Tvisteløsningssystemet i WTO
Konsultasjoner
Dette er første skritt i en tvist. En part kan anmode om opprettelsen av et panel dersom
konsultasjonene ikke fører til en løsning på tvisten innen 60 dager.

Tvsisteløsningsrådet oppretter et Panel
Dersom en tvisten ikke har funnet sin løsning i konsultasjonene kan klageren anmode om at
tvisteløsningsrådet oppretter et (voldgiftslignende) panel. Tvisteløsningsrådet møtes vanligvis én
gang i måneden, og må senest opprette panel på det andre møtet det behandler panelanmodningen.

Megling etc.
Denne typen alternative
tvisteløsningsmetoder kan igangsettes på
ethvert tidspunkt i prosessen

Fastleggelse av Panelets mandat
Dersom partene ikke enes om et særlig mandat innen 20 dager anvendes standard mandat.

Utvelgelse av Panelets medlemmer
Dersom Panelets sammensetning ikke er klart innen 20 dager skal WTOs Generaldirektør utpeke dets
medlemmer innen 10 nye dager.

Panelets saksbehandling og høringer
Innbærer skriftlig prosedyre samt vanligvis 2 møter med partene og 1 med tredjeparter.

Panelets foreløpige rapport
Sirkuleres til partene for kommentarer.

Panelets endelige rapport sirkuleres til partene
Innen 6 måneder fra Panelets opprettelse, 3 måneder i hastesaker.

Ekspert granskningsgrupper

Møte mellom Panel og parter
for å gjennomgå spørsmål
identifisert i kommentarene
Partene kan anmode om dette

Panelets rapport sirkuleres til Tvisteløsningsrådet
Etter oversettelse til WTO’s tre språk, og innen 9 måneder fra Panelets opprettelse.

Tvisteløsningsrådet vedtar rapporten

Ankebehandling

Innen 60 dager etter at rapporten er sirkulert (offentliggjort), med mindre saken ankes.

Skal avsluttes innen 90 dager

Tvisteløsningsrådet vedtar
Ankeorganets rapport
Innen 30 dager etter sirkulering.

Tvist om gjennomføring
Adgang til å bringe slik tvist inn for
tvisteløsningssystemet, inkludert det opprinnelige
Panelet, som skal avgjøre saken innen 90 dager.

Tvisteløsningsrådet fører tilsyn med gjennomføringen av vedtatte
anbefalinger fra Panel/Ankeorgan
Etterlevelse innen ”reasonable period of time” (rimelig tid)

Ved manglende gjennomføring forhandler partene om
kompensasjon i påvente av full gjennomføring
Ved manglende enighet om kompensasjon kan
Tvisteløsningsrådet godkjenne mottiltak i påvente av full
gjennomføring
30 dager etter utløpet av ”reasonable period of time”

Adgang til voldgift vedrørende mottiltakenes størrelse og
prinsipper og prosedyrer for innførelsen av disse
60 dager etter utløpet av ”reasonable period of time”

