to transform the WTO into a forum for their trade
interests. In the same way as the UN was for a long time looked upon with sus
picion in the Third World, but afterwards gained the trust ofthese countries, the
WTO could be able to gain increased and positive importance for the underde
veloped countries.
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2. Svenskt offentligt tryck

Prop. 1950:52, angående Sveriges anslutning till allmänna tull- och handelsavtalet
(GATT)m.m.

Prop. 1950:54, angående Sveriges anslutning till Internationella handelsorganisationen
(ITO) m.m.

Prop. 1956:74, angående Sveriges anslutning till det reviderade allmänna tull- och han
delsavtalet (GATT) samt till avtalet rörande Organisationen for handelssamarbete
(OTC)m.m.

Prop. 1979/80:24, om de multilaterala handelsforhandlingarna inom ramen för det all
männa tull- och handelsavtalet (GATT) m.m.

Prop. 1986/87: 110, om förbud mot handel med Sydafrika och Namibia.
Prop. 1994/95:35, Sveriges anslutning till Världshandelsorganisationen m.m.
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5. Dokument från Uruguayrundan

al Förhandlingsgruppen NG 13, skriftliga inlagorfrån staterna. Alla dessa dokument

inleds med beteckningen MTN.GNG/NG131

W/l (Mexico, 6 April 1987)
W/2 (New Zealand, 22 April 1987)
W/3 (USA, 22 April 1987)
W/5 (Jamaica, 25 June 1987)
W/6 (USA, 25 June 1987)
W/7 (Japan, 1 July 1987)

W/8 (Switzerland, 18 September 1987)
W/9 (Japan, 18 September 1987)
W/lO (The Nordie Countries, 18 September 1987)
W/Il (Australia, 24 September 1987)
W/12 (EEC, 24 September 1987)
W/13 (Canada, 24 September 1987)

W/15 (Nicaragua, 6 November 1987)

W/16 (Argentina, Canada, Hong Kong, Hungary, Mexico, Uruguay, 12 November
1987)

W/17 (Argentina, 12 November 1987)
W/18 (Hungary, 12 November 1987)
W/19 (Korea, 20 November 1987)

W/21 (Japan, 1 March 1988)
W/22 (EEC, 2 March 1988)
W/23 (Peru, 3 March 1988)
W/24 (Brazil, 7 March 1988)
W/25 (Austria, 8 March 1988)
W/26 (Mexico, 23 June 1988)
W/26/Rev.1 (Mexico, 10 October 1988)
W/33 (Switzerland, 19 July 1989)
W/34 (Bangladesh, 14 November 1989)
W/36 (Switzerland, 18 January 1990)
W/38 (Hong Kong, Hungary, Singapore, Switzerland, 30 March 1990)
W/39 (European Community, 5 April 1990)
W/40 (USA, 6 April 1990)
Non-Paper (Mexico, 22 June 1990)

W/41 (Canada, 28 June 1990)
W/42 (Mexico, 12 July 1990)
W/44 (European Community, 19 July 1990)

blMötesprotokollfrånförhandlingsgruppen NG 13. Alla dessa inleds med beteckningen

MTN. GNG/NG 131
1 10 April 1987 Meeting of 6 April 1987
215 Ju1y 1987 Meetingof25 June 1987
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3 12 October 1987 Meeting of21 and 24 September 1987

4 18November 1987 Meeting of9 November 1987
5 7 December 1987 Meeting of 20 November 1987
5/Add.1 29 April 1987 Meeting of20 November 1987
631 March 1988 Meeting of2 and 3 March 1988
7 11 May 1988 Meeting of27 and 28 April 1988
8 5 July 1988 Meeting of 23 and 24 June 1988
9 21 July 1988 Meeting on 11 July 1988
104 October 1988 Meeting on 6 and 7 September 1988
11 21 October 1988 Meeting of 10-12 October 1988
12 15 November 1988 Meeting of2 November 1988
13 24 November 1988 Meeting of 15 November 1988
142 June 1989 Meeting of 12 May 1989
15 26 July 1989 Meeting of20 July 1989
16 13 November 1989 Meeting of28 September 1989
17 15 December 1989 Meeting of 7 December 1989
18 21 March 1990 Meeting of7 February 1990
19 28 May 1990 Meeting of 5 April 1990
20 14 June 1990 Meeting of 6-7 June 1990
21 19 July 1990 Meeting of 12 July 1990
22 24 October 1990 Meeting of 12-13 September 1990
23 24 October 1990 Meeting of 24 September to 11 October 1990

c/ Rapporter och utredningarfrån sekretariatet. Alla dessa inleds

med beteckningen MTN. GNG/NG131

W/4 GATT Dispute Settlement System. Note by the Secretariat. 10 June 1987
W/14 Summary and Comparative Analysis ofProposals for Negotiations. Note by the

Secretariat. 3 November 1987
W/14/Rev.l Summary and Comparative Analysis ofProposals for Negotiations. Note

by the Secretariat. 26 February 1988
W/14/Rev.2 Summary and Comparative Analysis ofProposals for Negotiations. Note

by the Secretariat. 22 June 1988
W/27 Differential and More Favourable Treatment of Developing Countries in the

GATT Dispute Settlement System. Note by the Secretariat. 30 June 1988
W/27/Rev.l Differential and More Favourable Treatment of Developing Countries in

the GATT Dispute Settlement System. Note by the Secretariat. 22 August 1988
W/28 Multi-Complainants Procedures and Intervention by Third Parties in GATT Dis

pute Settlement Proceedings. Note by the Secretariat. 5 July 1988
W/29 Comparison of Existing Texts and Proposals for Improvements to the GATT Dis

pute Settlement System. Note by the Secretariat. 5 July 1988
W/29/Rev.1 Comparison of Existing Texts and Proposals for Improvements to the

GATT Dispute Settlement System. Note by the Secretariat. 21 September 1988
W/31 Non-Violation Complaints under GATT XXIII:2. Note by the Secretariat. 14 July

1989
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W/32 Compensation in the Context ofGATT Dispute Settlement Rules and Procedures.
Note by the Secretariat. 14 July 1989

W14/Rev.l GATT Dispute Settlement System. Note by the Secretariat. 10 November

1989

W/35 Rulings and Recommendations in Terms ofArticle XXIII:2. Note by the Secreta
riat. 1 December 1989

W137Discussion and Proposals in Other Negotiating Groups and in the Code Commit

tees Relating to Dispute Settlement. Note by the Secretariat. 24 January 1990

W/38 Third Party Rights in GATT Dispute Settlement. Note by the Secretariat. 30
March 1990

dl Dokumentfrån förhandlingsgruppen NG 14, Negotiating Group on Functioning of
the GAlT System
MTN.GNG/NGI4/W/3 Existing Surveillance Functions in the GATT. Note by the

Secretariat 9 June 1987

MTN.GNG/NG14/W119Multilateral Surveillance Activities in Other International

Organizations. Note by the Secretariat 18 March 1988

Draft Outline Format for Country Reports under Trade Policy Review Mechanism.
Revised Note by the Secretariat 27 April 1988

Trade Policy Review Mechanism. Compendium of Comments made in discussion of
Chairman's discussion paper (seeond Revision) in formal and informal meetings in
March 1988 27 April 1988

MTN.GNG/NGI4/12 Meeting of 19-20 June 198930 June 1989
MTN.GNG/NGI4/W/37 Communication from Australia, Canada, Hong Kong, New

Zealand 14 December 1989

Improvement of Notification Procedures. Note by the Secretariat 8 May 1990
MTN.GNG/NGI4/17 Meeting of 22-23 May 1990 19 June 1990

MTN.GNG/NGI4/18 Meeting of 25-26 June 19909 July 1990

MTN.GNG/NGI4/W/43 Communication from Switzerland 9 July 1990

MTN.GNG/NGI4/W/44 Chairman's Report on the Status of the Work in the Negotia-
ting Group 23 July 1990.

el Övriga dokument från Uruguayrundan
Decision on Improvements to the GATT Dispute Settlement Rules and Procedures of 12

April 1989 (BISD 36S/61)
Draft Final Act Embodying the Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade

Negotiations, December 1990 Revision.
Draft Final Act Embodying the Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade

Negotiations, 20 December 1991.
MTN.GNG/13 Group ofNegotiations on Goods. Report to the Trade Negotiations Com

mittee meeting at Ministeriallevel, Montreal, December 1988 22 November 1988

MTN.GNG/NGI3/W/43 Profile on the Status of the Work in the Group. Report by the

Chairman 18 July 1990
CGT/807-14 (NGI3) Chairman's Text on Dispute Settlement 19 October 1990
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MTN.GNG/IN/1 Negotiating Group on Institutions. Meeting of26 September 1991,18
October 1991

Outline Format for Country Reports. Decision of 19 July 1989 (BISD 36S/406)
Trade Policy Review Mechanism. MTN.TNC/11, 12 April 1989.

6. Dokument från WTO (förutom rättsfall)

WT/TPR/M/30 (meeting 25-26 November 1997) (mötesprotokoll från Trade Policy
Review Body).

WT/DSB/M/41 (meeting 22 January 1998) (mötesprotokoll från DSB)
WT/DSB/M/45 (meeting 24 April 1998) (mötesprotokoll från DSB)
www.wto.org/ (WTO:s hemsida på Internet)
WTO Focus no. 3, May-June 1995.
WTO Press Release 58, 12 November 1996.
WTO Press Release 139,28 September 1999.

7. Panelavgöranden under GATT-regimen

Den klagande parten anges forst, den svarande parten anges efter snedstrecket.
Chile/Australien, ammoniumsulfat, 1950 (BISD 11/188),s. 230, 231, 237
Norge/Tyskland, sardiner, 1952 (BISD IS/53), s. 230, 231, 237
Norge, Danmark/Belgien, barnbidrag, 1952 (BISD 1S/59), s. 280
Nederländerna/USA, mejeriprodukter, 1952 (BISD 1S/62), s. 447
Benelux/Tyskland, stärkelse, 1955 (BISD 3S/77), s. 280
Australien/Frankrike, vete, 1958 (BISD 75/46), s. 212
Storbritannien!ltalien, jordbruksmaskiner, 1958 (BISD 7S/60), s. 226, 230
USA/Frankrike, importrestriktioner, 1962 (BISD 11S/94), s. 449
Uruguay/Österrike, Belgien, Canada, Tjeckoslovakien, Danmark, Finland, Frankrike,

Förbundsrepubliken Tyskland, Italien, Japan, Nederländerna, Norge, Sverige,
Schweiz, USA, 1962 (BISD 11S/95), s. 160,225,230,231,279,303,405

USA/EEG, kyckling, 1963 (BISD 12S/65), s. 455
Uruguay/Österrike, Belgien, Frankrike, Förbundsrepubliken Tyskland, Italien, Norge,

Sverige, 1965 (BISD 13S/35), s. 279
Uruguay/Österrike, Belgien, Frankrike, Förbundsrepubliken Tyskland, Italien, Norge,

1965 (BISD 13S/45), s. 279
USA/Jamaica, preferensmarginaler, 1971 (BISD 18S/183), s. 399
USA/Japan, silke, 1978 (BISD 25S/107), s. 402
USA/EEG, djurprotein, 1978 (BISD 25S/49), s. 402
Australien/EEG, socker, 1979 (BISD 26S/290), s. 237, 280,287
USA/Japan,lädervaror, 1979 (BISD 26S/320), s. 274,402
Brasilien/EEG, socker, 1980 (BISD 27S/69), s. 280, 288
Chile/EEG, äpplen, 1980 (BISD 27S/98), s. 224, 421
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EEG/USA, DISC-skatter, 1981 (BISD 23S/98), s. 279, 359, 398
USA/Frankrike, skatter, 1981 (BISD 23S/114), s. 279, 398
USA/Belgien, skatter, 1981 (BISD 23S/127), s. 279, 398
USA/Nederländema, skatter, 1981 (BISD 23S/137), s. 279, 398
USA/Storbritannien, EEG, kyckling, 1981 (BISD 28S/90), s. 402
USA/Japan, tobak, 1981 (BISD 28S/100), s. 402
Indien/USA, utjämningstull, 1981 (BISD 28S/113), s. 402
Canada/USA, tonfisk, 1982 (BISD 29S/91), s. 224, 402
EEG/USA, vitaminer, 1982 (BISD 29S/110), s. 230, 303
Canada/USA, fjädringar, 1983 (BISD 30S/107), s. 303
HongkonglEEG, klockor, 1983 (BISD 30S/129), s. 405, 483
EEG/USA, manufacturing clause, 1984 (BISD 31S/75), s. 450, 483
USA/Japan, läder, 1984 (BISD 31S/94), s. 226,298
USA/Canada, investeringslagstiftning, 1984 (BISD 30S/140), s. 226,271,286
FinlandINya Zeeland, elektriska transformatorer, 1985 (BISD 32S/55), s. 400
USAIEEG, citrusfrukter, 1985 (L/5776, ej antagen panelrapport), s. 232, 237, 254
USAIEEC, konserverad frukt, 1985 (L/5778, ej antagen panelrapport), s. 237
Canada/USA, socker, 1985 (L/5783), s. 451
Nicaragua/USA, handelsembargo, 1986 (L/6053, ej antagen panelrapport), s. 121, 232,

254,398,451
Canada, EEG, Mexiko/USA, oljeskatter, 1987 (BISD 34S/136), s. 222,223,226,240,

281,401,452
EEG/Canada, alkoholdrycker, 1988 (BISD 35S/37), s. 184,288,453,468
EEG/Japan, halvledare, 1988 (BISD 35S/116), s. 222, 230, 231,237,252,287,298,491
USA/Japan, jordbruksprodukter, 1988 (BISD 35S/163), s. 222, 354
Canada, EEG/USA, tullavgift, 1988 (BISD 35S/245), s. 281, 286, 289, 298
ChilelEEG, äpplen, 1989 (BISD 36S/93), s. 282, 421
USA/Canada, glass och yoghurt, 1989 (BISD 36S/68), s. 120, 286, 400
USAIEEG, äpplen, 1989 (BISD 36S/135), s. 282, 286
Canada/Japan, timmer, 1989 (BISD 36S/167), s. 222
Australien!Korea, nötkött, 1989 (BISD 36S/202), s. 281
Nya Zeeland/Korea, nötkött, 1989 (BISD 36S/237), s. 281
USA/Korea, nötkött, 1989 (BISD 36S/268), s. 281
USA/Norge, äpplen, 1989 (BISD 36S/306), s. 405
AustralienlUSA, socker, 1989 (BISD 36S/331), s. 286, 288, 298
EEG/USA, patentlagstiftning, 1989 (~ISD 36S/345), s. 286
CanadalEEG, vete, 1990 (BISD 37S/80, Award by Arbitrator), s. 377
USAIEEG, soja, 1990 (BISD 37S/86), s. 228,229,230,232,235,237,421,455
JapanlEEG, komponenter, 1990 (BISD 37S/132), s. 222
USA/Thailand,cigarretter, 1990 (BISD 37S/200), s. 222, 286
EEG/USA, socker, 1990 (BISD 37S/228), s. 123,230,254,288,291,422
Canada/USA, fläsk, 1991 (BISD 38S/30), s. 400
USA/Canada, alkoholdrycker, 1992 (BISD 39S/27), s. 184, 288, 416, 454, 468
USAIEEG, soja, 1992 (BISD 39S/91), s. 229,421,455
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Brasilien/USA, skor, 1992 (BISD 39S/128), s. 402, 404
CanadalUSA, alkoholdrycker, 1992 (BISD 39S/206), s. 120, 286, 405
USA/Norge, offentlig upphandling, 1992 (BISD 40S/319), s. 267, 422

USA/Canada, majs, 1992 (BISD 39S/411), s. 287
EEG/USA, vindruvsprodukter, 1992 (BISD 39S/436), s. 223
USA/Korea, harts, 1993 (BISD 40S/205), s. 287

CanadalUSA, timmer, 1993 (BISD 40S/358), s. 287,400
Norge/USA, lax, 1994 (GATT Doc. ADP/87, Nov.30, 1982 och SCM/153, Dec.4,

1992), s. 287
EEG/Brasilien, mjölkpulver, 1994 (GATT Doc. SCM/179, Dec.27, 1993), s. 287

8. Panelrapporter och rapporter från Appellate Body vilka
antagits av DSB

(samtliga fall t.o.m. februari 2000)

1. Venezuela, Brasilien/USA, bensin, AB 1996 (WT/DS2, DS4). USA ansågs ha brutit
mot GATT artikel 111:4. s. 225, 335, 405

2. EG, Canada, USA/Japan, alkoholskatter, AB 1996 (WT/DS8, DS10, DS11). Japan
ansågs ha brutit mot GATT artikel 111:2. s. 320, 333, 380,395,397,504

3. Costa Rica/USA, importrestiktionerpåkläder, AB 1997 (WTIDS24). USA ansågs ha
brutit mot Avtalet om textil och konfektion.

4. Filippinema/Brasilien, utjämningstull på kokosnötter, AB 1997 (WT/DS22). Brasi
lien ansågs ej ha brutit mot de åberopade reglerna.

5. Indien/USA, skyddsåtgärder angående yllekläder, AB 1997 (WT/DS33). USA ansågs
ha brutit mot Avtalet om textil och konfektion. s. 225

6. USA/Canada, import av tidskrifter, AB 1997 (WTIDS31). Canada ansågs ha brutit
mot GATT artikel III och XI.

7. Ecuador, Guatemala, Honduras, Mexiko, USA/EG, bananer, AB 1997 (WTIDS27).
EG ansågs ha brutit mot GATT artikel I, III, X, XIII, GATS artikel II och XVII. s.
236,263,267,269,273,286,296,298,317,371,372,380,394,402,408,410,462,
472,473,479,492

8. USA/Indien, patentskydd för bl a farmaceutiska produkter, AB 1998 (WTIDS50).

Indien ansågs ha brutit mot TRIPS artikel 63 och 70.
9. USA, CanadaIEG, kött (hormoner), AB 1998 (WTIDS26, DS 48). EG ansågs ha brutit

mot Avtalet om tillämpning av sanitära och fytosanitära åtgärder. s. 331, 371, 380,
401,462,539

10. Japan, EG, USA/Indonesien, bilindustrin, panel 1998 (WTIDS55, DS64, DS54,
DS59). Indonesien ansågs ha brutit mot GATT artikel I och II, Avtalet om handels
relaterade investeringsåtgärder och Avtalet om subventioner och utjämningsåtgär
der. s. 380, 492

11. Brasilien/EG, import av hönsprodukter, AB 1998 (WTIDS69). EG ansågs ha brutit
mot Avtalet om jordbruk.

12. USA/EG, Storbritannien, Irland, tullklassificering av datorutrustning, AB 1998
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(WT/DS62, DS67, DS68). EG ansågs ej, såsom påståtts av klagandeparten, ha brutit
mot GATT artikel II. s. 280

13. USA/Japan, fotofilm, panel 1998 (WT/DS44). Japan ansågs ej, såsom påståtts av

klagandeparten, ha brutit mot GATT artikel III och X. Ej heller ansågs att Japan gjort
sig skyldig till icke-överträdelse som medfört förmånsförlust för klagandeparten. s.
224,229,233,250,252,491,492

14. USA/Argentina, textilier, AB 1998 (WT/DS56). Argentina ansågs ha brutit mot

GATT artikel II och VIII. s. 225

15. Mexiko/Guatemala, antidumpningundersökning, AB 1998 (WT/DS60). Mexiko
ansågs ej ha beskrivit den påtalade åtgärden tillräckligt tydligt. AB gjorde därför inte
någon materiell prövning av klagomålet. s. 267,400

16. Canada/Australien, lax, AB 1998 (WT/DSI8). Australien ansågs ha brutit mot Avta
let om tillämpning av sanitära och fytosanitära åtgärder. s. 380, 410

17. Indien, Malaysia, Pakistan, ThailandlUSA, räkor, AB 1998 (WT/DS58). USA

ansågs ha brutit mot GATT artikel XI. s. 272, 286, 493

18. EG/Indien, patentskydd för bl a farmaceutiska produkter, panel 1998 (WT/DS79).
Indien ansågs ha brutit mot TRIPS artikel 70.

19. EG, USA/Korea, alkoholskatter, AB 1999 (WT/DS75, DS84). Korea ansågs ha
brutit mot GATT artikel III. s. 380

20. USA/Japan, importförbud på vissa jordbruksprodukter, AB 1999 «WT/DS76).
Japan ansågs ha brutit mot Avtalet om tillämpning av sanitära och fytosanitära åtgär
der.

21. Korea/USA, antidumpningtull på vissa datorprodukter, panel 1999 (WT/DS99).
USA ansågs ha brutit mot Avtalet om tillämpning av artikel VI i GATT 1994
(antidumpning).

22. USA/Australien, lädersubventioner, panel 1999 (WT/DSI26). Australien ansågs ha

brutit mot Avtalet om subventioner och utjämningsåtgärder. s. 394
23. Canada/Brasilien, subventioner till flygplanstillverkare, AB 1999 «WT/DS46). Bra

silien ansågs ha brutit mot Avtalet om subventioner och utjämningsåtgärder.

24. Brasilien/Canada, subventioner till flygplanstillverkare, AB 1999 (WT/DS70).
Canada ansågs ha brutit mot Avtalet om subventioner och utjämningsåtgärder.

25. USA/Indien, jordbruksprodukter, AB 1999 (WT/DS90). Indien ansågs ha brutit mot
GATT artikel XI och XVIII och Avtalet om jordbruk. Indien hade också gjort sig
skyldig till icke-överträdelse som medfört förmånsförlust för USA. s. 227,413

26. USA, Nya Zeeland/Canada, subventioner till mejeriproducenter, AB 1999 (WT/
DSI03, DS 113). Canada ansågs ha brutit mot GATT artikel II och Avtalet om jord
bruk.

27. Indien!Turkiet, importrestriktioner för textil och konfektion, AB 1999 (WT/DS34).
Turkiet ansågs ha brutit mot GATT artikel XI och XIII och Avtalet om textil och
konfektion.

28. EG/Chile, alkoholskatter, AB 2000 (WT/DS87, 110). Chile ansågs ha brutit mot
GATT artikel III.

29. EGlKorea, mejeriprodukter, AB 2000 (WT/DS98). Korea ansågs ha brutit mot Avta
let om skyddsåtgärder.
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30. EG/Argentina, skor, AB 2000 (WT/DS 121). Argentina ansågs ha brutit mot Avtalet
om skyddsåtgärder.

31. EG/USA, Trade Act, panel 2000 (WT/DSI52). USA ansågs ej, som EG påstått, ha
brutit mot Överenskommelsen om tvistlösning, Organisationsavtalet eller GATT.

32. USA/Mexiko, antidumpningtull, panel 2000 (WT/DSI32). Mexiko ansågs ha brutit
mot antidumpningavtalet.

9. Överklagat panelavgörande

EG/USA, Foreign Sales Corporations, panel 1999 (WT/DSI08). USA ansågs ha brutit
mot subventionsavtalet och avtalet om jordbruk. s. 399,539

10. Tvist utan panelavgörande

EG/USA, Helms/Burton Act, 1996 (WT/DS38), s. 238

11. Avgöranden från EG-domstolen

EG-domstolen 8/74, Procereur du Roi mot Dassonville (1974) ECR 837, s. 36

EG-domstolen 41/74, van Duyn mot Home Office (1974) ECR 1337, s. 151

EG-domstolen 120/78, Rewe-Zentrale AG mot Bundesmonopolverwaltung fur Brannt-
wein (1979) ECR 649, s. 73, 151

EG-domstolen 141/78, Frankrike mot Storbritannien (1979) ECR 29023, s. 150
EG-domstolen C-6/90 och C-9/90, Francovich/Bonifaci mot Italien (1991) ECR 1-5357,

s. 151
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GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE
1947

Article XXII

Consultation

1. Bach contracting party shall accord sympathetic consideration to, and
shall afford adequate opportunity for consultation regarding, such representa
tions as may be made by another contracting party with respect to any matter
affecting the operation of this Agreement.

2. The CONTRACTING PARTIES may, at the request of a contracting party,
consult with any contracting party or parties in respect of any matter for which

it has not been possible to find a satisfactory solution through consultation
under paragraph 1.

Article )()(III

Nullification or Impairment

1. If any contracting party should consider that any benefit accruing to it
directly or indirectly under this Agreement is being nullified or impaired or that
the attainment of any objective of the Agreement is being impeded as the result
of

(a) the failure of another contraeting party to carry out its obligations under this
Agreement, or

(b) the application by another contraeting party of any measure, whether or not it
conflicts with the provisions of this Agreement, or

(c) the existence ofany other situation,
the contraeting party may, with a view to the satisfactory adjustment of the mat
ter, make written representations or proposals to the other contraeting party or
parties which it considers to be concemed. Any contraeting party thus
approached shall give sympathetic consideration to the representations or pro
posals made to it.

2. If no satisfactory adjustment is effected between the contracting parties
concemed within a reasonable time, or if the difficulty is of the type described
in paragraph 1 (c) of this Article, the matter may be referred to the CONTRACT-
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ING PARTIES. The CONTRACTING PARTIES shall promptly investigate any mat
ter so referred to them and shall make appropriate recommendations to the con
tracting parties which they consider to be concerned, or give a ruling on the
matter, as appropriate. The CONTRACTING PARTIES may consult with contract
ing parties, with the Economic and Social Council of the United Nations and
with any appropriate inter-governmental organization in cases where they con
sider such consultation necessary. If the CONTRACTING PARTIES consider that
the circumstances are serious enough to justify such action, they may authorize
a contracting party or parties to suspend the application to any other contracting
party or parties of such concessions or other obligations under this Agreement
as they determine to be appropriate in the circumstances. If the application to
any contracting party ofany concession or other obligation is in fact suspended,
that contracting party shall then be free, not later than sixty days after such
action is taken, to give written notice to the Executive Secretary' to the CON
TRACTING PARTIES of its intention to withdraw from this Agreement and such
withdrawal shall take effect upon the sixtieth day following the day on which
such notice is received by him.

I See Preface.
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ANNEX 2

UNDERSTANDING ON RULES AND PROCEDURES

GOVERNING THE SETTLEMENT OF DISPUTES

Members hereby agree as follows:

Article l

Coverage and Application

1. The rules and procedures of this Understanding shall apply to disputes brought pur
suant to the consultation and dispute settlement provisions of the agreements listed in
Appendix 1 to this Understanding (referred to in this Understanding as the "covered
agreements"). The rules and procedures of this Understanding shall also apply to con
sultations and the settlement of disputes between Members conceming their rights and
obligations under the provisions ofthe Agreement Establishing the World Trade Organ
ization (referred to in this Understanding as the "WTO Agreement") and of this Under
standing taken in isolation or in combination with any other covered agreement.

2. The rules and procedures of this Understanding shall apply subject to such special
or additional rules and procedures on dispute settlement contained in the covered agree
ments as are identified in Appendix 2 to this Understanding. To the extent that there is
a difference between the rules and procedures of this Understanding and the special or
additional rules and procedures set forth in Appendix 2, the special or additional rules
and procedures in Appendix 2 shall prevail. In disputes involving rules and procedures
under more than one covered agreement, if there is a conflict between special or addi
tional rules and procedures of such agreements under review, and where the parties to
the dispute cannot agree on rules and procedures within 20 days of the establishment of
the panel, the Chairman of the Dispute Settlement Body provided for in paragraph 1 of
Article 2 (referred to in this Understanding as the "DSB"), in consultation with the par
ties to the dispute, shall determine the rules and procedures to be followed within 10
days after a request by either Member. The Chairman shall be guided by the principle
that special or additional rules and procedures should be used where possible, and the
rules and procedures set out in this Understanding should be used to the extent necessary
to avoid conflict.
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Article 2

Administration

1. The Dispute Settlement Body is h,ereby established to administer these rules and pro
cedures and, except as otherwise provided in a covered agreement, the consultation and
dispute settlement provisions of the covered agreements. Accordingly, the DSB shall
have the authority to establish panels, adopt panel and Appellate Body reports, maintain

surveillance of implementation of rulings and recommendations, and authorize suspen
sion of concessions and other obligations under the covered agreements. With respect
to disputes arising under a covered agreement which is a Plurilateral Trade Agreement,
the term "Member" as used herein shall refer only to those Members that are parties to
the relevant Plurilateral Trade Agreement. Where the DSB administers the dispute set
tlement provisions of a Plurilateral Trade Agreement, only those Members that are par
ties to that Agreement may participate in decisions or actions taken by the DSB with
respect to that dispute.

2. The DSB shall inform the relevant WTO Councils and Committees of any devel
opments in disputes related to provisions of the respective covered agreements.

3. The DSB shall meet as often as necessary to carry out its functions within the time
frames provided in this Understanding.

4. Where the rules and procedures ofthis Understanding provide for the DSB to take
a decision, it shall do so by consensus. l

Article 3

General Provisions

1. Members affirm their adherence to the princip les for the management of disputes
heretofore applied under Articles XXII and XXIII ofGATT 1947, and the rules and pro
cedures as further elaborated and modified herein.

2. The dispute settlement system ofthe WTO is a central element in providing security
and predictability to the multilateral trading system. The Members recognize that it serves
to preserve the rights and obligations of Members under the covered agreements, and to
clarify the existing provisions of those agreements in accordance with customary rules
of interpretation of public intemationallaw. Recommendations and rulings of the DSB
cannot add to or diminish the rights and obligations provided in the covered agreements.

3. The prompt settlement ofsituations in which a Member considers that any benefits
accruing to it directly or indirectly under the covered agreements are being impaired by
measures taken by another Member is essentiai to the effective functioning of the WTO
and the maintenance ofa proper balance between the rights and obligations ofMembers.

4. Recommendations or rulings made by the DSB shall be aimed at achieving a sat-

I The DSB shall be deemed to have decided by consensus on a matter submitted for its consideration, if
no Member, present at the meeting ofthe DSB when the decision is taken, formally objects to the pro
posed decision.
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isfactory settlement of the matter in accordance with the rights and obligations under
this Understanding and under the covered agreements.

5. All solutions to matters formally raised under the consultation and dispute settle
ment provisions of the covered agreements, including arbitration awards, shall be con
sistent with those agreements and shall not nullify or impair benefits accruing to any
Member under those agreements, nor impede the attainment of any objective of those
agreements.

6. Mutually agreed solutions to matters formally raised under the consultation and
dispute settlement provisions of the covered agreements shall be notified to the DSB and
the relevant Council s and Committees, where any Member may raise any point relating
thereto.

7. Before bringing a case, a Member shall exercise its judgement as to whether action
under these procedures would be fruitful. The aim of the dispute settlement mechanism
is to secure a positive solution to a dispute. A solution mutually acceptable to the parties
to a dispute and consistent with the covered agreements is clearly to be preferred. In the
absence ofa mutually agreed solution, the first objective ofthe dispute settlement mech
anism is usually to secure the withdrawal of the measures concemed if these are found
to be inconsistent with the provisions of any of the covered agreements. The provision
of compensation should be resorted to only if the immediate withdrawal of the measure
is impracticable and as a temporary measure pending the withdrawal of the measure
which is inconsistent with a covered agreement. The last resort which this Understand
ing provides to the Member invoking the dispute settlement procedures is the possibility
of suspending the application of concessions or other obligations under the covered
agreements on a discriminatory basis vis-a-vis the other Member, subject to authoriza
tion by the DSB of such measures.

8. In cases where there is an infringement of the obligations assumed under a cov
ered agreement, the action is considered prima facie to constitute a case of nullification
or impairment. This means that there is normally a presumption that a breach of the
rules has an adverse impact on other Members parties to that covered agreement, and in
such cases, it shall be up to the Member against whom the complaint has been brought
to rebut the charge.

9. The provisions of this Understanding are without prejudice to the rights of Mem
bers to seek authoritative interpretation of provisions of a covered agreement through
decision-making under the WTO Agreement or a covered agreement which is a Plurilat
eral Trade Agreement.

10. It is understood that requests for conciliation and the use of the dispute settlement
procedures should not be intended or considered as contentious acts and that, if a dispute
arises, all Members will engage in these procedures in good faith in an effort to resolve
the dispute. It is also understood that complaints and counter-complaints in regard to
distinct matters should not be linked.

11. This Understanding shall be applied only with respect to new requests for con
sultations under the consultation provisions of the covered agreements made on or after
the date of entry into force of the WTO Agreement. With respect to disputes for which
the request for consultations was made under GATT 1947 or under any other predeces-
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sor agreement to the covered agreements before the date of entry into force of the WTO

Agreement, the relevant dispute settlement rules and procedures in effect immediately

prior to the date of entry into force of the WTO Agreement shall continue to apply. 2

12. Notwithstanding paragraph 11, ifa complaint based on any ofthe covered agree
ments is brought by a developing country Member against a developed country Member,
the complaining party shall have the right to invoke, as an alternative to the provisions

contained in Articles 4, 5,6 and 12 of this Understanding, the corresponding provisions
of the Decision of 5 April 1966 (BISD 14S/18), except that where the Panel considers

that the time-frame provided for in paragraph 70fthat Decision is insufficient to provide
its report and with the agreement of the complaining party, that time-frame may be

extended. To the extent that there is a difference between the rules and procedures of
Articles 4, 5, 6 and 12 and the corresponding rules and procedures of the Decision, the

latter shall prevail.

Article 4

Consultations

1. Members affirm their resolve to strengthen and improve the effectiveness of the con
sultation procedures employed by Members.

2. Each Member undertakes to accord sympathetic consideration to and afford ade
quate opportunity for consultation regarding any representations made by another Mem
ber concerning measures affecting the operation of any covered agreement taken within
the territory of the former. 3

3. If a request for consultations is made pursuant to a covered agreement, the Mem

ber to which the request is made shall, unless otherwise mutually agreed, reply to the

request within 10 days after the date of its receipt and shall enter into consultations in

good faith within a period ofno more than 30 days after the date ofreceipt ofthe request,
with a view to reaching a mutually satisfactory solution. If the Member does not respond
within 10 days' after the date of receipt ofthe request, or does not enter into consultations
within a period ofno more than 30 days, or a period otherwise mutually agreed, after the
date of receipt of the request, then the Member that requested the holding of consulta
tions may proceed directly to request the establishment of a panel.

4. All such requests for consultations shall be notified to the DSB and the relevant
Councils and Committees by the Member which requests consultations. Any request for

consultations shall be submitted in writing and shall give the reasons for the request,
including identification of the measures at issue and an indication of the legal basis for
the complaint.

2 This paragraph shall also be applied to disputes on which panel reports have not been adopted or fully
implemented.

3 Where the provisions ofany other covered agreement conceming measures taken by regional or local
govemments or authorities within the territory ofa Member contain provisions different from the pro
visions of this paragraph, the provisions of such other covered agreement shall prevail.
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5. In the course of consultations in accordance with the provisions of a covered

agreement, before resorting to further action under this Understanding, Members should

attempt to obtain satisfactory adjustment of the matter.

6. shall be confidential, and without prejudice to the rights ofany Member in any fur

ther proceedings.
7. If the consultations fail to settle a dispute within 60 days after the date of receipt

of the request for consultations, the complaining party may request the establishment of
a panel. The complaining party may request a panel during the 60-day period if the con

sulting parties jointly consider that consultations have failed to settle the dispute.
8. In cases of urgency, including those which concem perishable goods, Members

shall enter into consultations within a period of no more than 10 days after the date of
receipt ofthe request. If the consultations have failed to settle the dispute within a period

of20 days after the date ofreceipt of the request, the complaining party may request the

establishment of a panel.
9. In cases of urgency, including those which concem perishable goods, the parties

to the dispute, panels and the Appellate Body shall make every effort to accelerate the
proceedings to the greatest extent possible.

10. During consultations Members should give special attention to the particular
problems and interests of developing country Members.

11. Whenever a Member other than the consulting Members considers that it has a
substantial trade interest in consultations being held pursuant to paragraph 1 of Article
XXII of GATT 1994, paragraph 1 of Article XXII of GATS, or the corresponding pro
visions in other covered agreements", such Member may notify the consulting Members

and the DSB, within 10 days after the date of the circulation of the request for consulta
tions under said Article, of its desire to be joined in the consultations. Such Member
shall be joined in the consultations, provided that the Member to which the request for
consultations was addressed agrees that the claim ofsubstantiaI interest is well- founded.
In that event they shall so inform the DSB. Ifthe request to be joined in the consultations
is not accepted, the applicant Member shall be free to request consultations under para

graph 1 ofArticle XXII or paragraph 1 of Article XXIII of GATT 1994, paragraph 1 of
Article XXII or paragraph 1 of Article XXIII ofGATS, or the corresponding provisions
in other covered agreements.

4 The corresponding consultation provisions in the covered agreements are listed hereunder: Agreement
on Agriculture, Article 19; Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures,
paragraph l ofArticle Il; Agreement on Textiles and Clothing, paragraph 4 of Article 8; Agreement
on Technical Barriers to Trade, paragraph l of Article 14; Agreement on Trade-Related Investment
Measures, Article 8; Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994, paragraph 2 of
Article 17; Agreement on Implementation of Article VII of GATT 1994, paragraph 2 of Article 19;
Agreement on Preshipment Inspection, Article 7; Agreement on Rules of Origin, Article 7; Agree
ment on Import Licensing Procedures, Article 6; Agreement on Subsidies and Countervailing Measu
res, Article 30; Agreement on Safeguards, Article 14; Agreement on Trade-Related Aspects of
Intellectual Property Rights, Article 64.1; and any corresponding consultation provisions in Plurilate
ral Trade Agreements as determined by the competent bodies of each Agreement and as notified to the
DSB.
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Article 5

Good Offices, Conciliation and Mediation

1. Good offices, conciliation and mediation are procedures that are undertaken voluntar
ily if the parties to the dispute so agree.

2. Proceedings involving good offices, conciliation and mediation, and in particular
positions taken by the parties to the dispute during these proceedings, shall be confiden

tial, and without prejudice to the rights of either party in any further proceedings under
these procedures.

3. Good offices, conciliation or mediation may be requested at any time by any party
to a dispute. They may begin at any time and be terminated at any time. Once procedures
for good offices, conciliation or mediation are terminated, a complaining party may then
proceed with a request for the establishment of a panel.

4. When good offices, conciliation or mediation are entered into within 60 days after
the date of receipt of a request for consultations, the complaining party must allow a
period of60 days after the date ofreceipt ofthe request for consultations before request
ing the establishment of a panel. The complaining party may request the establishment
of a panel during the 60-day period if the parties to the dispute jointly consider that the
good offices, conciliation or mediation process has failed to settle the dispute.

5. If the parties to a dispute agree, procedures for good offices, conciliation or medi
ation may continue while the panel process proceeds.

6. The Director-General may, acting in an ex officio capacity, offer good offices,
conciliation or mediation with the view to assisting Members to settle a dispute.

Article 6

Establishment of Panels

1. If the complaining party so requests, a panel shall be established at the latest at the
DSB meeting following that at which the request first appears as an item on the DSB's
agenda, uniess at that meeting the DSB decides by consensus not to establish a panel. 5

2. The request for the establishment ofa panel shall be made in writing. It shall indi
cate whether consultations were held, identify the specific measures at issue and provide
a brief summary of the legal basis of the complaint sufficient to present the problem
clearly. In case the applicant requests the establishment ofa panel with other than stand
ard terms of reference, the written request shall include the proposed text of special
terms of reference.

5 If the complaining party so requests, a meeting of the DSB shall be convened for this purpose within
15 days of the request, provided that at least 10 days' advance notice of the meeting is given.
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Article 7

Terms of Referenc e of Panels

1. Panels shall have the following tenns of reference uniess the parties to the dispute

agree otherwise within 20 days from the establishment of the panel:
"To exarnine, in the light of the relevant provisions in (name of the covered agree

ment(s) cited by the parties to the dispute), the matter referred to the DSB by (name of
party) in document ... and to make such findings as will assist the DSB in making the
recommendations or in giving the rulings provided for in thatlthose agreement(s)."

2. Panels shall address the relevant provisions in any covered agreement or agree

ments cited by the parties to the dispute.
3. In establishing a panel, the DSB may authorize its Chainnan to draw up the tenns

ofreference of the panel in consultation with the parties to the dispute, subject to the pro
visions of paragraph 1. The terms of reference thus drawn up shall be circulated to all
Members. If other than standard terms of reference are agreed upon, any Member may

raise any point relating thereto in the DSB.

Article 8

Composition of Panels

1. Panels shall be composed of well-qualified governmental and/or non-governmental
individuals, including persons who have served on or presented a case to a panel, served
as a representative of a Member or of a contracting party to GATT 1947 or as a repre
sentative to the Council or Committee of any covered agreement or its predecessor
agreement, or in the Secretariat, taught or published on international trade law or policy,
or served as a senior trade policy official of a Member.

2. Panel members should be selected with a view to ensuring the independence ofthe

members, a sufficiently diverse background and a wide spectrum of experience.
3. Citizens of Members whose governments" are parties to the dispute or third parties

as defined in paragraph 2 of Article lOshall not serve on a panel concerned with that

dispute, uniess the parties to the dispute agree otherwise.
4. To assist in the selection of panelists, the Secretariat shall maintain an indicative

list of governmental and non-governmental individuals possessing the qualifications

outlined in paragraph 1, from which panelists may be drawn as appropriate. That list
shall include the roster of non-governmental panelists established on 30 November
1984 (BISD 31S/9), and other rosters and indicative lists established under any of the
covered agreements, and shall retain the names ofpersons on those rosters and indicative
lists at the time of entry into force of the WTO Agreement. Members may periodically
suggest names of governmental and non-governmental individuals for inclusion on the

indicative list, providing relevant information on their knowledge of international trade
and of the sectors or subject matter ofthe covered agreements, and those names shall be

6 In the case where customs unions or common markets are parties to a dispute, this provision applies
to citizens of all member countries of the customs unions or common markets.
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added to the list upon approval by the DSB. For each of the individuals on the list, the
list shall indicate specific areas of experience or expertise of the individuals in the see
tors or subject matter of the covered agreements.

5. Panels shall be composed of three panelists unless the parties to the dispute agree,
within 10 days from the establishment of the panel, to a panel composed of five pan
elists. Members shall be informed promptly of the composition of the panel.

6. The Secretariat shall propose nominations for the panel to the parties to the dis
pute. The parties to the dispute shall not oppose nominations except for compelling rea
sons.

7. If there is no agreement on the panelists within 20 days after the date of the estab
lishment of a panel, at the request of either party, the Director-General, in consultation
with the Chairman of the DSB and the Chairman of the relevant Council or Committee,
shall determine the composition of the panel by appointing the panelists whom the
Director-General considers most appropriate in accordance with any relevant special or
additional rules or procedures of the covered agreement or covered agreements which
are at issue in the dispute, after consulting with the parties to the dispute. The Chairman
of the DSB shall inform the Members of the composition of the panel thus formed no
later than 10 days after the date the Chairman receives such a request.

8. Members shall undertake, as a general rule, to permit their officials to serve as
panelists.

9. Panelists shall serve in their individual capacities and not as government repre
sentatives, nor as representatives ofany organization. Members shall therefore not give
them instructions nor seek to influence them as individuals with regard to matters before
a panel.

10. When a dispute is between a developing country Member and a developed coun
try Member the panel shall, if the developing country Member so requests, include at
least one panelist from a developing country Member.

11. Panelists' expenses, including travel and subsistence allowance, shall be met
from the WTO budget in accordance with criteria to be adopted by the General Council,
based on recommendations of the Committee on Budget, Finance and Administration.

Article 9

Procedures for Multiple Complainants

1. Where more than one Member requests the establishment of a panel related to the
same matter, a single panel may be established to exarnine these complaints taking into
account the rights of all Members concerned. A single panel should be established to
exarnine such complaints whenever feasible.

2. The single panel shall organize its examination and present its findings to the DSB
in such a manner that the rights which the parties to the dispute would have enjoyed had
separate panels examined the complaints are in no way impaired. If one of the parties
to the dispute so requests, the panel shall subrnit separate reports on the dispute con
cerned. The written submissions by each of the complainants shall be made available to
the other complainants, and each complainant shall have the right to be present when any
one of the other complainants presents its views to the panel.
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3. Ifmore than one panel is established to examine the complaints related to the same
matter, to the greatest extent possible the same persons shall serve as panelists on each
of the separate panels and the timetable for the panel process in such disputes shall be
harmonized.

Article 10

Third Parties

1. The interests of the parties to a dispute and those of other Members under a covered
agreement at issue in the dispute shall be fully taken into account during the panel proc
ess.

2. Any Member having a substantial interest in a matter before a panel and having
notified its interest to the DSB (referred to in this Understanding as a "third party") shall
have an opportunity to be heard by the panel and to make written submissions to the
panel. These submissions shall also be given to the parties to the dispute and shall be
reflected in the panel report.

3. Third parties shall receive the submissions of the parties to the dispute to the first
meeting of the panel.

4. If a third party considers that a measure already the subject of a panel proceeding
nullifies or impairs benefits accruing to it under any covered agreement, that Member
may have recourse to normal dispute settlement procedures under this Understanding.
Such a dispute shall be referred to the original panel wherever possible.

Article 11

Function of Panels

The function of panels is to assist the DSB in discharging its responsibilities under this
Understanding and the covered agreements. Accordingly, a panel should make an
objective assessment of the matter before it, including an objective assessment of the
facts ofthe case and the .applicability ofand conformity with the relevant covered agree
ments, and make such other findings as will assist the DSB in making the recommenda
tions or in giving the rulings provided for in the covered agreements. Panels should con
su1t regularly with the parties to the dispute and give them adequate opportunity to
develop a mutually satisfactory solution.

Article 12

Panel Procedures

1. Panels shall follow the Working Procedures in Appendix 3 unless the panel decides
otherwise after consulting the parties to the dispute.

2. Panel procedures should provide sufficient flexibility so as to ensure high-quality
panel reports, while not unduly delaying the panel process.

3. After consu1ting the parties to the dispute, the panelists shall, as soon as practica-

587



Bilaga 2

ble and whenever possible within one week after the composition and terms ofreference
of the panel have been agreed upon, fix the timetable for the panel process, taking into
account the provisions of paragraph 9 of Article 4, if relevant.

4. In determining the timetable for the panel process, the panel shall provide suffi
cient time for the parties to the dispute to prepare their submissions.

5. Panels should set precise deadlines for written submissions by the parties and the
parties should respect those deadlines.

6. Bach party to the dispute shall deposit its written submissions with the Secretariat
for immediate transmission to the panel and to the other party or parties to the dispute.
The complaining party shall subrnit its first submission in advance of the responding
party's first submission uniess the panel decides, in fixing the timetable referred to in
paragraph 3 and after consultations with the parties to the dispute, that the parties should
submit their first submissions simultaneously. When there are sequential arrangements
for the deposit of first submissions, the panel shall establish a firm time-period for
receipt of the responding party's submission. Any subsequent written submissions shall
be submitted simultaneously.

7. Where the parties to the dispute have failed to develop a mutually satisfactory
solution, the panel shall subrnit its findings in the form of a written report to the DSB.
In such cases, the report of a panel shall set out the findings of fact, the applicability of
relevant provisions and the basic rationale behind any findings and recommendations
that it makes. Where a settlement of the matter among the parties to the dispute has been
found, the report of the panel shall be confined to a brief description of the case and to
reporting that a solution has been reached.

8. In order to make the procedures more efficient, the period in which the panel shall
conduct its examination, from the date that the composition and terms ofreference of the
panel have been agreed upon until the date the final report is issued to the parties to the
dispute, shall, as a general rule, not exceed six months. In cases of urgency, including
those relating to perishable goods, the panel shall aim to issue its report to the parties to
the dispute within three months.

9. When the panel considers that it cannot issue its report within six months, or
within three months in cases ofurgency, it shall inform the DSB in writing ofthe reasons
for the delay together with an estimate of the period within which it will issue its report.
In no case should the period from the establishment of the panel to the circulation of the
report to the Members exceed nine months.

10. In the context of consultations involving a measure taken by a developing coun
try Member, the parties may agree to extend the periods established in paragraphs 7 and
8 of Article 4. If, after the relevant period has elapsed, the consulting parties cannot
agree that the consultations have concluded, the Chairman of the DSB shall decide, after
consultation with the parties, whether to extend the relevant period and, if so, for how
long. In addition, in examining a complaint against a developing country Member, the
panel shall accord sufficient time for the developing country Member to prepare and
present its argumentation. The provisions of paragraph 1 of Article 20 and paragraph 4
of Article 21 are not affected by any action pursuant to this paragraph.

11. Where one or more of the parties is a developing country Member, the panel's
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report shall explicitly indicate the form in which account has been taken of relevant pro
visions on differential and more-favourable treatment for developing country Members
that form part of the covered agreements which have been raised by the developing
country Member in the course of the dispute settlement procedures.

12. The panel may suspend its work at any time at the request of the complaining
party for a period not to exceed 12 months. In the event of such a suspension, the time
frames set out in paragraphs 8 and 9 of this Article, paragraph 1 of Article 20, and par
agraph 4 of Article 21 shall be extended by the amount of time that the work was sus
pended. If the work of the panel has been suspended for more than 12 months, the
authority for establishment of the panel shalllapse.

Article 13

Right to Seek Information

1. Each panel shall have the right to seek information and technical advice from any
individual or body which it deems appropriate. However, before a panel seeks such
information or advice from any individual or body within the jurisdiction of a Member
it shall inform the authorities of that Member. A Member should respond promptly and
fully to any request by a panel for such information as the panel considers necessary and
appropriate. Confidential information which is provided shall not be revealed without
formal authorization from the individual, body, or authorities of the Member providing
the information.

2. Panels may seek information from any relevant source and may consult experts to
obtain their opinion on certain aspects ofthe matter. With respect to a factual issue con
ceming a scientific or other technical matter raised by a party to a dispute, a panel may
request an advisory report in writing from an expert review group. Rules for the estab
lishment of such a group and its procedures are set forth in Appendix 4.

Article 14

Confidentiality

1. Panel deliberations shall be confidentia1.
2. The reports ofpanels shall be drafted without the presence ofthe parties to the dis

pute in the light of the information provided and the statements made.
3. Opinions expressed in the panel report by individual panelists shall be anony

mous.

Article 15

Interim Review Stage

1. Following the consideration of rebuttal submissions and oral arguments, the panel
shall issue the descriptive (factual and argument) sections ofits draft report to the parties
to the dispute. Within a period of time set by the panel, the parties shall submit their
comments in writing.
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2. Following the expiration of the set period of time for receipt of comments from
the parties to the dispute, the panel shall issue an interim report to the parties, including
both the descriptive sections and the panel's fmdings and conclusions. Within a period
of time set by the panel, a party may subrnit a written request for the panel to review pre
cise aspects of the interim report prior to circulation of the final report to the Members.
At the request of a party, the panel shall hold a further meeting with the parties on the
issues identified in the written comments. If no comments are received from any party
within the comment period, the interim report shall be considered the final panel report
and circulated promptly to the Members.

3. The findings of the final panel report shall include a discussion of the arguments
made at the interim review stage. The interim review stage shall be conducted within
the time-period set out in paragraph 8 of Article 12.

Article 16

Adoption of Panel Reports

1. In order to provide sufficient time for the Members to consider panel reports, the
reports shall not be considered for adoption by the DSB until 20 days after the date they
have been circulated to the Members.

2. Members having objections to a panel report shall give written reasons to explain
their objections for circulation at least 10 days prior to the DSB meeting at which the
panel report will be considered.

3. The parties to a dispute shall have the right to participate fully in the consideration
of the panel report by the DSB, and their views shall be fully recorded.

4. Within 60 days after the date of circulation of a panel report to the Members, the
report shall be adopted at a DSB meeting 7 unless a party to the dispute formally notifies
the DSB of its decision to appeal or the DSB decides by consensus not to adopt the
report. If a party has notified its decision to appeal, the report by the panel shall not be
considered for adoption by the DSB until after completion of the appeal. This adoption
procedure is without prejudice to the right of Members to express their views on a panel
report.

Article 17

Appellate Review

Standing Appellate Body
1. A standing Appellate Body shall be established by the DSB. The Appellate Body shall
hear appeals from panel cases. It shall be composed of seven persons, three of whom
shall serve on any one case. Persons serving on the Appellate Body shall serve in rota
tion. Such rotation shall be determined in the working procedures of the Appellate
Body.

7 If a meeting of the OSB is not scheduled within this period at a time that enables the requirements of
paragraphs 1 and 4 of Article 16 to be met, a meeting of the OSB shall be held for this purpose.
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2. The DSB shall appoint persons to serve on the Appellate Body for a four-year
term, and each person may be reappointed once. However, the terms of three of the
seven persons appointed immediately after the entry into force of the WTO Agreement
shall expire at the end of two years, to be determined by lot. Vacancies shall be filled as
they arise. A person appointed to replace a person whose term ofoffice has not expired
shall hold office for the remainder of the predecessor's term.

3. The Appellate Body shall comprise persons ofrecognized authority, with demon
strated expertise in law, international trade and the subject matter of the covered agree
ments generally. They shall be unaffiliated with any government. The Appellate Body
membership shall be broadly representative of membership in the WTO. All persons
serving on the Appellate Body shall be available at all times and on short notice, and
shall stay abreast of dispute settlement activities and other relevant activities of the
WTO. They shall not participate in the consideration of any disputes that would create
a direct or indirect conflict of interest.

4. Only parties to the dispute, not third parties, may appeal a panel report. Third par
ties which have notified the DSB of a substantial interest in the matter pursuant to par
agraph 2 ofArticle 10 may make written submissions to, and be given an opportunity to
be heard by, the Appellate Body.

5. As a general rule, the proceedings shall not exceed 60 days from the date a party
to the dispute formally notifies its decision to appeal to the date the Appellate Body cir
culates its report. In fixing its timetable the Appellate Body shall take into account the
provisions ofparagraph 9 of Article 4, if relevant. When the Appellate Body considers
that it cannot provide its report within 60 days, it shall inform the DSB in writing of the
reasons for the delay together with an estimate of the period within which it will subrnit
its report. In no case shall the proceedings exceed 90 days.

6. An appeal shall be limited to issues of law covered in the panel report and legal
interpretations developed by the panel.

7. The Appellate Body shall be provided with appropriate administrative and legal
support as it requires.

8. The expenses ofpersons serving on the Appellate Body, including travel and sub
sistence al1owance, shall be met from the WTO budget in accordance with criteria to be
adopted by the General Council, based on recommendations of the Committee on
Budget, Finance and Administration.

Procedures for Appellate Review
9. Working procedures shall be drawn up by the Appellate Body in consultation with the
Chairman of the DSB and the Director-General, and communicated to the Members for
their information.

10. The proceedings of the Appellate Body shal1be confidentia1. The reports of the
Appellate Body shall be drafted without the presence of the parties to the dispute and in
the light of the information provided and the statements made.

11. Opinions expressed in the Appellate Body report by individuals serving on the
Appellate Body shall be anonymous.
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12. The Appellate Body shall address each of the issues raised in accordance with

paragraph 6 during the appellate proceeding.
13. The Appellate Body may uphold, modify or reverse the legal findings and con

clusions of the panel.

Adoption of Appellate Body Reports
14. An Appellate Body report shall be adopted by the DSB and unconditionally accepted

by the parties to the dispute unless the DSB decides by consensus not to adopt the Appel
late Body report within 30 days following its circulation to the Members." This adoption
procedure is without prejudice to the right of Members to express their views on an

Appellate Body report.

Article 18

Communications with the Panel or Appellate Body

1. There shall be no ex parte communications with the panel or Appellate Body con

cerning matters under consideration by the panel or Appellate Body.
2. Written submissions to the panel or the Appellate Body shall be treated as confi

dential, but shall be made available to the parties to the dispute. Nothing in this Under
standing shall preclude a party to a dispute from disclosing statements of its own posi
tions to the public. Members shall treat as confidential information submitted by another
Member to the panel or the Appellate Body which that Member has designated as con

fidential. A party to a dispute shall also, upon request of a Member, provide a non-con

fidential summary of the information contained in its written submissions that could be
disclosed to the public.

Article 19

Panel and Appellate Body Recommendations

1. Where a panel or the Appellate Body concludes that a measure is inconsistent with a
covered agreement, it shall recommend that the Member concemed" bring the measure
into conformity with that agreement. 10 In addition to its recommendations, the panel or

Appellate Body may suggest ways in which the Member concerned could implement the
recommendations.

2. In accordance with paragraph 2 of Article 3, in their findings and recommenda

tions, the panel and Appellate Body cannot add to or diminish the rights and obligations

provided in the covered agreements.

8 If a meeting of the DSB is not scheduled during this period, such a meeting of the DSB shall be held
for this purpose.

9 The "Member concerned" is the party to the dispute to which the panel or Appellate Body recommen
dations are directed.

10 With respect to recommendations in cases not involving a violation of GATT 1994 or any other cove
red agreement, see Article 26.
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Article 20

Time-frame for DSB Decisions

Unless otherwise agreed to by the parties to the dispute, the period from the date of
establishment of the panel by the DSB until the date the DSB considers the panel or
appellate report for adoption shall as a general rule not exceed nine months where the
panel report is not appealed or 12 months where the report is appealed. Where either the
panel or the Appellate Body has acted, pursuant to paragraph 9 of Article 12 or para
graph 5 of Article 17, to extend the time for providing its report, the additional time
taken shall be added to the above periods.

Article 21

Surveillance of Implementation of Recommendations and Rulings

1. Prompt compliance with recommendations or rulings of the DSB is essentiaI in order
to ensure effective resolution of disputes to the benefit of all Members.

2. Particular attention should be paid to matters affecting the interests of developing
country Members with respect to measures which have been subject to dispute settle
ment.

3. At a DSB meeting held within 30 days 11 after the date of adoption of the panel or
Appellate Body report, the Member concemed shall inform the DSB of its intentions in
respect of implementation of the recommendations and rulings of the DSB. If it is
impracticable to comply immediately with the recommendations and rulings, the Mem
ber concemed shall have a reasonable period of time in which to do so. The reasonable
period of time shall be:

(a) the period of time proposed by the Member concemed, provided that such period
is approved by the DSB; or, in the absence of such approval,

(b) a period oftime mutually agreed by the parties to the dispute within 45 days after
the date of adoption of the recommendations and rulings; or, in the absence of such
agreement,

(c) a period of time determined through binding arbitration within 90 days after the
date of adoption of the recommendations and rulings." In such arbitration, a guideline
for the arbitrator':' should be that the reasonable period of time to implement panel or
Appellate Body recommendations should not exceed 15 months from the date of adop
tion of a panel or Appellate Body report. However, that time may be shorter or longer,
depending upon the particular circumstances. •

4. Except where the panel or the Appellate Body has extended, pursuant to
paragraph 9 of Article 12 or paragraph 5 of Article 17, the time of providing its report,
the period from the date ofestablishment ofthe panel by the DSB until the date ofdeter-

II If a meeting of the DSE is not scheduled during this period, such a meeting of the DSB shall be held
for this purpose.

12 If the parties cannot agree on an arbitrator within ten days after referring the matter to arbitration, the
arbitrator shall be appointed by the Director-General within ten days, after consulting the parties.

13 The expression "arbitrator" shall be interpreted as referring either to an individual or a group.
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mination of the reasonable period of time shall not exceed 15 months uniess the parties
to the dispute agree otherwise. Where either the panel or the Appellate Body has acted
to extend the time of providing its report, the additional time taken shall be added to the
15-month period; provided that uniess the parties to the dispute agree that there are
exceptional circumstances, the total time shall not exceed 18 months.

5. Where there is disagreement as to the existence or consistency with a covered
agreement ofmeasures taken to comply with the recommendations and rulings such dis
pute shall be decided through recourse to these dispute settlement procedures, including
wherever possible resort to the original panel. The panel shall circulate its report within
90 days after the date ofreferral ofthe matter to it. When the panel considers that it can
not provide its report within this time frame, it shall inform the DSB in writing of the
reasons for the delay together with an estimate of the period within which it will subrnit
its report.

6. The DSB shall keep under surveillance the implementation ofadopted recommen
dations or rulings. The issue of implementation of the recommendations or rulings may
be raised at the DSB by any Member at any time following their adoption. Unless the
DSB decides otherwise, the issue of implementation of the recommendations or rulings
shall be placed on the agenda ofthe DSB meeting after six months following the date of
establishment of the reasonable period of time pursuant to paragraph 3 and shall remain
on the DSB's agenda until the issue is resolved. At least 10 days prior to each such DSB
meeting, the Member concemed shall provide the DSB with a status report in writing of
its progress in the implementation of the recommendations or rulings.

7. If the matter is one which has been raised by a developing country Member, the
DSB shall consider what further action it might take which would be appropriate to the
circumstances.

8. If the case is one brought by a developing country Member, in considering what
appropriate action might be taken, the DSB shall take into account not only the trade
coverage of measures complained of, but also their impact on the economy of develop
ing country Members concemed.

Article 22

Compensation and the Suspension of Concessions

1. Compensation and the suspension of concessions or other obligations are temporary
measures available in the event that the recommendations and rulings are not imple
mented within a reasonable period of time. However, neither compensation nor the sus
pension of concessions or other obligations is preferred to full implementation of a rec
ommendation to bring arneasure into conformity with the covered agreements. Com
pensation is voluntary and, if granted, shall be consistent with the covered agreements.

2. If the Member concemed fails to bring the measure found to be inconsistent with
a covered agreement into compliance therewith or otherwise comply with the recom
mendations and rulings within the reasonable period of time determined pursuant to par
agraph 3 of Article 21, such Member shall, if so requested, and no later than the expiry
of the reasonable period of time, enter into negotiations with any party having invoked
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the dispute settlement procedures, with a view to developing mutually acceptable com
pensation. Ifno satisfactory compensation has been agreed within 20 days after the date
of expiry of the reasonable period of time, any party having invoked the dispute settle
ment procedures may request authorization from the DSB to suspend the application to
the Member concemed of concessions or other obligations under the covered agree
ments.

3. In considering what concessions or other obligations to suspend, the complaining
party shall apply the following principles and procedures:

(a) the general principle is that the complaining party should first seek to suspend
concessions or other obligations with respect to the same sector(s) as that in which the
panel or Appellate Body has found a violation or other nullification or impairment;

(b) ifthat party considers that it is not practicable or effective to suspend concessions
or other obligations with respect to the same sector{s), it may seek to suspend conces
sions or other obligations in other sectors under the same agreement;

(c) if that party considers that it is not practicable or effective to suspend concessions
or other obligations with respect to other sectors under the same agreement, and that the
circumstances are serious enough, it may seek to suspend concessions or other obliga
tions under another covered agreement;

(d) in applying the above princip.1es, that party shall take into account:
(i) the trade in the sector or under the agreement under which the panel or Appellate

Body has found a violation or other nullification or impairment, and the importance of
such trade to that party;

(ii) the broader economic elements related to the nullification or impairment and the
broader economic consequences of the suspension of concessions or other obligations;

(e) if that party decides to request authorization to suspend concessions or other obli
gations pursuant to subparagraphs (b) or (c), it shall state the reasons therefor in its
request. At the same time as the request is forwarded to the DSB, it also shall be for
warded to the relevant Councils and also, in the case of a request pursuant to
subparagraph (b), the relevant sectoral bodies;

(f) for purposes of this paragraph, "sector" means:
(i) with respect to goods, all goods;
(ii) with respect to services, a principal sector as identified in the current "Services

Sectoral Classification List" which identifies such sectors; 14

(iii) with respect to trade-related intellectual property rights, each of the categories
of inteIlectual property rights covered in Section l, or Section 2, or Section 3, or
Section 4, or Section 5, or Section 6, or Section 7 of Part II, or the obligations under
Part III, or Part IV of the Agreement on TRIPS;

(g) for purposes of this paragraph, "agreement" means:
(i) with respect to goods, the agreements listed in Annex lA ofthe WTO Agreement,

taken as a whole as weIl as the Plurilateral Trade Agreements in so far as the relevant
parties to the dispute are parties to these agreements;

(ii) with respect to services, the GATS;

14 The list in document MTN.GNS/W/120 identifies eleven sectors.
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(iii) with respect to intellectual property rights, the Agreement on TRIPS.
4. The level of the suspension of concessions or other obligations authorized by the

DSB shall be equivalent to the level of the nullification or impairment.
5. The DSB shall not authorize suspension of concessions or other obligations if a

covered agreement prohibits such suspension.
6. When the situation described in paragraph 2 occurs, the DSB, upon request, shall

grant authorization to suspend concessions or other obligations within 30 days of the
expiry of the reasonable period of time uniess the DSB decides by consensus to reject
the request. However, if the Member concemed objects to the level of suspension pro
posed, or claims that the principles and procedures set forth in paragraph 3 have not been
followed where a complaining party has requested authorization to suspend concessions
or other obligations pursuant to paragraph 3(b) or (c), the matter shall be referred to arbi
tration. Such arbitration shall be carried out by the original panel, if members are avail
able, or by an arbitrator" appointed by the Director-General and shall be completed
within 60 days after the date of expiry of the reasonable period of time. Concessions or
other obligations shall not be suspended during the course of the arbitration.

7. The arbitrator" acting pursuant to paragraph 6 shall not examine the nature of the
concessions or other obligations to be suspended but shall determine whether the level
of such suspension is equivalent to the level ofnullification or impairment. The arbitra
tor may also determine if the proposed suspension of concessions or other obligations is
allowed under the covered agreement. However, if the matter referred to arbitration
includes a claim that the principles and procedures set forth in paragraph 3 have not been
followed, the arbitrator shall examine that claim. In the event the arbitrator determines
that those principles and procedures have not been followed, the complaining party shall
apply them consistent with paragraph 3. The parties shall accept the arbitrator's decision
as final and the parties concemed shall not seek a seeond arbitration. The DSB shall be
informed promptly of the decision of the arbitrator and shall upon request, grant author
ization to suspend concessions or other obligations where the request is consistent with
the decision of the arbitrator, uniess the DSB decides by consensus to reject the request.

8. The suspension of concessions or other obligations shall be temporary and shall
only be applied until such time as the measure found to be inconsistent with a covered
agreement has been removed, or the Member that must implement recommendations or
rulings provides a solution to the nullification or impairment of benefits, or a mutually
satisfactory solution is reached. In accordance with paragraph 6 of Article 21, the DSB
shall continue to keep under surveillance the implementation of adopted recommenda
tions or rulings, including those cases where compensation has been provided or conces
sions or other obligations have been suspended but the recommendations to bring a
measure into conformity with the covered agreements have not been implemented.

9. The dispute settlement provisions of the covered agreements may be invoked in
respect of measures affecting their observance taken by regional or local govemments
or authorities within the territory ofa Member. When the DSB has ruled that a provision

15 The expression"arbitrator" shall be interpreted as referring either to an individual or a group.
16 The expression "arbitrator" shall be interpreted as referring either to an individual or a group or to the

members of the original panel when serving in the capacity of arbitrator.
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of a covered agreement has not been observed, the responsible Member shall take such
reasonable measures as may be available to it to ensure its observance. The provisions
of the covered agreements and this Understanding relating to compensation and suspen
sion of concessions or other obligations apply in cases where it has not been possible to
secure such observance."

Article 23

Strengthening of the Multilateral System

1. When Members seek the redress of a violation of obligations or other nullification or
impainnent of benefits under the covered agreements or an impediment to the attain
ment of any objective of the covered agreements, they shall have recourse to, and abide
by, the rules and procedures of this Understanding.

2. In such cases, Members shall:
(a) not make a determination to the effect that a violation has occurred, that benefits

have been nullified or impaired or that the attainment of any objective of the covered

agreements has been impeded, except through recourse to dispute settlement in accord
ance with the rules and procedures of this Understanding, and shall make any such deter
mination consistent with the findings contained in the panel or Appellate Body report
adopted by the DSB or an arbitration award rendered under this Understanding;

(b) follow the procedures set forth in Article 21 to determine the reasonable period
of time for the Member concemed to implement the recommendations and rulings; and

(c) follow the procedures set forth in Article 22 to detennine the level of suspension
of concessions or other obligations and obtain DSB authorization in accordance with
those procedures before suspending concessions or other obligations under the covered
agreements in response to the failure of the Member concerned to implement the recom
mendations and rulings within that reasonable period of time.

Article 24

Special Procedures Involving Least-Developed Country Members

1. At all stages of the determination of the eauses of a dispute and of dispute settlement
procedures involving a least-developed country Member, particular consideration shall
be given to the special situation of least-developed country Members. In this regard,
Members shall exercise due restraint in raising matters under these procedures involving
a least-developed country Member. If nullification or impainnent is found to result from
a measure taken by a least-developed country Member, complaining parties shall exer
cise due restraint in asking for compensation or seeking authorization to suspend the
application of concessions or other obligations pursuant to these procedures.

2. In dispute settlement cases involving a least-developed country Member, where a

17 Where the provisions of any covered agreement concerning measures taken by regional or local
govemments or authorities within the territory of a Member contain provisions different from the pro
visions of this paragraph, the provisions of such covered agreement shall prevail.
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satisfactory solution has not been found in the course ofconsultations the Director-Gen

eral or the Chairman of the DSB shall, upon request by a least-developed country Mem
ber offer their good offices, conciliation and mediation with a view to assisting the par
ties to settle the dispute, before a request for a panel is made. The Director-General or
the Chairman of the DSB, in providing the above assistance, may consult any source
which either deems appropriate.

Article 25

Arbitration

1. Expeditious arbitration within the WTO as an alternative means of dispute settlement
can facilitate the solution of certain disputes that concern issues that are clearly defined
by both parties.

2. Except as otherwise provided in this Understanding, resort to arbitration shall be
subject to mutual agreement of the parties which shall agree on the procedures to be fol
lowed. Agreements to resort to arbitration shall be notified to all Members sufficiently
in advance of the actual commencement of the arbitration process.

3. Other Members may become party to an arbitration proceeding only upon the
agreement of the parties which have agreed to have recourse to arbitration. The parties
to the proceeding shall agree to abide by the arbitration award. Arbitration awards shall
be notified to the DSB and the Council or Committee of any relevant agreement where
any Member may raise any point relating thereto.

4. Articles 21 and 22 of this Understanding shall apply mutatis mutandis to arbitra
tion awards.

Article 26

1. Non- Violation Complaints of the Type Described in Paragraph 1(b) ofArticle XXIII

ofGATT 1994
Where the provisions ofparagraph 1(b) of Article XXIII of GATT 1994 are applica

ble to a covered agreement, a panel or the Appellate Body may only make rulings and
recommendations where a party to the dispute considers that any benefit accruing to it
directly or indirectly under the relevant covered agreement is being nullified or impaired
or the attainment of any objective of that Agreement is being impeded as a result of the
application by a Member of any measure, whether or not it conflicts with the provisions
of that Agreement. Where and to the extent that such party considers and a panel or the
Appellate Body determines that a case concerns a measure that does not conflict with
the provisions ofa covered agreement to which the provisions ofparagraph 1(b) ofArti
cle XXIII of GATT 1994 are applicable, the procedures in this Understanding shall
apply, subject to the following:

(a) the complaining party shall present a detailedjustification in support of any com
plaint relating to a measure which does not conflict with the relevant covered agreement;

(b) where a measure has been found to nullify or impair benefits under, or impede
the attainment of objectives, of the relevant covered agreement without violation
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thereof, there is no obligation to withdraw the measure. However, in such cases, the
panel or the Appellate Body shall recommend that the Member concerned make a mutu
ally satisfactory adjustment;

(c) notwithstanding the provisions of Article 21, the arbitration provided for in

paragraph 3 of Article 21, upon request of either party, may include a determination of
the level of benefits which have been nullified or impaired, and may also suggest ways

and means ofreaching a mutually satisfactory adjustment; such suggestions shall not be
binding upon the parties to the dispute;

(d) notwithstanding the provisions of paragraph 1 of Article 22, compensation may
be part of a mutually satisfactory adjustment as final settlement of the dispute.

2. Complaints of the Type Deseribed in Paragraph 1(e) ofArtiele XXIII of GATT
1994

Where the provisions ofparagraph 1(c) ofArticle XXIII of GATT 1994 are applica

ble to a covered agreement, a panel may only make rulings and recommendations where
a party considers that any benefit accruing to it directly or indirectly under the relevant

covered agreement is being nullified or impaired or the attainment of any objective of

that Agreement is being impeded as a result of the existence of any situation other than
those to which the provisions of paragraphs l(a) and l(b) of Article XXIII of GATT
1994 are applicable. Where and to the extent that such party considers and a panel deter
rnines that the matter is covered by this paragraph, the procedures of this Understanding
shall apply only up to and including the point in the proceedings where the panel report
has been circulated to the Members. The dispute settlement rules and procedures con
tained in the Decision of 12 April 1989 (BISD 36S/61-67) shall apply to consideration
for adoption, and surveillance and implementation of recommendations and rulings.
The following shall also apply:

(a) the complaining party shall present a detailed justification in support ofany argu
ment made with respect to issues covered under this paragraph;

(b) in cases involving matters covered by this paragraph, if a panel finds that cases
also involve dispute settlement matters other than those covered by this paragraph, the
panel shall circulate a report to the DSB addressing any such matters and a separate
report on matters falling under this paragraph.

Article 27

Responsibilities of the Secretariat

1. The Secretariat shall have the respons ibility of assisting panels, especially on the
legal, historical and procedural aspects of the matters dealt with, and of providing see
retarial and technical support.

2. While the Secretariat assists Members in respect of dispute settlement at their
request, there may also be a need to provide additional legal advice and assistance in
respect of dispute settlement to developing country Members. To this end, the Secretar
iat shall make available a qualified legal expert from the WTO technical cooperation
services to any developing country Member which so requests. This expert shall assist
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the developing country Member in a manner ensuring the continued impartiality of the
Secretariat.

3. The Secretariat shall conduct special training courses for interested Members con- ,
ceming these dispute settlement procedures and practices so as to enable Members'
experts to be better informed in this regard.
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