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1. Hvert av medlemmene av voldgiftspanelet skal: 
 

a) være sakkyndig i eller ha erfaring fra internasjonal rett, internasjonal 
handel eller andre områder som omfattes av denne avtale, eller fra 
løsning av tvister i forbindelse med internasjonale handelsavtaler,  

 
b) velges utelukkende på grunnlag av objektivitet, pålitelighet og sunn 

dømmekraft,  
 
c) være uavhengig og ikke ha bånd til eller ta instrukser fra noen av partene, 

eller ha hatt med saken å gjøre i annen egenskap, og  
 
d) rette seg etter de retningslinjer for tvisteløsning som Den blandede 

komité vedtar. 
 
2. Følgende prosedyrer skal gjelde for valg av medlemmer til voldgiftspanelet: 
 

a) Voldgiftspanelet skal bestå av tre medlemmer. 
 
b) I sin skriftlige underretning i henhold til artikkel 29 i denne avtale, skal 

den parten eller de partene som sender tvisten til voldgift, utpeke ett 
panelmedlem, som skal tilfredsstille kriteriene i punkt 1 i dette vedlegget. 
Dette medlemmet kan være borger av den underrettende part eller av en 
av de underrettende parter.  

 
c) Innen 15 dager etter at underretningen omtalt i punkt 2 b) er mottatt, skal 

den eller de parter som underretningen er adressert til, i sin tur utnevne 
ett panelmedlem, som skal tilfredsstille kriteriene i punkt 1. Dette 
medlemmet kan være borger av den parten eller en av de partene som 
foretar utnevnelsen. 

 
 
d) Innen 30 dager etter at underretningen omtalt i punkt 2 b) er mottatt, skal 

de berørte parter sammen utnevne et tredje medlem som tilfredsstiller 
kriteriene i punkt 1. Det tredje medlemmet skal ikke være borger av noen 
av partene i denne avtale, eller være fast bosatt på territoriet til noen av 
partene. Det medlemmet som er utpekt på denne måten, skal være 
voldgiftspanelets formann.  
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e) Dersom ikke alle de tre medlemmene er utnevnt innen 30 dager etter at 

underretningen omtalt i punkt 2 b) er mottatt, skal den eller de 
utnevnelser som gjenstår, etter anmodning fra en av partene i tvisten, 
foretas av generalsekretæren i Den permanente voldgiftsdomstolen, i 
samsvar med kriteriene i punkt 2 c) og punkt 2 d). Dersom general-
sekretæren ikke kan handle i henhold til dette punkt, eller er borger av en 
av partene i denne avtale, skal utnevnelsen eller utnevnelsene foretas av 
visegeneralsekretæren i Den permanente voldgiftsdomstolen. 

 
3. Med mindre partene i tvisten blir enige om noe annet, og med forbehold for 
punktene 4-7, skal Den permanente voldgiftsdomstolens frivillige regler for voldgifts-
tvister mellom to stater, som trådte i kraft 20. oktober 1992, komme til anvendelse. 
 
4. Voldgiftspanelet skal treffe sine beslutninger gjennom flertallsvedtak. 
 
5. De parter som ikke er part i tvisten skal, etter å ha sendt skriftlig melding til 
partene i tvisten, ha rett til å legge fram skriftlige innlegg for voldgiftspanelet, be om 
skriftlige framstillinger fra partene i tvisten, være med på alle møtene og komme med 
muntlige innlegg.  
 
6. Voldgiftskjennelsen skal presenteres innen seks måneder etter at formannen for 
voldgiftspanelet ble utnevnt. Denne fristen kan forlenges med maksimalt tre måneder, 
dersom partene i tvisten blir enige om det.  
 
7. Voldgiftspanelets utgifter, herunder godtgjørelsen til medlemmene, skal fordeles 
likt mellom partene i tvisten. Betaling av honorarer og dekning av utgifter til medlem-
mene av et voldgiftspanel som er opprettet i henhold til dette vedlegg, skal skje på 
grunnlag av tariffer som Den blandede komité utarbeider, og som er gyldige på 
tidspunktet for opprettelsen av panelet.   
 

_______________ 


