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Abstract 
Submitting amicus curiae briefs is a mean by which non-governmental 

organisations (NGOs) can influence procedures in the WTO. In those briefs, NGOs 

present facts and ideas concerning a dispute. A panel or the appellate body may 

take the briefs into consideration or disregard them. This essay examines cases 

from which amicus curiae briefs in the WTO have developed, including an 

analysis of the legal reasoning made by panels and the appellate body.  

 

The conclusion of this essay, de lege lata, is that amicus curiae briefs can be 

considered by panels because of their right to “seek information” under article 13 

DSU. The same rule does not apply for procedures in the appellate body and there 

is no similar rule that can be applied in the same way. Thus, the acceptance of 

amicus curiae briefs in the appellate body is questionable. 

 

Furthermore, I conclude, de lege ferenda, that amicus curiae briefs should not be 

allowed in the appellate body because of its character of being a superior instance. 

However, amicus curiae briefs are useful for procedures in panels and should 

continue to be allowed. 
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Förkortningar och begrepp 
AB Appellate Body, andra instansen i WTO 

Amicus curiae Ordagrant ”Vän av domstol”. Ett subjekt som varken 
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DSU Understanding on Rules and Procedures 

Governing the Settlement of Disputes 
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EU Europeiska unionen 
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ITO International Trade Organization 

JWIT The Journal of World Investment & Trade 

Medlem Stat som är medlem i WTO 

NAFTA North America Free Trade Agreement 

Panel Första instansen i WTO 
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SvJT Svensk juristtidning 

TPP Trans Pacific Partnership 

US 

Utvecklingsland 

Förenta staterna, USA 

Enligt FN:s mening. Observera, inte enligt WTO:s 

definition 

VCLT Wienkonventionen om traktaträtten 

WTO World Trade Organization, Världshandels-

organisationen 
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 

Handel mellan länder har länge varit en grundbult i världens ekonomier. På senare 

år har teknikutvecklingen och globaliseringen möjliggjort att varor kan 

transporteras snabbt och enkelt över hela jorden på kort tid. Det medför ett behov 

för länder att diskutera handelsrelaterade frågor och ingå avtal med varandra för 

att göra handeln ännu effektivare och mer lönsam. Så sker också, bland annat 

genom WTO:s pluri- och multilaterala avtal. Ibland ställs intresset av ökad handel 

mot andra intressen som stater har, exempelvis att skydda miljön. Om ett land inför 

regler som förbjuder en miljöfarlig produkt att säljas innebär det också att ett land 

inte längre kommer att kunna exportera den produkten. Det behöver inte 

nödvändigtvis röra sig om ett uttryckligt förbud. Istället kan det handla om regler 

som gör det svårt för det exporterande landet att sälja sina varor i ett annat land. 

Den organisation som på global nivå bestämmer om en handelshindrande åtgärd 

ska anses vara förenlig med WTO:s pluri- och multilaterala avtal är WTO:s 

tvistlösningsorgan. Enbart stater kan vara medlemmar i WTO.1 Därför kan enbart 

stater vara part i en tvist som slits framför något av WTO:s tvistlösningsorgan.  

 

En tvist mellan två länder kan medföra stora konsekvenser för andra stater.2 Ett 

land kan ha infört liknande handelshindrande åtgärder eller exporterar samma typ 

av varor som har förbjudits. Ett sådant land som har ett väsentligt intresse i tvisten 

kan medverka i processen som tredje part och på så vis verka för att hänsyn ska tas 

till landets intressen.3 Som tredje part har medlemmen möjlighet att sända inlagor 

till tvistlösningsorganet och delta vid förhandlingar.4 Däremot är det inte bara 

länder som berörs av dessa tvister. Även organisationer av olika slag, exempelvis 

miljöskyddsorganisationer, fackförbund och näringslivsorganisationer kan ha ett 

intresse av att delta i och påverka processen. På senare tid har tvistlösningsorganen 

                                            
1 Artikel XII Marrakechavtalet. 
2 Se Seth, Tvistlösning i WTO, s. 278. 
3 Artikel 10.2 DSU. 
4 Artikel 10.2 DSU. 
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ansett att de har möjlighet att beakta yttranden som har sänts in av sådana 

organisationer. 

  

Sedan WTO tillät det första externa yttrandet har institutet varit ett omdiskuterat 

ämne bland medlemsstater, organisationer och akademiker.5 Externa yttranden kan 

ses som en udda fågel i ett tvistlösningssystem där stater löser tvister. Att privata 

subjekt kan påverka hur stater ska utforma sin lagstiftning kan ses som stötande. 

Däremot innebär en delaktighet från privata subjekt att värdefull fakta inkluderas 

i processmaterialet och det ökade inflytandet från organisationer innebär att WTO 

kan bli mer demokratiskt och förankrat bland medlemmarnas medborgare. På detta 

sätt kan externa yttranden innebära både fördelar och nackdelar för en tvist.6 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Avsikten med detta arbete är att undersöka företeelsen av externa yttranden i 

WTO:s tvistlösningsorgan. Genom att presentera och analysera rapporter från båda 

instanserna är det möjligt att undersöka dels hur instrumentet har utvecklats i 

WTO, dels hur tvistlösningsorganen motiverar godtagandet av yttrandena. 

Tvistlösningsorganens agerande kommer att jämföras med min tolkning av regel-

verken för att på så sätt ge en vidare bild av externa yttrandens tillåtlighet i WTO. 

Därtill kommer externa yttranden sättas i relation till processens syften och 

insändares intresse av att ha inflytande över tvistlösningen. Utifrån dessa 

resonemang kommer jag undersöka om externa yttranden bör vara en del av tvist-

lösningen i WTO eller om en annan lösning vore lämpligare. Uppsatsens 

övergripande syfte är att utreda om användandet av externa yttranden bör tillåtas 

eller begränsas. Jag har därför valt att ställa följande fyra delfrågor: 

 

 

 

                                            
5 Se Lowenfeld s. 187. 
6 En utförligare redogörelse om externa yttrandens för- och nackdelar förs i avsnitt 3.2. 
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i. Vilka rättsgrunder stödjer sig WTO:s tvistlösningsorgan på vid godtagandet av 

externa yttranden? 

ii. I vilken mån påverkar externa yttranden processer? 

iii. Finns det någon lämpligare tolkning av regelverken angående tillåtligheten av 

externa yttranden?  

iv. Bör gällande rättsordning ersättas av ett annat system?  

 

1.3 Metod 

Vid författandet av denna uppsats används en rättsdogmatisk metod. Eftersom 

arbetet skrivs på svenska vid Uppsala universitet är det ofrånkomligt att uppsatsen 

präglas av svenska syner på vad som är rättsdogmatik. Jareborg anser att 

rättsdogmatik handlar om en konstruktion av ett normativt system som ger mening 

åt lagarna och domarna. Vidare anför Jareborg att metoden kan användas för att 

vidga perspektivet av vad gällande rätt är genom att diskutera alternativa lösningar 

på juridiska problem. Utgångspunkten för diskussionen är dock alltid någon form 

av maktutövning, exempelvis lag, bindande avtal eller praxis.7 

 

När jag i denna uppsats diskuterar vad gällande rätt innebär är det naturligt att mitt 

resonemang tar avstamp från regelverk och rättspraxis som har rättslig betydelse 

för mina frågeställningar. Genom att tolka de olika instrumenten och väga deras 

rättskällevärde mot varandra är det möjligt att visa vad gällande rätt är. Vidare 

diskuterar jag i detta arbete hur en lämplig ordning bör utformas. Vid en sådan 

diskussion är jag inte lika bunden till rättskällorna. Däremot kretsar fortfarande 

argumentationen kring de syften och ändamål som olika fenomen inom 

tvistlösningsmekanismen baseras på. Genom att hålla kvar vid det rättsliga inslaget 

i en sådan diskussion anser jag att den tillämpade metoden fortfarande är 

rättsdogmatik, om än med en annan inriktning.8 

 

                                            
7 Jareborg SvJT 2004 s. 4. 
8 Se Lambertz SvJT 2002 s. 265. 
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I vissa avsnitt i detta arbete diskuteras lämpligheten av externa yttranden och 

vilken betydelse de har för processen. För att presentera sådana delar på ett adekvat 

sätt är det motiverat att behandla underbyggda argument för att därefter dra 

slutsatser om hur rättsordningen borde vara.9 Detta är möjligt att göra inom ramen 

för flera utgångspunkter. Denna uppsats fokuserar främst på: 

 

− Strävan efter materiellt riktiga domar. Målsättningen innebär en strävan efter 

att klargöra alla rättsfakta och nå de slutsatser som är rätt för den enskilda 

tvisten. Vad som är sanningen i en tvist kan däremot skilja sig från den sanning 

som skulle komma fram om all relevant fakta skulle visas. Då rätten inte har 

långtgående möjligheter att verka på ett inkvisitoriskt sätt är det inte heller 

rimligt att rätten ska lyckas nå den absoluta sanningen. Istället har parterna 

möjlighet att forma processen på olika sätt, exempelvis genom att inrikta sin 

talan på vissa grunder och lägga mer fokus på vissa bevis än andra. Rätten kan 

däremot verka för att rapporten som meddelas är rättvis med tanke på materialet 

som åberopas i tvisten.10 

 

− Den processekonomiska funktionen. Innebörden av funktionen är att processer 

ska vara så snabba och billiga som möjligt. Detta ändamål rör främst 

processens roll i sig, det vill sägas tvistlösningsorganens och parternas intresse 

av att delta i en effektiv process. Generellt innebär en snabbare process att 

mindre tid måste läggas på fallet, vilket innebär lägre kostnader för både 

parterna och tvistlösningsorganet. I sin tur leder det till att parter anser att det 

är ekonomiskt motiverat att föra tvister i WTO och mekanismen blir då mer 

uppskattad och använd.11 

 

− Den handlingsdirigerande funktionen. Synsättet innebär att rättens uppgift i 

samhället är att verka handlingsdirigerande. Tvistlösningsorganen ges mandat 

                                            
9 Jfr. a.a. s. 266. 
10 Lindberg s. 613. 
11 Se Lindell s. 24 f. 
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att ta hänsyn till de konsekvenser i samhället som kan följa av ett visst domslut 

och ta dessa i beaktande när de motiverar domslutet. Genom att besluta på ett 

visst sätt kan det påverka företag och stater att i fortsättningen agera på ett 

särskilt vis, som exempelvis gynnar miljön.12 

 

− Den konfliktlösande funktionen. Denna funktion tar främst hänsyn till parterna 

i tvisten istället för samhället som helhet. Hur domen påverkar samhället ska 

inte få betydelse för hur tvisten mellan parterna ska bedömas. Det är parterna 

som är föremål för processen och det är på dem tvisten ska fokusera. Deras 

intressen ska vara i förgrunden. Rätten kan ses som ett slags serviceorgan som 

löser tvisten åt parterna.13 

 

Utöver de ovan nämnda klassiska funktionerna anges ett specifikt syfte med tvist-

lösningen i WTO i artikel 3.2 överenskommelsen om tvistlösning (DSU).14 Där 

framgår att tvistlösningen ska verka för att tillgodose trygghet och förutsebarhet 

för det multilaterala handelssystemet. Medlemmarna erkänner att tvistlösnings-

organen ska säkerställa att avtalens materiella rättigheter upprätthålls och tydlig-

göra existerande avtalsklausuler i enlighet med folkrättsligt erkända sedvanliga 

principer om tolkning. Vilka principer som ska anses vara av sådan karaktär anses 

vara definierat i artikel 31 och 32 i Wienkonventionen om traktaträtten.15 Där 

framkommer att en term ska tolkas utifrån dess ordinarie betydelse, i sin kontext 

samt i linje med syftet och ändamålet av avtalet. 

 

De olika funktionerna som beskriver processernas syften behöver inte vara 

varandras motsatser. Istället representerar de olika intressen som alla behöver tas 

hänsyn till för att ett processuellt förfarande ska fungera så bra som möjligt. 

Däremot kan inte alla intressen beaktas fullt ut eftersom det skulle få märkliga 

                                            
12 Se Seth, Tvistlösning i WTO, s. 74. 
13 Se a.a. s. 74. 
14 DSU är en del av WTO:s processregler och ingår i WTO:s avtalspaket, se Van den Bossche & Zdouc 
s. 41 f. 
15 Lester m.fl. s. 197. 
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konsekvenser. Det finns också situationer där de olika funktionerna förespråkar 

olika lösningar på ett processuellt problem. Funktionerna kommer i denna uppsats 

att används för att förankra diskussionen om tillåtelsen av externa yttranden vid 

fasta hållpunkter. 

 

1.4 Material 

Det primära källmaterialet i denna uppsats består dels av WTO:s regelverk, dels 

av tillhörande rättsfall. WTO:s regelverk består främst av ”Understanding on Rules 

and Procedures Governing the Settlement of Disputes” (DSU) (överenskommelsen 

om tvistlösning). Utöver den ingår även de två ”Working Procedures”-

dokumenten.16 De reglerar det rättsliga förfarandet i respektive organ på en mer 

detaljerad nivå än vad DSU gör. 

 

För att förstå hur nämnda överenskommelser hanteras av paneler och ”Appellate 

Body” (AB) är det av betydelse att undersöka hur tvistlösningsorganen har 

resonerat i rapporter där frågan om tillåtligheten av externa yttranden har 

aktualiserats. 

 

Utöver dessa rättskällor hänvisar uppsatsen till doktrin. Litteraturen är främst 

utländsk eftersom fenomenet saknar nationell motsvarighet i Sverige och för att 

externa yttranden i WTO är sparsamt behandlade i svensk litteratur. En del av 

materialet rör användandet av externa yttranden i andra rättskulturer, såsom 

amerikanska domstolar och skiljenämnder. Detta material används i den 

utsträckning som det är relevant också för externa yttranden i WTO.  

 

1.5 Avgränsningar  

Uppsatsen fokuserar på sådana externa yttranden som privata subjekt har gett in i 

eget namn utan att ha blivit tillfrågad av ett tvistlösningsorgan. Ett externt yttrande 

                                            
16 Working Procedures för paneler utgör bilaga 3 till DSU. AB skapar sina egna Working Procedures, 
(WT/AB/WP/6) senast ändrad 16 augusti 2010. 
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kan även lämnas in som en del av en parts eller tredje parts inlaga eller efter att ett 

privat subjekt har blivit ombedd av ett tvistlösningsorgan att inkomma med ett 

yttrande. När ett externt yttrande inkluderas i en parts eller tredje parts inlaga har 

yttrandet ingen självständig ställning i processen. Sådana yttranden är därför inte 

av relevans för denna framställning eftersom parterna och tredje parterna måste få 

lämna in de fakta parterna vill. 

 

En avgränsning jag har valt att göra är att inte behandla de eventuella externa 

yttranden som sänds in till skiljemannaprocesser som sker inom ramen för WTO.17 

Avgränsningen har gjorts med anledning av att sådana processer tillhör en annan 

rättsordning som påverkas av andra intressen. Därför har jag valt att enbart 

behandla användningen av externa yttranden i paneler och AB. 

 

Vid diskussionen angående hur systemet bör hantera externa yttranden har jag valt 

att inte inkludera resonemang kring hur en eventuell förändring kan förverkligas. 

Istället för jag en argumentation på ett principiellt plan som inte tar hänsyn till det 

rådande diplomatiska läget i WTO.  

 

1.6 Terminologi 

Amicus curiae är latin för ”vän till domstol” och är benämningen på en 

organisation eller privatperson som på något sätt vill påverka en rättsprocess 

genom att vara delaktig i den. Med syftet att öka läsvänligheten i texten genom att 

begränsa användningen av latinska termer har jag valt att kalla amicus curiae för 

”privat subjekt”.  

 

Den största delen av materialet som finns skrivet i internationell handelsrätt är 

författat på engelska. Detta får en inverkan på terminologin som används och 

medför att det ibland kan vara problematiskt att översätta engelska uttryck till 

svenska. Ett sådant uttryck är ”amici curiae briefs”. Eftersom institutet saknar 

                                            
17 Se artikel 25 DSU. 
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motsvarighet i svensk rätt finns inte heller något vedertaget uttryck. Jag har därför 

valt att kalla dem för ”externa yttranden”. ”Externa” för att de sänds in av någon 

som inte är part eller tredje part i tvisten och ”yttranden” för att subjektet lämnar 

information i form av ett skriftligt yttrande. Yttrandena skulle också kunna kallas 

”inlagor”. Det skulle dock riskera att förväxling sker med inlagor som parterna och 

tredje parterna inger i tvisten. För att framhålla att yttranden inte härstammar från 

någon part har jag valt att kalla dem ”externa yttranden”. 

 

En särskild typ av regel som återkommer löpande i uppsatsen är så kallade 

”Additional Procedures”. Sådana regler har jag valt att kalla för ”tilläggsregler”, 

för att öka läsvänligheten. 

 

Engelskans inflytande i WTO medför att tvistlösningsorganen och regelverken har 

engelska benämningar. Jag har valt att i denna uppsats behålla de engelska 

förkortningarna, såsom ”DSU” för ”överenskommelsen om tvistlösning” och 

”AB” för ”Appellate Body”. Vissa engelska uttryck har en snarlik motsvarighet i 

svenskan. När så är fallet har jag valt att översätta ordet. Därför kallar jag ”panels” 

för paneler och ”reports” för rapporter. Engelskans inflytande är även anledningen 

till att jag har valt att benämna rättsfallen med deras engelska kortnamn. Det hade 

varit möjligt att översätta namnen till svenska motsvarigheter. Jag har dock gjort 

bedömningen att det förenklar för läsaren om det engelska namnet används 

eftersom fallen redan är kända under sina engelska namn. En läsare som har läst 

fallen tidigare vet då vilket fall som avses i denna text. 

 

1.7 Disposition 

Inledningsvis behandlar denna uppsats olika historiska aspekter kring världs-

handeln och tvistlösningsmekanismen i WTO (avsnitt 2). Därefter beskrivs externa 

yttranden för att visa var instrumentet förekommer och vilka funktioner det har 

(avsnitt 3). Därpå behandlas relevant praxis och utifrån det dras slutsatser kring 

vilken rättsgrund som tvistlösningsorganen stödjer sin behörighet att acceptera 

externa yttranden på. I anslutning till genomgången av praxis tas även frågan om 
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betydelsen av externa yttranden i WTO upp (avsnitt 4). Därefter analyseras AB:s 

sätt att argumentera och följt av panelernas sätt att motivera sina ståndpunkter 

(avsnitt 5). Avslutningsvis diskuterar jag hur en regleringen bör utformas (avsnitt 

6). I det avsnittet tar jag ställning till vilken lösning jag anser är bäst lämpad med 

hänsyn till processens olika syften och med beaktande av de verkningar ett externt 

yttrande kan medföra. 
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2 Tvistlösningsmekanismens framväxt 
2.1 Skapandet av WTO 

Under en lång period har handel mellan länder varit betydelsefull för världens 

ekonomiska utveckling. Olika ekonomiska filosofier och världskrig har inneburit 

att synen på handel har pendlat mellan att vara frihandelsvänlig och 

protektionistisk.18 Efter andra världskriget arbetade en kommitté fram ett förslag 

som bestod av ett organ kallat Internationella handelsorganisation (ITO) med ett 

tillhörande multilateralt handelsavtal kallat ”Allmänna tull- och handelsavtalet” 

(General Agreement on Tariffs and Trade, GATT).19 ITO-stadgan blev dock 

försenad, samtidigt som GATT började tillämpas av de traktatslutande parterna. 

När ITO-stadgan var färdigförhandlad i mars 1948 röstade USA:s kongress ned 

den och med det dog hela ITO. Stadgan anses ha varit alltför liberal och frihandels-

vänlig för sin tid.20 Istället blev GATT (förutom ett multilateralt avtal) stegvis även 

en handelsorganisation.21. År 1995 skapades Världshandelsorganisationen (WTO) 

som ersatte GATT:s organisatoriska del och blev den nya ramen för världshandeln. 

 

2.2 Skapandet av tvistlösningsmekanismen 

2.2.1 Historisk bakgrund 

I den föreslagna ITO-stadgan gavs medlemmarna två alternativ för att lösa en 

uppkommen tvist. Antingen kunde det ske genom skiljedom eller med panel 

bestående av representanter från arton medlemsstater. En dom av det senare slaget 

kunde överklagas till medlemsförsamlingen som kunde inhämta synpunkter från 

Internationella domstolen.22 Eftersom ITO aldrig såg dagens ljus blev de 

bestämmelser i GATT som behandlade tvistlösning vägledande för lösandet av 

tvister. Reglerna var relativt vaga men innebar att det fanns ett forum för de 

tvistande länderna att mötas vid och lösa dispyten.23 Om de tvistande parterna inte 

                                            
18 Se Seth, WTO och den internationella handelsordningen, s. 17–27.  
19 Lowenfeld s. 28. 
20 Lester m.fl. s. 57.   
21 A.st.  
22 ITO–stadgan finns publicerad i prop 1950:54. Se artiklarna 93–96 på s. 152–154. 
23 Seth, WTO och den internationella handelsordningen, s. 33. 
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kunde komma överens kunde sekretariatet eller en grupp av experter bistå.24 

Tvistlösningsmekanismen saknade förfaranderegler vilket medförde att 

tvistlösningen till en början var politiskt präglad och att förhandlingarna 

genomfördes av diplomater från medlemsstaterna. Med tiden ändrades 

förhållningssättet och mekanismen blev i allt större utsträckning regelorienterad 

och fick en mer tydlig juridisk inriktning.25  

 

Som ett led i att skapa en mer juridiskt präglad process tillkom det första 

”Understanding”-dokumentet i slutet av 1970-talet. Texten kodifierade tidigare 

praxis och gjorde därmed rättsläget kring processreglerna tydligare och mer lättill-

gängliga. Enligt ”Understanding”-dokumentet skulle panelledamöterna vara 

statstjänstemän som skulle göra en objektiv bedömning av frågan. Trots att det 

politiska inslaget fortfarande fanns kvar innebar själva kodifieringen att 

proceduren ansågs mer juridisk än tidigare.26 Under Uruguay-rundan diskuterades 

tvistlösning flitigt och resulterade i överenskommelsen om tvistlösning (DSU).27 

Vid skapandet av WTO hade en mängd praxis utarbetats av GATT och forumet 

var nu närmast att likna vid en domstol. Genom DSU introducerades möjligheten 

för ett land att klaga på första instansens beslut vid AB. Vidare fick WTO:s 

tvistlösningsmekanism status som det enda behöriga forumet för tvister som 

hänförs till något av WTO:s avtal. Vid skapandet av WTO kan 

tvistlösningsmekanismen sägas ha utvecklats från ett politiskt forum till att bli en 

juridisk instans. 

 

2.2.2 Tvistlösningsmekanismens uppbyggnad 

WTO:s tvistlösningsmekanism består av ett huvudorgan kallat ”Dispute 

Settlement Body” (DSB).28 Organet samlar representanter från alla medlemmar. 

Beslut i DSB tas som huvudregel i konsensus.29 Medlemmarna antas vara för 

                                            
24 Artikel XXII och XXIII GATT. Se även prop. 1950:52 s. 97 och Lowenfeld s. 45. 
25 Jackson s. 120–122. 
26 Seth, Tvistlösning i WTO, s. 164. 
27 A.a. s. 182 f. 
28 Se artikel 2 DSU. 
29 Artikel 2.4 DSU. 
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förslaget om de inte aktivt uttrycker sitt missnöje. Vid beslut om antagande av 

rapporter tillämpas omvänd konsensus.30 Det innebär att en medlem som inte vill 

godkänna en rapport (typiskt sett den förlorande parten i tvisten) uttryckligen 

måste motsätta sig denna och övertyga alla andra medlemmar att göra detsamma. 

Förloraren i tvisten måste följaktligen övertala vinnaren i tvisten att inte godkänna 

rapporten. Denna möjlighet att blockera ett utslag från en panel eller AB är därför 

till största del teoretisk och har aldrig använts i praktiken.31 DSB har till uppgift 

att säkerställa att DSU efterlevs och är därför det organ som sätter samman paneler 

och verkställer rapporter från paneler och AB.32  

 

Underordnat DSB finns tre institutioner: paneler som är första rättsliga instans i 

tvister mellan medlemmar, AB som är andra och sista instansen för handelstvister 

samt ett organ som handlägger skiljeförfaranden. En panel består oftast av tre 

personer som tillsätts ad hoc.33 Det finns ingen permanent panel utan en ny skapas 

inför varje tvist. Personerna som utses är kunniga inom WTO-rätt. Ofta har de 

tidigare företrätt en medlem framför en panel, arbetat vid sekretariatet eller har 

undervisat i handelsrätt vid ett universitet.34 Personerna i panelerna är 

självständiga och inte bundna till något medlemsland.35 Panelerna fungerar därför 

som ett juridiskt organ och ska inte vara påverkade av vissa medlemmars specifika 

intressen.  

 

AB består av sju stycken utvalda personer som sitter i fyra år, med möjlighet till 

fyra års förlängning.36 Deras prövning innefattar rättsliga frågor, snarare än fakta- 

och bevisfrågor.37 Under GATT-tiden fanns inget överprövningsorgan. Istället 

hade medlemmarna större möjlighet att stoppa panelers rapporter i motsvarigheten 

                                            
30 Artikel 16.4 och 17.14 DSU. 
31 Möjligheten skulle dock kunna användas om båda parterna anser att de har förlorat eller på annat sätt 
inte är nöjda med utgången. Se Seth, WTO och den internationella handelsordningen, s. 96 i fotnot 39. 
32 Artikel 2.1 DSU. 
33 Se artikel 6 DSU för skapandet av en panel. I somliga fall består panelen av fem ledamöter, se artikel 
8.5 DSU. 
34 Lowenfeld s. 174. 
35 Artikel 8.9 DSU.  
36 Artikel 17.1 och 17.2 DSU. 
37 Artikel 17.6 DSU. 



 23 

till DSB, vilket gjordes när vissa länder ansåg att domen var felaktig.38 Som 

tidigare har nämnts är den möjligheten numera främst teoretisk. Istället är det AB:s 

uppgift att överpröva panelens utsaga för att därefter upprätthålla eller ändra 

panelens beslut.39 

  

                                            
38 Se Seth, Tvistlösning i WTO, s. 322. 
39 Lester m.fl. s. 157. 
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3 Externa yttranden 
3.1 Förekomsten av externa yttranden i andra rättsordningar 

3.1.1 Romersk rätt 

De historiska rötterna till externa yttranden kan härledas till romersk rätt. På den 

tiden var böcker ovanliga och mycket av den juridiska kunskapen överfördes 

muntligen. För att garantera att gällande rätt tillämpades också i svåra och 

komplicerade mål hade domstolarna sakkunniga, det vill säga amici curiae, som 

kunde assistera domarna angående juridiska frågor. De såg till att all relevant fakta 

togs upp och att inget förbisågs. De sakkunniga ansågs vara till hjälp för domstolen 

och var nödvändiga för att den dömande verksamheten skulle fungera på ett 

rättssäkert vis.40 

 

Den romantiska bilden av att amicus curiae under romartiden var en vänlig och 

hjälpsam själ är troligen något överdrivet.41 Vad som däremot är säkert är att 

institutet har funnits sedan länge och att de externa yttrandenas karaktäristiska drag 

har förändrats över en lång tid. 

  

3.1.2 Anglosaxisk rätt 

Under medeltiden genomfördes rättegångar på torg inför publik i de anglosaxiska 

länderna. Om en åskådare hade information om fakta i målet eller hade funderat ut 

juridiska argument som inte tagits upp i målet kunde personen träda in i ringen och 

efter domarens godkännande delge sin fakta. Det ställdes inga krav på inträdarens 

färdigheter och det var upp till domstolen i det enskilda fallet att besluta vilken 

status inträdaren skulle få och hur mycket vikt som skulle läggas vid personens 

resonemang.42 

 

                                            
40 Umbricht s. 778. 
41 För en mer detaljerad beskrivning av externa yttrandens historiska utveckling se Mohan s. 11–14. 
42 Doron & Totry-Jubran s. 107. 
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I modern tid används externa yttranden främst i den anglosaxiska rättsläran. 

Eftersom den rättsliga kulturen i anglosaxiska samhällen utgår från ett 

ackusatoriskt förhållningssätt är det svårt för andra än parterna att delta i tvisten. 

Externa yttranden blev ett sätt för personer att kunna vara med och påverka 

processen. I USA, där externa yttranden har ett starkt nationellt fäste, skedde den 

absoluta transformationen från att vara ett neutralt instrument till att vara ett sätt 

för tredje parter att uttrycka sin åsikter under 1930-talet.43 Idag används de flitigt, 

både på federal och statlig nivå.44 

 

3.1.3 Internationell rätt 

Externa yttranden figurerar i flertalet internationella domstolar.45 I Internationella 

domstolen (ICJ) tillåts ”public international organizations” att inkomma med 

information och fakta till målet.46 Sådana organisationer definieras uttryckligen i 

regler för ICJ gällande ”Contenious cases” och har där getts en snäv definition. 

För den andra måltypen som den Internationella domstolen handlägger, så kallade 

”Advisory Proceedings”, är domstolen inte bunden av definitionen. Trots att det 

förekommer en öppning för externa yttranden i sådana processer har domstolen 

valt att inte acceptera sådana inlagor. Instrumentet används på så vis inte i 

praktiken inom ICJ.47 

 

Investeringstvister handläggs med olika processregler beroende på vad parterna 

har avtalat om. Externa yttranden har tillåtits i investeringstvister som hänförs från 

North American Free Trade Agreement (NAFTA) och som handläggs enligt 

UNCITRAL Arbitration Rules.48 Även andra frihandelsavtal innehåller liknande 

bestämmelser som möjliggör för icke-statliga organisationer som inte är part i 

                                            
43 USA har haft stort inflytandet över WTO-avtalens tillkomst och innehåll se bl.a. Van den Bossche & 
Zdouc, s. 81. 
44 Doron & Totry-Jubran s. 109 och Abraham s. 236–239. 
45 Se bl a artikel 103 Bevis- och förfarandereglerna till Internationella brottmålsdomstolen, artikel 36.2 
Europeiska konventionen den 4 novemer 1950 om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna och regel 44 i reglerna för Europadomstolen.  
46 Artikel 34 (2) Internationella domstolens stadga. 
47 Artikel 69 (4) Rules of Court (ICJ). Se även Zengerling s. 175. 
48 Se Sands & Mackenzie s. 7 f. 
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tvisten att sända in yttranden som rör den aktuella tvisten.49 En annan organisation 

som handlägger investeringstvister är Världsbanken, som i april 2006 ändrade sitt 

regelverk. Numera framgår det tydligt av regelverket att skiljemännen får tillåta 

externa yttranden från någon som inte är part i tvisten.50 

 

3.1.4 Sammanfattning 

Externa yttranden kan sägas vara ett instrument som har funnits i vissa rättssystem 

under en lång tid. Dess skepnad har däremot ändrats från att vara ett objektivt stöd 

till domarna till att bli ett medel för intresseorganisationer att lyfta fram sina 

intressen och åsikter. Instrumentet är på så vis dynamiskt och dess betydelse för 

en tvist kan bero på flera omständigheter. 

 

Oftast innehåller nya regelverk som rör handläggningen av handelstvister på 

internationell nivå bestämmelser om hanterandet av externa yttranden. Att ge 

rättskipande instanser möjlighet att ta hänsyn till sådana yttranden kan därför sägas 

ligga i tiden och utstrålar att regelverket är modernt. Till skillnad från många andra 

rättsliga system innehåller dock inte DSU några klara regler för vad som ska gälla 

angående externa yttranden i tvister som förs framför WTO:s tvistlösningsorgan.  

 

3.2 Externa yttrandens funktioner 

3.2.1 Inledning 

Det finns vissa generella kännetecken för externa yttranden och vissa 

grundläggande egenskaper som skrivelserna är tänkta att uppfylla. Nedan följer en 

beskrivning av vilka för- och nackdelar som ett externt yttrande kan medföra, 

oavsett i vilken rättsordning den används. 

 

                                            
49 Se exempelvis TPP artikel 9.23.3, US – Marocko FTA artikel 10.19, US – Chile FTA artikel 10.19, 
US – Singapore FTA artikel 15.19, och CETA, Rules of Procedure and Code of Conduct, annex I, 
paragraph 44–47. 
50 Se Sands & Mackenzie s. 8. 
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3.2.2 Fördelar med externa yttranden 

Privata subjekt kan genom externa yttranden påkalla uppmärksamhet till 

omständigheter som parterna inte har angett eller inte vill kännas vid. På så vis 

breddar externa yttranden omständigheterna i det aktuella målet och medför att 

domarna får en bättre möjlighet att bedöma vad som faktiskt har skett. Viktiga 

omständigheter som ingen av parterna vill visa eller har vetskap om kan genom ett 

externt yttrande presenteras inför rätten och på så sätt bidra till att ge en bättre 

helhetsbild av vad som har inträffat.51 Ju mer relevant fakta som presenteras i ett 

mål desto större är chansen att domarna når en materiellt riktig dom. Privata 

organisationer är ofta fria i sitt sätt att argumentera och påpeka saker.52 De behöver 

inte ta hänsyn till taktiska överväganden som stater kan behöva göra för att behålla 

goda relationer med sina allierade. Genom att inte vara påverkad av sådana 

faktorer kan externa yttranden bidra till en mer balanserad framställning än vad 

parterna själva lägger fram.53 

 

Ett annat syfte som externa yttranden har är att fästa vikt vid andra intressen än de 

som parterna har. Ett exempel är att parterna ofta är mer strikt juridiska i sin 

argumentation och tar främst hänsyn till de ekonomiska aspekterna av en tvist. 

Privata subjekt kan genom sitt kunnande inom ett specifikt område särskilt fästa 

vikt vid intressen som är av betydelse för samhället i stort och för enskilda 

medborgare, men som ligger utanför processens kärnområde. Sådana infalls-

vinklar kan vara värdefulla för domarna som på så vis kan förstå domens verkan 

och betydelse från ett vidare perspektiv.54 

 

De inlagor som privata subjekt sänder till tvistlösningsorganet kan dessutom inne-

hålla resonemang från källor som ingen part har beaktat eller innehålla kompara-

tiva analyser som berikar materialet. Eftersom handelstvister ofta är komplicerade 

och kan få stora verkningar för miljön eller andra sociala skyddsintressen, har 

                                            
51 Se Spriggs & Whalbeck s. 381. 
52 Discussion Session JWIT 2004 s. 345. 
53 A.st.  
54 Ishikawa s. 402 f. 
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organisationer möjlighet och intresse av att analysera eventuella följder och 

farhågor på ett annat vis än vad domarna och parterna har. Om materialet är av god 

kvalitet kan det vara betydelsefullt för domarna att ta del av sådana analyser och 

väva in dem i domskälen. På så vis ökar chansen att rapporten blir av hög kvalitet.55 

 

Tillåtlighet av externa yttranden innebär även att rättssystemet kan anses vara mer 

legitimt eftersom utomståendes inflytande ökar transparensen och insynen i 

processen. Då utgången av tvister inom WTO kan få stor betydelse för miljön och 

folkhälsan har organisationer ett intresse av att komma till tals. Om 

förhandlingarna är stängda och upplevs som hemliga för utomstående riskerar 

WTO att uppfattas som ett odemokratiskt instrument som förhindrar arbetet med 

att skapa en bättre miljö och värna människors och djurs hälsa.56 

 

3.2.3 Nackdelar med externa yttranden 

Tillåtelse av externa yttranden medför inte enbart fördelar. Processer riskerar att 

ta längre tid att genomföra på grund av det ökade materialet. Parterna måste lägga 

ned tid och kapital på att bemöta externa yttranden och redan dyra processer 

riskerar att bli ännu mer kostsamma. Detta är särskilt betungande för utvecklings-

länder som påverkas mer av dyra processer än utvecklade länder. Externa 

yttranden kan på så sätt kritiseras för att främst gynna utvecklade länders intressen 

på bekostnad av utvecklingsländers intressen. På så vis riskerar externa yttranden 

att bidra till den redan idag existerande spänningen mellan utvecklingsländer och 

utvecklade länder inom WTO.57 

 

Externa yttranden medför vidare att ett avsteg görs från att det är parterna i tvisten 

som ska berika den med innehåll. Det är upp till parterna att åberopa 

omständigheter och lägga fram bevis för dem. Panelen har visserligen en 

begränsad möjlighet att berika processmaterialet, men utöver det är det parterna 

                                            
55 Se Lowenfeld s. 187. 
56 Se Umbricht s. 774. 
57 Se Lowenfeld s. 187. 
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och tredje parterna som kan påverka processmaterialet. Att därtill tillåta att privata 

subjekt får lämna in material som kan påverka processen innebär ett avsteg från 

principen om att det är parterna som ska bära bördan för att betydelsefulla 

omständigheter inkluderas i processen. 
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4 Externa yttranden i rapporter 
4.1 Inledning 

Ingen panel under GATT-perioden accepterade ett externt yttrande.58 Under 

WTO-tiden har AB intagit en mer liberal hållning gentemot externa yttranden. 

Eftersom det inte finns någon uttrycklig rättslig grund i DSU eller ”Working 

Procedures” för tvistlösningsorganen att tillåta externa yttranden är det rättspraxis 

som förklarar hur organen ska hantera ett sådant yttrande.59 Nedan följer därför en 

kronologisk redogörelse av de fall som är av betydelse vid diskussion kring 

grunden för tillåtandet av externa yttranden, sorterat efter datumet då rapporten 

från AB cirkulerades. Målen som behandlas är de som är mest relevanta för att 

förstå tillåtelsen av externa yttranden. Framställningen är inte uttömmande i den 

mån att det finns andra mål som behandlar externa yttranden. Däremot presenteras 

alla mål som är av betydelse för framväxten av externa yttranden. 

 

4.2 US – Gasoline (1996) 

För att reglera utsläpp av miljöskadliga ämnen och därigenom förhindra 

luftföroreningar skapade USA en lag som angav hur utsläppen skulle beräknas.60 

Beräkningen av utsläppen skedde efter olika metoder beroende på om det var 

inhemsk eller importerad bensin. Både panelen och AB i Gasoline ansåg att det 

utgjorde en diskriminering som inte var rättfärdigad.61 Flera miljöorganisationer 

skickade in yttranden som inte beaktades av varken panelen eller AB. Frågan om 

tillåtligheten togs överhuvudtaget inte upp i panelens eller AB:s domskäl.62 Fallet 

har betydelse för denna framställning eftersom det visar att WTO:s 

tvistlösningsorgan tidigare inte beaktade externa yttranden över huvud taget.  

 

 

                                            
58 Stern s. 1430 f.  
59 Lowenfeld s. 187. 
60 Rapporterna US – Gasoline (1996) (WT/DS2/R) och (WT/DS2/AB/R). 
61 Panelens rapport, Gasoline (WT/DS2/R) st. 7.1–8.1 och AB:s rapport, Gasoline (WT/DS2/AB/R) del V. 
62 Stern s. 1431. 
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4.3 US – Shrimp (1998) 

4.3.1 Omständigheterna i målet 

USA:s regelverk förbjöd import av räkor och räkprodukter från länder som inte 

ställde krav på att en viss typ av nät användes vid fångsten.63 Anledningen till att 

särskilda krav ställdes på räknäten var för att underlätta för havssköldpaddor som 

fastnat i näten att komma loss och därmed undvika drunkning. USA krävde att 

näten skulle användas med hänsyn till djurskyddsändamål, medan Indien, 

Malaysia, Pakistan och Thailand ansåg att det var en otillåten handelsstörande 

åtgärd. AB bedömde att det är möjligt att ställa upp krav på att en viss typ av nät 

ska används vid fisket. Regelverket medger att vissa handelshindrande åtgärder får 

vidtas om det görs för att skydda exempelvis miljö eller hälsa. Däremot ansåg AB 

att åtgärden i detta fall tillämpades på ett vis som innebar en otillåten 

diskriminering mot vissa medlemmar.64 AB kom därför fram till att åtgärden inte 

var tillåten. 

 

4.3.2 Externa yttranden i panelen 

Eftersom målet hade stor betydelse för havssköldpaddors välmående i världshaven 

engagerade sig miljörättsorganisationer i tvisten. Två organisationer skickade in 

externa yttranden till panelen. De kärande medlemmarna ansåg att panelen inte 

skulle beakta inlagorna medan USA ansåg att panelen skulle ha möjlighet att 

beakta de argument den fann relevant, baserat på möjligheten att söka information 

enligt artikel 13 DSU. Panelen anförde att den har rätt att söka information och 

tekniska råd från en person eller organisation som den finner är lämplig enligt 

artikel 13 DSU. Eftersom panelen inte hade sökt efter informationen på eget 

initiativ utan organisationerna istället hade skickat in externa yttranden på eget 

bevåg godtog inte panelen yttrandena. Däremot påpekade panelen att de parter som 

ville inkludera de externa yttrandena i sina inlagor var fria att göra så, vilket USA 

                                            
63 Rapporterna US – Shrimp (1998) (WT/DS58/R) och (WT/DS58/AB/R). 
64 AB:s rapport, Shrimp (WT/DS58/AB/R) st. 186. 
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gjorde. Inlagorna blev på det sättet en del av processmaterialet, men de förlorade 

sin ställning som fristående röst.65 

 

4.3.3 AB:s bedömning av panelens möjlighet att godta externa yttranden 

Målet överklagades till AB som bland annat bedömde panelens agerande gällande 

hanteringen av externa yttranden. AB anförde att enbart parter i tvisten samt 

medlemmar som har ett substantiellt intresse i tvisten och på så vis är tredje part, 

kan erhålla processuella rättigheter.66 Det är bara sådana parter som har rätt att inge 

inlagor som paneler är skyldiga att bemöta. Däremot betyder det inte att det är 

omöjligt för andra än medlemmar att lämna in information. Paneler har möjlighet 

enligt artikel 13 DSU att söka information från vilket subjekt de vill. AB ansåg att 

artikel 13 DSU ska tolkas brett och inte enbart som en möjlighet att söka 

information. Artikel 13 DSU innebär också att paneler har rätt att bestämma vem 

den vill söka information av, vilket bevisvärde informationen ska ges, möjlighet 

att frånse information den har sökt och att välja att inte söka någon information 

alls.67 

 

AB påpekade därefter att artikel 12 DSU ger paneler möjlighet att omarbeta sina 

”Working Procedures” för att kunna tillgodose att rapporterna håller hög kvalitet 

utan att det försenar processen. AB granskade artiklarna 12 och 13 DSU och 

anförde att det framgår av dem att paneler har stor möjlighet att reglera 

processuella spörsmål och skapa lösningar på problem som uppstår. Denna 

möjlighet är nödvändig för att panelen ska kunna genomföra en objektiv 

bedömning enligt artikel 11 DSU. Utifrån den aspekten ansåg AB att ordet ”seek” 

inte ska läsas allt för snävt. Om en panel inte ges möjlighet att acceptera 

information som den inte har efterfrågat riskerar det att leda till en ordning där 

organisationer först ber panelen om tillåtelse att inkomma med information. Det 

skulle i sin tur kunna leda till situationer där det är oklart om ett yttrande är 

                                            
65 Panelens rapport, Shrimp (WT/DS58/R) st. 7.7–7.8. 
66 AB:s rapport, Shrimp (WT/DS58/AB/R) st. 101 med hänvisning till artiklarna 4, 6, 9 och 10 DSU. 
67 AB:s rapport, Shrimp (WT/DS58/AB/R) st. 104. 
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efterfrågat eller inte. Genom att även tillåta information som inte är efterfrågad 

försvinner det problemet. 68 

  

AB ansåg att ordet ”seek” inte innebar ett förbud mot att godta icke efterfrågad 

information. Panelen har således behörighet att antingen acceptera eller avvisa 

sådan information, oavsett om panelen har frågat efter informationen eller inte. 

Eftersom panelen inte godkände yttrandena rakt av utan hänvisade 

organisationerna till att deras yttranden kunde beaktas om de skickas in av någon 

part i tvisten handlade panelen fel enligt AB.69 

 

4.3.4 Innebörden av AB:s resonemang 

AB motiverade sitt ställningstagande utifrån flera artiklar i DSU, vilket gör det 

svårt att veta vilken rättslig grund de i slutändan faktiskt använde sig av. Klart är 

att artikel 13 DSU utgjorde grunden för resonemanget eftersom den ger panelen 

möjlighet att söka information. Utöver artikel 13 DSU resonerade AB även kring 

artikel 11 och 12 DSU som anger att panelen ska göra en objektiv bedömning av 

tvisten och att panelen har möjlighet att skapa processuella regler. Det finns enligt 

mig två sätt att tolka AB:s bedömning på. Ett sätt är att anse att möjligheten att 

acceptera externa yttranden grundas på enbart artikel 13 DSU. Artikel 11 och 12 

DSU utgör vid en sådan tolkning enbart stöd för AB:s argumentation. Det andra 

sättet att tolka AB:s domskäl är att behörigheten att motta externa yttranden 

grundas på både artikel 12 och 13 DSU, sedda tillsammans. Den avgörande 

olikheten mellan de två synsätten är vad ”seek” egentligen innebär. Denna fråga 

återkommer jag till i avsnitt 5.  

 

Shrimp var det första fallet någonsin där något av WTO:s tvistlösningsorgan 

uttryckte att externa yttranden kan beaktas. Därmed öppnade AB portarna för 

organisationer att lämna in externa yttranden till paneler. Rapporten behandlar 

dock inte tillåtelsen av externa yttranden i AB.  

                                            
68 AB:s rapport, Shrimp (WT/DS58/AB/R) st. 105–107. 
69 AB:s rapport, Shrimp (WT/DS58/AB/R) st. 108–110.  
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 4.4 Australia – Salmon (artikel 21.5 DSU) (2000) 

4.4.1 Artikel 21.5-förfarande 

Om svarande förlorar en tvist ska landet rätta sig efter beslutet genom att se till att 

landets regler inte strider mot en sådan situation som tvisten har behandlat. Om det 

föreligger meningsskiljaktigheter huruvida svaranden har rättat sig efter beslutet 

eller inte kan vinnaren initiera ett så kallat 21.5-förförande.70 Då tillsätts en panel 

vars syfte är att undersöka om förloraren har avhjälpt handelshindret eller om det 

fortfarande förekommer en otillåten diskriminering. 

 

4.4.2 Omständigheterna i målet och panelens resonemang 

Malaysia ansåg att Australien inte hade rättat sig efter tidigare avgörande och 

initierade därför en artikel 21.5 DSU-process.71 Panelen erhöll ett yttrande från 

australiensiska ”concerned fishermen and processors”.72 De framförde information 

om Australiens behandling av import av sardiner jämfört med laxar. Panelen 

skickade ett brev till parterna i vilket det framfördes att den ansåg att informationen 

ansågs vara relevant för målet och att panelen därför accepterade informationen 

med stöd av artikel 13.1 DSU. I rapporten befäster panelen sin motivering i brevet 

och tillför att informationen i det externa yttrandet stödde den klagande partens 

argumentation.73 Behörigheten att acceptera ett yttrande motiverade panelen 

genom att hänvisa till Shrimp. Panelen pekade särskilt på avsnittet i Shrimp där 

AB anförde att panelers möjlighet att söka efter information inte innebär ett förbud 

mot att acceptera sådan information som inte har blivit efterfrågad. Paneler har 

möjlighet att antingen acceptera eller avvisa information de får från privata 

subjekt, oavsett om informationen är efterfrågad eller inte. 

 

                                            
70 För mer information kring 21.5-förfarande, se Seth, Tvistlösning i WTO, s. 97. 
71 Panelens rapport, Australia – Salmon Article 21.5 (2000) (WT/DS18/RW). 
72 Panelens rapport, Salmon (WT/DS18/RW) st. 7.8. 
73 Panelens rapport, Salmon (WT/DS18/RW) st. 7.9. 
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4.4.3 Särprägeln av Salmon 

Salmon utmärker sig jämfört med senare avgöranden. I domskälen uttrycker 

panelen klart och tydligt att behörigheten att acceptera icke efterfrågad information 

stöds av artikel 13 DSU. Panelen uttrycker inte ordagrant att artikel 13 DSU är 

direkt tillämplig, men i vart fall att den möjlighet som artikel 13 DSU ger panelen 

att söka information innebär att de kan ta emot icke efterfrågad information. Till 

skillnad från Shrimp kretsar inte panelens resonemang kring artikel 11 eller 12 

DSU. Istället motiveras agerandet utifrån artikel 13 DSU. Genom att fokusera 

argumentationen till vad sökandet innebär är det möjligt att tolka resonemanget 

som att agerandet stöds av enbart artikel 13 DSU. Trots den uttryckliga 

motiveringen hänvisar panelen till hela AB:s resonemang i Shrimp som rör externa 

yttranden.74 Panelens avsikt var därför inte att göra en annan typ av bedömningen 

en den som AB gjorde i Shrimp. Däremot visar panelens resonemang i Salmon att 

motiveringen i Shrimp går att tolka på olika sätt 

 

Visserligen är detta en panelrapport och målet prövades aldrig av AB. Dess 

rättskällevärde är därför begränsat. Ingen instans har i senare mål hänvisat till detta 

avgörande. Dessutom framkommer det inte att panelen hade för avsikt att skilja 

sig från AB:s resonemang i Shrimp. Trots att fallet i jämförelse med senare 

avgöranden inte har en motivering som kan sägas stämma överens med dagens 

gällande rättsläge är fallet ändå relevant. Det visar att Shrimp går att tolka på olika 

sätt angående vilken grund som tillåtandet av externa yttranden ska grundas på. 

Detta mål är även det enda fall någonsin där ett fristående externt yttrande som 

inte ingår i en parts talan har inkluderats i processmaterialet. 

 

4.5 US – Lead and Bismuth II (Steel) (2000) 

4.5.1 Omständigheterna i målet  

Tvisten handlade om särskilda tullåtgärder vidtagna av USA mot bly och vismut 

framställda av ett bolag som tidigare var statligt ägt av Storbritannien.75 Panelen 

                                            
74 Panelens rapport, Salmon (WT/DS18/RW) st. 7.9. 
75 Rapporterna US – Lead and Bismuth II (2000) (WT/DS138/R) och (WT/DS138/AB/R). 
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fann att åtgärderna var tillåtna, men AB nådde motsatt slutsats och beslutet 

upphävdes därför.76 

 

4.5.2 Externa yttranden i panelen 

En amerikansk stålorganisation lämnade in ett externt yttrande till panelen. 

Panelen inledde med att befästa AB:s resonemang i Shrimp och ansåg sig därför 

vara behörig att acceptera yttrandet. I fallet godtog dock inte panelen yttrandet 

eftersom det kommit in försent. Att flytta fram tidsfristen för att möjliggöra för 

parterna att bemöta yttrandet ansågs inte vara en proportionerlig åtgärd med tanke 

på den försening av målet det skulle innebära. Panelen avvisade därför det externa 

yttrandet.77 

 

Vid förhandlingen i AB inkom två externa yttranden. AB anförde att inget 

uttryckligt stöd för tillåtande av externa yttranden i AB finns i DSU eller ”Working 

Procedures”. Det finns inte heller något uttryckligt förbud mot att acceptera 

externa yttranden från privata subjekt. Vidare innehåller artikel 17.9 DSU en 

bestämmelse om att AB ska framarbeta ”Working Procedures” i samarbete med 

ordförande för DSB och generalsekreteraren. AB ansåg att bestämmelsen ger 

uttryck för att AB har en stor möjlighet att skapa processuella regler som inte 

strider mot DSU eller andra WTO-instrument. Därför ansåg AB att så länge som 

den håller sig inom de ramar som ställs upp av DSU har de möjlighet att acceptera 

externa yttranden innehållandes information som de anser är relevant och 

användbar för tvisten. AB ansåg sig därför vara behörig att godkänna externa 

yttranden. I detta fall ansåg dock AB att det inte var nödvändigt att ta in yttrandena 

i akten eftersom de inte tillförde något.78 

 

                                            
76 AB:s rapport, Steel (WT/DS138/AB/R) st. 75. 
77 Panelens rapport, Steel (WT/DS138/R) st. 6.3. 
78 AB:s rapport, Steel (WT/DS138/AB/R) st. 36–38. 
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4.5.3 Särprägeln av Steel 

Europeiska unionen (EU) ansåg att AB inte har möjlighet att acceptera externa 

yttranden och anförde att grunden för att paneler kan acceptera sådana yttranden 

är för att de kan söka information enligt artikel 13 DSU.79 Den artikeln är inte 

tillämplig på överprövningsorganet AB utan bara på paneler. De tredje parterna i 

målet höll med om denna bedömning. USA ansåg att AB skulle anse sig vara 

behörig eftersom AB har behörighet att styra och kontrollera processen.80 Genom 

att AB gav sig behörighet att tillåta externa yttranden utifrån dess möjlighet att 

skapa processuella regler och inte genom att tillämpa artikel 13 DSU analogt hade 

EU:s argument ingen bäring. EU:s tolkning av Shrimp är dock rimlig. Den 

påminner om tolkningen som panelen i Salmon gjorde.  

 

AB visar i Steel att möjligheten för AB att acceptera externa yttranden grundas på 

ett resonemang som innebär att AB har behörighet att anta förfaranderegler och att 

de därför också måste kunna bestämma om tillåtandet av externa yttranden. 

Motiveringen liknar därför den som fördes i Shrimp om fallet tolkas på så sätt att 

det var panelens frihet att anta förfaranderegler som legitimerade tillåtandet, 

snarare än att agerandet ingick i ordet ”seek”. För att upprätthålla en enkelhet bland 

processreglerna är det rimligt att samma sorts resonemang grundar både tillåtelsen 

att godkänna externa yttranden i paneler som i AB. 

 

Steel var det första målet där AB ansåg att externa yttranden som sänds till AB kan 

inkluderas i processmaterialet. Fallet är därför betydelsefullt eftersom det visar att 

organisationer kan sända in externa yttranden till processen i AB. Innan detta mål 

var det oklart om AB kunde ta emot information dem inte bett om. Med detta fall 

klargjordes rättsläget.  

 

 

 

                                            
79 AB:s rapport, Steel (WT/DS138/AB/R) st. 36–37. 
80 AB:s rapport, Steel (WT/DS138/AB/R) st. 38. 
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4.6 EC – Asbestos (2001) 

4.6.1 Omständigheterna i målet 

Frankrike förbjöd användandet av asbest vilket fick exportlandet Kanada att 

klaga.81 Tvisten avgjordes slutligen av AB som ansåg att Frankrikes åtgärd var 

tillåten då den syftade till att skydda folkhälsan och att det inte fanns någon mindre 

ingripande åtgärd att vidta.82 

 

4.6.2 Externa yttranden i panelen 

Panelen erhöll fyra inlagor från privata subjekt varav två av dem togs i beaktande 

eftersom de också ingick i en parts talan. I resonemanget kring de externa 

yttrandena hänvisade panelen till Shrimp där AB, enligt panelen i detta fall, tolkade 

artikel 13 DSU som att externa yttranden är tillåtna att beakta. Likt panelen i 

Salmon ansåg panelen att grunden för att acceptera inlagor är artikel 13 DSU. Utan 

att anföra någon anledning accepterade panelen inte de andra två inlagorna som 

inkommit.83 

 

4.6.3 Externa yttranden i AB 

AB misstänkte att den skulle erhålla få externa yttranden och beslöt därför att 

konsultera med parterna och tredje parterna för att därefter presentera en 

”Additional Procedure” (tilläggsregel) i enlighet med regel 16 (1) ”Working 

Procedures”.84 Regeln ger AB möjlighet att skapa en tilläggsregler för att 

tillgodose intresset av ”fairness” och ”orderly procedure”. I de särskilda regler som 

AB tog fram stod bland annat att de som vill lämna in yttranden först ska lämna in 

ett kort beskrivning av vad deras externa yttranden syftar till att fastställa.85 Om 

AB godkänner ansökan kan organisationen skicka in ett yttrande. Det ställdes även 

krav på att organisationen skulle uppge eventuella finansiella förbindelser med 

någon av parterna till tvisten. Dessa förfaranderegler för att skicka in externa 

                                            
81 Rapporterna EC – Asbestos (2001) (WT/DS135/R) och (WT/DS135/AB/R). 
82 AB:s rapport, Asbestos (WT/DS135/AB/R) st. 192–193. 
83 Panelens rapport, Asbestos (WT/DS135/R) st. 8.12. 
84 AB:s rapport, Asbestos (WT/DS135/AB/R) st. 51.  
85 Regeln finns intagen i AB:s domskäl, se AB:s rapport, Asbestos (WT/DS135/AB/R) st. 52. 
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yttranden publicerades på WTO:s hemsida.86 AB fick sjutton ansökningar om att 

lämna externa yttranden. På grund av omständigheter som AB inte nämnde 

närmare uppfyllde ansökningarna inte de krav som AB ställt i ”Working 

Procedures”. Inget yttrande blev därför beaktat i processen.87 

 

4.6.4 Särprägeln av Asbestos 

Genom att AB skapade en lista med krav på förutsättningar som skulle vara 

uppfyllda för att AB skulle ge en organisation rätt att skicka in ett externt yttrande 

skiljer sig Asbestos från Steel där panelen istället gav sig själv behörighet att motta 

information de inte efterfrågat. I fallet skapade AB regler kring hur information 

från organisationer skulle tas in och genom att publicera dokumentet på WTO:s 

hemsida var det enkelt för organisationerna att skicka in information. Eftersom AB 

utifrån de inledande yttrandena från privata subjekt kunde besluta vilka av 

organisationerna som skulle få sända in mer information var AB:s agerande ett sätt 

för dem att söka information aktivt. Det rörde sig inte om en situation där AB 

accepterar information som de inte har sökt efter. Istället vände AB situationen till 

att AB blev den som frågade efter informationen. Därför kan AB sägas ha tagit 

kontrollen av icke efterfrågade yttranden genom att skapa villkor som de privata 

subjekten måste respektera. Först när organisationer har ansökt om att få ge 

information kan de bli ombedda av AB att inge ett externt yttrande. De särskilt 

skapade reglerna innebar på så vis att AB ställde upp regler som angav hur den ska 

kunna söka efter information, inte hur icke efterfrågad information ska beaktas.88 

 

AB:s resonemang om externa yttranden är i detta fall inriktat på sådana externa 

yttranden som lever upp till kriterierna i tilläggsregeln och som AB anser har 

möjlighet att inkomma med relevant information. Några organisationer som inte 

hade uppfyllt vissa krav i tilläggsregeln skrev tillsammans ett externt yttrande som 

de skickade in. AB anförde att organisationerna hade blivit nekade att lämna in 

                                            
86 AB:s rapport, Asbestos (WT/DS135/AB/R) st. 51. 
87 AB:s rapport, Asbestos (WT/DS135/AB/R) st. 55–56. 
88 För liknande resonemang se Mavroidis s. 321. Jfr. Umbricht s. 776 som inte uppmärksammar den 
aspekten. 
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externa yttranden enligt tilläggsregeln och deras externa yttrande kunde därför inte 

accepteras. AB:s agerande innebar att inlagor som inte levde upp till de uppställda 

villkoren automatiskt avvisades. Därmed var det inte möjligt att lämna in ett 

renodlat externt yttrande i detta mål.89 

 

Genom att ställa upp förfarandekrav för externa yttranden blev systemet mer 

förutsebart för alla parter och intressenter i tvisten. AB framhäver dock i sina skäl 

att den tilläggsregeln som skapades enbart var denna tvist. Tanken var inte att de 

skulle få verkningar i andra mål än detta.90 Trots att det inte var AB:s avsikt att ge 

denna tilläggsregel betydelse i andra mål kan det indirekt medföra det. Så länge 

regelverket är detsamma går det att hämta ledning från äldre fall, trots att AB inte 

är bunden av tidigare avgöranden.91 AB har dock inte handlagt något ärende på 

detta vis igen.  

 

AB mottog stora mängder av kritik i detta mål på grund av deras skapande av en 

tilläggsregel.92 Dessa lades ut på internet och skickades via e-post till många 

organisationer. Många medlemmar blev upprörda och en grupp av utvecklings-

länder kallade till ett möte i WTO:s generalförsamling där de uttryckte sitt 

missnöje. EU och Kanada var inte lika kritiska till externa yttranden som 

utvecklingsländerna, men ansåg att AB hade hanterat möjligheten att skapa en 

tilläggsregel på fel sätt. Endast USA stödde AB:s agerande. Detta visar att externa 

yttranden är ett känsligt ämne för många medlemmar. Trots den omfattande 

kritiken har AB i senare fall ansett sig vara behörig, men delvis genom en annan 

typ av argumentation.93 

 

 

                                            
89 Se Mavroidis s. 321. 
90 AB:s rapport, Asbestos (WT/DS135/AB/R) st. 57. 
91 Se Lester m.fl. s. 201 ff. Det kan sägas följa av artikel 3.2 DSU att försäkra stabilitet inom 
världshandelssystemet.  
92 Ett utdrag från protokollet finns publicerat Mavroidis s. 322 f. 
93 Lowenfeld s. 188. 
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4.7 US – Shrimp (artikel 21.5 DSU) (2001) 

4.7.1 Externa yttranden i panelen 

I efterdyningarna av Shrimp initierades en artikel 21.5 DSU-process.94 I den inkom 

två stycken externa yttranden till panelen. Det ena kom från en 

intresseorganisation vars yttrande även skickades in av USA som en del av deras 

talan. Eftersom yttrandet ingick i USA:s svaromål blev det en del av 

processmaterialet och behövde därför inte godtas som ett externt yttrande. Det 

andra yttrandet ansågs inte vara betydelsefull för tvisten och godtogs därför inte.95  

 

4.7.2 Externa yttranden i AB 

Till AB sändes två andra yttranden in. Det ena yttrandet hade tagits med i USA:s 

inlaga vilket medförde att AB inte behövde ta ställning till om yttrandet skulle 

godtas eller inte. Det andra yttrandet godtogs inte eftersom dess innehåll inte 

ansågs nödvändig för processen. AB verkar dock onekligen anse sig vara behörig 

att acceptera yttranden om de hade varit nödvändiga för processen. Resonemanget 

ligger på så vis i linje med Steel. 96 

  

4.8 EC – Sardines (2002) 

4.8.1 Omständigheterna i målet 

Tvisten rörde en EU-förordning som definierade sardiner som fiskar av arten 

”Sardina pilchardus”.97 Det innebar problem för Peru som exporterade den 

liknande fiskarten ”Sardinops sagax sagax”. EU:s definition av sardiner medförde 

att sydamerikanska sardiner inte kunde säljas under varubeteckningen ”sardiner” 

inom EU. Både panelen och AB ansåg att EU:s snäva definition av sardiner inte 

var motiverad och EU fick därför ändra sin lagstiftning.98 

 

                                            
94 Rapporterna US – Shrimp Article 21.5 (2001) (WT/DS58/RW) och (WT/DS58/AB/RW). 
95 Panelens rapport, Shrimp 21.5 (WT/DS58/RW) st. 5.15–5.16. 
96 AB:s rapport, Shrimp 21.5 (WT/DS58/AB/RW) st. 75–78.  
97 Rapporterna EC – Sardines (2002) (WT/DS231/R) och (WT/DS231/AB/R). 
98 Panelens rapport, Sardines (WT/DS231/R) st. 8.1 och AB:s rapport, Sardines (WT/DS231/AB/R) st. 315. 
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4.8.2 Externa yttranden i AB 

Två externa yttranden lämnades in till AB.99 Ett kom från en privatperson och ett 

kom från medlemsstaten Marocko. AB ansåg att de hade behörighet att acceptera 

yttrandet från privatpersonen i enligt med det tidigare avgjorda Steel, eftersom AB 

har vidsträckta möjligheter att skapa förfaranderegler och därför bör kunna tillåta 

externa yttranden samt att ingen bestämmelse förbjuder AB från att acceptera 

det.100 AB hänvisade Sardines till att en sådan lösning har använts i flera fall, där-

ibland ovan beskrivna Asbestos.101 AB ansåg i det fallet att de hade behörighet att 

ta emot yttranden från privata subjekt. Att hänvisa till Asbestos kan tyckas vara 

märkligt eftersom AB i det fallet satte upp riktlinjer kring hur hanteringen av 

externa yttranden skulle ske med resultatet att enbart privatpersoner och 

organisationer som bett om tillåtelse att lämna in externa yttranden hade chans att 

få göra det. Asbestos rörde på så vis inte behörighetsfrågan av icke efterfrågade 

yttranden utan snarare möjligheten för AB att omvandla icke efterfrågade yttrande 

till efterfrågade sådana. Eftersom AB hänvisade till Asbestos i detta fall och 

anförde att Asbestos följde samma resonemang som i Steel skapades därför en 

otydlighet vad AB egentligen menade i Asbestos och varför de resonerade 

annorlunda kring tillåtligheten i det fallet. Hur som helst nådde AB slutsatsen att 

den har möjlighet att godta och beakta externa yttranden från privata subjekt. I 

målet valde dock AB att inte godta yttrandet eftersom det inte var hjälpsamt för 

den.102 

 

Gällande yttrandet från Marocko ansåg tredje parten Peru att tillåtelse av ett sådant 

yttrande skulle innebär ett otillåtet kringgående av DSU. AB tyckte i likhet med 

resonemanget i Steel att inget i DSU eller ”Working Procedures” reglerar frågan 

om externa yttranden från WTO-medlemmar som inte är part i tvisten. Det är 

därför ingen skillnad på ett yttrande som kommer från en icke-medlem eller en 

medlem. En skillnad mellan medlemmar och privata subjekt är att medlemmar har 

                                            
99 AB:s rapport, Sardines (WT/DS231/AB/R) st. 153. 
100 AB:s rapport, Sardines (WT/DS231/AB/R) st. 157. 
101 AB:s rapport, Sardines (WT/DS231/AB/R) st. 159 i fotnot 63. 
102 AB:s rapport, Sardines (WT/DS231/AB/R) st. 160. 
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rätt att träda in i tvisten som tredje part. AB ansåg att DSU inte innehåller några 

förbud mot att acceptera externa yttranden från medlemmar. Genom att behandla 

externa yttranden från medlemmar på samma vis som externa yttranden från 

privata subjekt får ingen någon fördel framför den andre. Båda behandlas på 

samma vis. Marockos möjlighet att delta i tvisten som tredje part utsläcker inte 

deras möjlighet att lämna in externa yttranden som en utomstående. Vid 

bedömningen om yttrandet innehöll nödvändig information kom AB fram till att 

endast en liten del innehöll fakta som var av betydelse och som därför togs in i 

målet. 103 

 

4.9 US – Tuna II (2012) 

4.9.1 Omständigheterna i målet 

Tvisten rörde amerikanska regler om certifiering av tonfiskprodukter som delfin-

säkra.104 Mexiko klagade och anförde att det var en handelshindrande åtgärd som 

inte kunde rättfärdigas. Panelen fick in icke efterfrågade yttranden från privata 

subjekt. Panelen gav parterna USA och Mexiko möjlighet att kommentera och 

bemöta de externa yttranden som lämnats in. USA ansåg att panelen skulle ta 

hänsyn till de argument panelen fann betydelsefulla för tvisten. Mexiko var av 

motsatt åsikt och ansåg att fakta som tillkommer processen genom externa 

yttranden inte ska behandlas på samma sätt som fakta som härrörs från en part.105 

 

4.9.2 Externa yttranden i panelen 

Med anledning av Mexikos tveksamhet till externa yttranden förklarade panelen 

varför den var behörig att ta in sådan information i tvisten. Till att börja med 

hänvisade panelen till stycket i Shrimp där AB ansåg att panelen var behörig att 

beakta yttranden sett i ljuset av artikel 12 och 13 DSU tillsammans. Genom att 

acceptera externa yttranden uppfyller panelen även sin objektivitetsplikt enligt 

artikel 11 DSU. Det är därför tillåtet för paneler att acceptera externa yttranden i 

                                            
103 AB:s rapport, Sardines (WT/DS231/AB/R) st. 161–170. 
104 Rapporterna US – Tuna II (Mexico) (2012) (WT/DS381/R) och (WT/DS381/AB/R). 
105 Panelens rapport, Tuna (WT/DS381/R) st. 7.1–7.4. 
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de fall där de finner det lämpligt och då det inte medför stora förseningar i 

processen.106 

 

Trots att paneler inte är överinstans anser jag att det är intressant att panelen stödjer 

tillåtandet av de externa yttrandena på artiklarna 12, 13 samt 11 DSU sedda 

tillsammans. Det är ett uttryck för att panelen ska ha stor makt för att kunna hand-

lägga en process på ett adekvat vis. Panelen i Tuna II hänvisade inte till de delar i 

Shrimp som handlar om artikel 13 DSU och vad som menas med ”seek” och som 

även var de delar av AB:s argumentation som panelen i Salmon hänvisade till. 

Istället följde panelen i denna tvist spåret som Steel ger uttryck för, nämligen att 

tvistlösningsorganen har stor möjlighet att styra processen och att det är 

anledningen till att de kan acceptera externa yttranden. 

 

4.9.3 Externa yttranden i AB 

Panelens rapport överklagades till AB. Till processen i AB skickades externa 

yttranden in. Parterna och tredje parterna fick lämna synpunkter och kommentera 

de externa yttrandena. I själva processen kom yttrandena dock inte med eftersom 

AB ansåg att de inte tillförde processen något. AB diskuterade inte vilken legal 

grund behörigheten att acceptera externa yttranden vilade på.107 Inte heller i något 

senare fall har AB diskuterat vilken legal grund den har att motta externa 

yttranden.108 Istället konstaterar AB i Tuna II och efterföljande mål att det externa 

yttranden inte är nödvändig för processen och att den därför inte tas med som en 

del i processmaterialet. 

 

 

 

 

                                            
106 Panelens rapport, Tuna (WT/DS381/R) st. 7.5–7.9. 
107 AB:s rapport, Tuna (WT/DS381/AB/R) st. 8. 
108 Se AB:s rapport, Renewable energy (WT/DS426/AB/R) st. 1.30, AB:s rapport, Seal products 
(WT/DS401/AB/R) st. 1.15 samt AB:s rapport, Tuna article 21.5 (WT/DS381/AB/RW) st. 1.16 i fotnot 68. 
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4.10 Påverkar inlagor som inte blivit accepterade? 

Min genomgång av praxis har visat att tvistlösningsorganen sällan accepterar ett 

externt yttrande. Har organisationer någon reell chans att påverka? Självklart 

gynnas ett privat subjekt mest om dess yttrande accepteras av organet. Genom att 

bli accepterad är chansen stor att materialet beaktas av tvistlösningsorganet. Därtill 

medför ett accepterande också att det privata subjektet får ett erkännande av att 

vara en betydelsefull aktör på området. Det kan underlätta för det privata subjektet 

att nå ut med sitt budskap i andra sammanhang. 

 

Även om de största fördelarna uppnås om yttrandet beaktas av tvistlösningsorganet 

betyder det inte att yttrandet saknar all betydelse för processen om det inte 

accepteras. En undersökning genomförd 2006 visar att argument från externa 

yttranden används i tvistlösningsorganen, trots att yttrandena formellt inte har 

antagits. 109 Den före detta ledamoten i AB Mitsuo Matsushitam har utryckt att han 

läste yttranden i Steel och ansåg att han hade nytta av dem.110 Officiellt godtog 

dock inte AB några inlagor i det fallet. För att tvistlösningsorganet ska kunna 

genomföra en bedömning om den ska acceptera materialet eller inte måste 

ledamöterna läsa yttrandet. På så vis kan de externa yttrandena påverka processen 

i någon mån. Betydelsen beror inte enbart på ledamotens inställning till institutet 

utan också på vilken kvalitet yttrandet har samt betydelsen av informationen som 

presenteras. Detta varierar från process till process och det är därför svårt att dra 

generella slutsatser hur viktigt ett extern yttrande är i ett specifikt fall. 

 

Oavsett betydelsen av externa yttranden anser jag att dagens ordning är något 

motsägelsefull. Om ett tvistlösningsorgan anser att ett yttrande är av en sådan 

betydelse att den presenterar användbar fakta i målet bör den även formellt 

inkluderas i processen. Det skulle då bli tydligare för parterna vilken information 

                                            
109 Se Butler s. 19. 
110 Discussion Session JWIT 2004 s. 341. Före detta ledamoten i AB, Mitsuo Matsushita, ger där sina 
synpunkter på externa yttranden. 
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som rätten har använt sig av vid lösandet av tvisten. För de privata subjekten skulle 

ett formellt accepterande medföra att de känner sig inkluderade i processen. 

 

4.11 Sammanfattning 

Rättspraxis visar att både paneler och AB har behörighet att ta hänsyn till externa 

yttranden. Trots att DSU inte har ändrats sedan WTO skapades har rättsläget 

onekligen utvecklats. Från Gasoline där tvistlösningsorganen inte ens diskuterade 

frågan om tillåtandet av externa yttranden till Sardines där AB till och med ansåg 

sig vara behörig att acceptera externa yttranden från medlemmar i WTO. Trots att 

tvistlösningsorganen anser sig ha behörighet att acceptera externa yttranden sker 

det mycket sällan. Däremot kan vissa yttranden påverka ledamöterna i en process, 

även fast de inte är formellt godtagna. 

 

Behörigheten att acceptera ett externt yttrande är olika för paneler och AB. För 

paneler ligger det närmare till hands, i vart fall textuellt, att godkänna externa 

yttranden eftersom artikel 13 DSU möjliggör för panelen att söka information. Till 

en början grundades panelens möjlighet att acceptera information på artikel 13. 

Det kommer tydligast till uttryck i Salmon och panelens avgörande i Asbestos, men 

även Shrimp kan tolkas på så sätt. I senare fall tycks denna argumentationslinje ha 

övergetts till förmån för resonemanget som bland annat kommer till uttryck i 

Shrimp och Tuna II. Möjligheten för paneler att godta inlagor grundas i ett 

helhetsresonemang baserat på att paneler har kompetens att styra processen och 

därför bör kunna acceptera externa yttranden. 

 

AB har ingen uttrycklig möjlighet enligt DSU att godta information från privata 

subjekt. Istället har AB grundat sin behörighet att acceptera inlagor på ett 

resonemang som går ut på att de har stora möjligheter att skapa förfaranderegler 

för att möjliggöra att processen handläggs på ett adekvat vis. Därför anser den 

också att den har möjlighet att inkludera externa yttranden i processen. 
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Trots att rättsläget är klart i betydelsen att externa yttranden är tillåtna att godtas 

av både paneler och AB är det fortfarande något oklart vilken rättslig grund som 

tillåtelsen av externa yttranden stöds på. Paneler argumenterar på olika sätt i olika 

fall och AB har resonerat kring saken men inte tydligt angett vilka artiklar de 

faktiskt grundar sitt ställningstagande på. Nästa avsnitt kommer därför att närmare 

analysera de olika förhållningssätt som kan användas för att tillåta externa 

yttranden. Genom att jämföra analyserna mot de ovan redogjorda rättsfallen är det 

möjligt att bedöma om paneler och AB kan hantera externa yttranden och 

godtagandet av yttrandena på något annat sätt. 
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5 Analys av tvistlösningsorganens ageranden 
5.1 Externa yttranden i paneler 

5.1.1 Utgångspunkter för tolkning 

Vid genomgången av rättspraxis fann jag att det inte är tydligt vilken rättslig grund 

i regelverket som medger att paneler och AB kan tillåta externa yttranden att bli 

en del av processmaterialet. Shrimp som lade grunden för tillåtandet av externa 

yttranden på panelnivå kan tolkas på två sätt. Antingen grundas behörigheten 

enbart på en extensiv tolkning av artikel 13 DSU eller så grundas behörigheten på 

artiklarna 11, 12 och 13 DSU sedda tillsammans. I Salmon resonerade panelen på 

förstnämnda vis, medan paneler och AB i efterföljande fall verkar utgå från det 

senare nämnda tillvägagångssättet.111 För att bringa klarhet i frågan om artikel 13 

DSU bör användas som grund för tillåtande av externa yttranden kommer jag 

analysera bestämmelsen.  

   

Artikel 13 DSU stadgar (min kursivering): 

 

”Each panel shall have the right to seek information and technical advice 

from any individual or body which it deems appropriate. […].” 

 

Nyckelordet i artikel 13 DSU som är relevant för min frågeställning är ordet 

”seek”, vilket närmast kan översättas till det svenska ordet ”söka”.  

 

Enligt artikel 3.2 DSU ska regelverket tolkas i enlighet med sedvanliga, 

folkrättsliga principer. ICJ har ansett att artikel 31 och 32 VCLT är en nedteckning 

av de sedvanliga principerna och därför kan användas som utgångspunkt vid 

tolkningen av en artikel.112 WTO:s tvistlösningsorgan har tagit efter ICJ:s slutsats 

och anser därmed också att artikel 31 och 32 VCLT utgör en grund för hur tolkning 

av WTO-regler ska företas.113 Artikel 31 VCLT föreskriver att tolkning ska ske 

                                            
111 Se exempelvis panelens rapport, Tuna (WT/DS381R) st. 7.1–7.9. 
112 Libyun Aruh Jamuhiriyu/Chad (I.C.J. Reports 1994, p 6) s. 19. 
113 Aust s. 207. 
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utifrån regelns ordalydelse och genom en teleologisk tolkning av bestämmelsen. 

Tolkningen efter regelns ordalydelse är dock mer betydelsefull än den 

ändamålsenliga, om det skulle uppstå en konflikt mellan de två.114 Vid en 

bedömning av en regels ändamål och syfte ska hänsyn tas till regelverket som 

helhet, inklusive eventuella bilagor och ingress.115 

 

Möjligheten för tvistlösningsorganen att lösa en tvist begränsas av artikel 19.2 

DSU. Där framkommer att paneler och AB inte kan lägga till eller inskränka de 

rättigheter som återfinns i avtalen. Det kan i vissa situationer vara svårt att avgöra 

om tvistlösningsorganet uttolkar rätten från avtalen eller om organet skapar rättig-

heter som inte återfinns i avtalet.116 I slutändan är det upp till ledamöterna att göra 

en bedömning och argumentera för sin ståndpunkt. Med detta i beaktande kommer 

jag nedan behandla artikel 13 DSU utifrån dess ordalydelse och i avsnittet efter 

det, dess ändamål. 

 

5.1.2 Tolkning av ”söka” utifrån dess ordalydelse 

Är det möjligt att ”söka” genom en passiv handling? Om svaret är jakande är det 

möjligt för panelen att tillämpa artikel 13 DSU direkt genom att tolka ”söka” 

extensivt. Vid ett nekande svar kan artikel 13 DSU istället användas som ett argu-

ment för att panelen bör kunna motta information som den inte har bett om.117 En 

sådan lösning är däremot inte lika starkt förankrad i rättskällorna som det första 

alternativet. 

  

Den allmänspråkliga innebörden av ”söka” kräver att panelen utför någon slags 

handling för att ta del av information. Det kan ske exempelvis genom att panelen 

ber en organisation eller expert att inkomma med sina synpunkter över en viss 

fråga i processen. I ordet ”söka” skulle också situationer då sökandet är av en mer 

passiv art, utan att för den sakens skull tappa sin karaktär av att vara sökande, 

                                            
114 A.a. s. 209. 
115 A.a. s. 210. 
116 Lester m.fl. s. 196 f. 
117 Umbricht s. 784. 
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kunna inbegripas. Ett exempel på en situation där passivt sökande förekommer är 

när en arbetsgivare söker personal, men inte marknadsför det utåt till potentiella 

arbetstagare. Istället inväntar arbetsgivaren att någon ska söka arbetet på eget 

initiativ. Trots att arbetsgivaren inte söker aktivt har hen en vilja och en strävan att 

hitta en arbetstagare. En sådan situation är inte typfallet av ett sökande, men jag 

anser ändå att det kan anses vara en form av sökande i en vidsträckt mening. Ett 

sådant agerande kan överföras till artikel 13 DSU och externa yttranden. Det är 

möjligt att anse att panelen är en sökare efter information, även fast de inte aktivt 

väljer ut ett subjekt och ställer en specifik fråga till dem. Istället läser de igenom 

de externa yttranden som har kommit in och beslutar därefter om något av de 

externa yttrandena ska ingå i processmaterialet. Ordalydelsen i artikel 13 DSU kan 

på så vis tolkas som att paneler har möjlighet att acceptera externa yttranden. 

 

Jag anser att artikel 13 DSU kan tillämpas direkt på situationer när en panel aktivt 

efterfrågar någon särskild att inkomma med information. Icke efterfrågade 

yttranden anser jag inte faller inom artikel 13 DSU:s direkta tillämpningsområde 

eftersom panelen i ett sådant fall inte aktivt har sökt efter information. Istället 

existerar externa yttranden i regelns vaga område. Det är möjligt att accepterandet 

av externa yttranden omfattas av artikel 13 DSU, men det är också möjligt att det 

hamnar utanför regelns tillämpningsområde. Att tillämpa en regel på en situation 

som inte tydligt faller inom regelns ordalydelse riskerar medföra att regeln 

tillämpas på ett vis som inte var avsikten vid skapandet. Det innebär också att 

bestämmelsen kan komma att användas på ett sätt som inte medför att det tänkta 

syftet med regeln uppfylls.118 I följande avsnitt kommer jag därför analysera artikel 

13 DSU utifrån dess ändamål och därefter göra en samlad bedömning om 

accepterande av externa yttranden är möjligt med stöd av artikel 13 DSU. 

 

                                            
118 Se Ekelöf & Edelstam s. 82. Se även Simmonds s. 94 om Harts liknande uppfattning. 
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5.1.3 Tolkning av ”söka” utifrån dess ändamål 

Per Olof Ekelöf var en svensk rättsfilosof som utvecklade en metod för att bedöma 

om tillämpning av en regel på en viss situation är lämplig utifrån en bedömning av 

regelns ändamål.119 Genom att undersöka vilka ändamål som uppfylls då en regel 

tillämpas på en situation som klart faller inom dess ordalydelse är det också möjligt 

att se om ändamålet med bestämmelsen upprätthålls då regeln appliceras på en 

situation som inte faller inom regelns klara tillämpningsområde. Trots att Ekelöf 

var av svensk härkomst och sina resonemang utgick från den svenska rättegångs-

balkens regler anser jag att hans teorier är överförbara till WTO-rätten. Att ta hän-

syn till ändamål är inget som utmärker svensk juridik, utan det är något som före-

kommer på flera håll. På så vis kan ändamålstolkning sägas vara en universell 

princip.120 

   

För att undersöka om det tänkta ändamålet uppfylls vid en tillämpning av regeln 

på en vag situation är det nödvändigt att veta vilket ändamål som uppfylls vid en 

tillämpning av regeln på en klar situation. Frågan blir därför vilket ändamål som 

uppfylls när paneler söker information på eget initiativ från organisationer och 

privatpersoner. En sådan situation stämmer klart överens med ordalydelsen i 

artikel 13 DSU.  

 

Möjligheten för paneler att söka information från andra subjekt än parterna innebär 

att processen kan berikas med information som parterna saknar förmåga att fram-

ställa, saknar kunskap om eller är ovilliga att presentera. Sådan fakta kan ha stor 

betydelse för att sanningen kommer fram och därmed att tvisten bedöms utifrån all 

relevant fakta som finns. Möjligheten för paneler att söka information kan därför 

sägas grundas på ändamålet att paneler ska ha tillgång till så fullständigt 

beslutsunderlag som möjligt. Det ska inte föreligga några frågetecken eller luckor 

till de fakta som presenteras i målet. I sin tur leder det till att det grundläggande 

ändamålet om att uppnå materiellt riktiga domar stärks. Genom att grunda 

                                            
119 Se Ekelöf & Edelstam s. 79 ff. 
120 Artikel 31.1 VCLT. 
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domslutet på all relevant fakta i målet är föreställningen att panelen ska nå en 

slutsats som korresponderar med sanningen. 

 

I ett klart fall, där panelen väljer att ta kontakt med en utomstående och ber denne 

sända information kring en omständighet i målet finns en möjlighet att de positiva 

följderna av externa yttranden inträffar. När en organisation eller privatperson på 

eget initiativ skickar ett yttrande med information till en panel utgör det enligt min 

mening en vag situation eftersom det inte kan anses vara till fullo i enlighet med 

ordalydelsen av artikel 13 DSU att ett sådant förfarande ska anses vara tillåtet. Inte 

heller är det orimligt att anse att panelen kan söka efter information genom att 

agera passivt. För att bedöma om samma ändamål uppfylls är det relevant att jäm-

föra det klara fallet med det vaga. Det är därför lämpligt att bedöma om tillåtandet 

av externa yttranden uppfyller samma ändamål som infrias när panelen söker 

information på eget initiativ. 

 

När panelen väljer att inkludera information från utomstående fylls målet med mer 

material och förhoppningsvis fler fakta. Det sker oavsett om panelen har 

efterfrågat informationen eller om organisationen sände in informationen på eget 

bevåg. I båda fallen läser panelen igenom informationen och beslutar därefter om 

den ska ingå i processmaterialet eller inte. Om informationen är av betydelse för 

målet kommer det att ingå i processmaterialet och utgöra fakta som panelen 

använder vid lösandet av tvisten. Samma ändamål uppfylls därmed oavsett om det 

är panelen eller organisationen som tar initiativ till att lämna in ett externt yttrande. 

Utifrån detta ändamålsresonemang bör det alltså enligt regelverket vara tillåtet för 

paneler att acceptera externa yttranden genom en extensiv tillämpning av artikel 

13 DSU. 

 

Eftersom båda förfarandena harmoniserar med regelns ändamål är det ingen 

skillnad mellan att aktivt söka efter information och att acceptera icke efterfrågade 

yttranden. Differensen ligger i att panelen i den förstnämnda fallet får bedöma 

trovärdighet och lämpligheten från givaren efter det att yttrandet inkom. 
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Arbetsbördan för panelen riskerar då att bli större eftersom externa yttranden kan 

komma från många organisationer från hela världen. Skillnaden rör dock inte 

själva tillämpningen eller ändamålet av att berika processen med mer information. 

Istället handlar en sådan skillnad om själva förfarandet av att godkänna 

information från privata subjekt. Sådana skillnader har inte någon relevans 

bedömningen av en bestämmelses ändamål och medför därför inget användbart i 

denna analys. 

 

I realiteten har det ingen betydelse för processen om det var panelen som frågade 

efter information eller om det var det privata subjektet som initierade kontakten 

genom att sända in ett externt yttrande. Situationen kan jämföras med skapandet 

av avtal. Det kan dock vara svårt att veta vem som ger anbud och vem som 

accepterar i fall där parterna tillsammans har skapat avtalet efter förhandlingar.121 

Så länge som rättsordningen accepterar avtalet som ett avtal som ska ges 

rättsverkningar spelar det ingen roll för parterna vem som anses vara vem. På 

samma sätt är det inte av betydelse för paneler eller privata subjekt vem som frågar 

vem om informationen. Så länge som panelen kan acceptera inlagor från 

utomstående är både paneler och de privata subjekten nöjda. 

 

Vid en samlad bedömning anser jag att ett passivt sökande av information omfattas 

av artikel 13 DSU. Detta på grund av att det ligger inom ordalydelsens 

tillämpningsområde att söka efter information på ett passivt vis samt att det tänkta 

ändamålet realiseras oavsett om informationen var efterfrågad av panelen eller om 

den kom i form av ett externt yttrande. Min ståndpunkt kan därför sägas vara den 

som AB uttrycker i Shrimp, om domskälen läses som om möjligheten för paneler 

att acceptera externa yttranden grundas enbart på artikel 13 DSU. Det var även en 

sådan lösning som panelen i Salmon förespråkade. Utifrån DSU är det på så vis 

riktigt att paneler kan motta externa yttranden. Dock har panelen i senare fall tagit 

ett avsteg från denna motivering.122 Paneler motiverar numera sin möjlighet att 

                                            
121 För diskussion om vem som är vem, se Heidbrink SvJT 2007 s. 673. 
122 Se exempelvis panelens rapport, Tuna (WT/DS381R) st. 7.1–7.9. 
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godta externa yttranden utifrån ett helhetsresonemang. Troligen sker det för att 

argumentationen ska passa bättre ihop med det resonemang som förs av AB. 

Visserligen är det eftersträvansvärt att motiveringarna i panelen och AB som rör 

samma frågor grundas på samma tolkning. Däremot är regelverket utformat på 

olika sätt för de två tvistlösningsorganen och det är därför inte anmärkningsvärt att 

argumentationen utformas på två vis. Eftersom paneler har möjlighet att acceptera 

externa yttranden genom att tillämpa artikel 13 DSU extensivt är det en lösning 

som hade skapat mest tydlighet.  

 

Eftersom panelen och AB har olika syften och funktioner samt inte följer samma 

regler är denna slutsats inte överförbar till externa yttrandens tillåtelse i AB. Nästa 

avsnitt kommer därför att behandla tillåtelsen av externa yttranden i AB. 

 

5.2 Externa yttranden i AB 

5.2.1 AB:s motiveringar 

Som tidigare har nämnts finns ingen bestämmelse i DSU eller ”Working 

Procedures” som reglerar möjligheten för AB att acceptera externa yttranden. 

Trots det anser AB att de har behörighet att acceptera sådana inlagor. Möjligheten 

att acceptera externa yttranden grundas istället på ett slags ändamålsresonemang 

som främst kommer till uttryck i Steel och befästs i de senare rättsfallen Tuna II 

och Sardines. AB ansåg sig vara behörig att motta sådana externa yttranden som 

är ”pertinent and useful” (relevanta och användbara).123 Denna slutsats nådde AB 

genom en bedömning av artikel 17.9 DSU. Den föreskriver att:  

 

”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.” 

 

                                            
123 AB:s rapport, Steel (WT/DS138/AB/R) st. 42. 
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AB konstaterade i Steel att de har möjlighet att skapa processuella regler 

tillsammans med ordföranden för DSB samt generaldirektören. I en fotnot konsta-

terar de även att regel 16 (1) i ”Working Procedures” ger AB möjlighet att utarbeta 

tilläggsregler för de fall när en processuell fråga inte går att lösa genom att tillämpa 

”Working Procedures”. Med dessa två artiklar i beaktande ansåg AB att så länge 

som den handlar i enlighet med DSU och WTO:s avtal har den en rättslig möjlighet 

att bestämma om den vill beakta fakta som inkommer i målet i form av externa 

yttranden. AB grundade sin möjlighet att ta emot externa yttranden på ett 

resonemang som bygger på att den har möjlighet att anta processuella regler och 

att de därför är så pass självständiga att den kan acceptera information som de 

anser är av betydelse för processen.124 

 

Argumentationen som AB uttrycker för att nå slutsatsen att den är behörig att tillåta 

externa yttranden är möjlig att kritisera. I brist på en bestämmelse som ger AB 

möjligheten att söka efter information argumenterade den istället utifrån att den 

har stora möjligheter att besluta om antagandet av andra regler. Sådana regler ska 

dock skapas tillsammans med ordföranden för DSB och generalsekreteraren. Att 

skapa ”Working Procedures” helt på egen hand har inte AB behörighet göra.125  

 

AB har också möjlighet att skapa tilläggsregler enligt regel 16 (1) ”Working 

Procedures”. Detta kan ske när det behövs för att upprätthålla ”fairness and orderly 

procedure” (rättvis och effektiv process). Det krävs att den processuella frågan inte 

är reglerad i något tillämpligt regelverk och att AB genast meddelar parterna, 

deltagarna, tredje parterna och tredje deltagare samt de andra domarna i AB som 

inte deltar i den aktuella tvisten. Det framkommer inte av Asbestos-domen att AB 

skapade sådana regler. Istället tycks AB använda denna regel som motivering för 

att de bör kunna bestämma vilken information de vill acceptera. AB handlade 

därmed på ett sätt som inte kommer till uttryck i något regelverk som AB är bunden 

av. 

                                            
124 AB:s rapport, Steel (WT/DS138/AB/R) st. 39. 
125 Jfr. Steger s. 432. 
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Det kan tyckas vara avvikande att ett tvistlösningsorgan på dessa grunder ger sig 

själv en behörighet som inte framkommer av något regelverk. WTO består av 

medlemsstater som har bemyndigat WTO:s tvistlösningsorgan att handla på det 

sätt som föreskrivs i regelverken. Det framkommer inte av någon bestämmelse att 

AB har mandat att efter fritt skön handla på det vis som de finner mest lämpligt. 

Visserligen har AB möjlighet att fylla luckor i regelverket för att kunna verka 

effektivt och metodiskt i en tvist. Bestämmelserna ställer dock vissa krav på att 

viss rapportering ska ske eller att somliga meddelas. Att på egen hand bestämma 

nya processuella regler som inte lever upp till kraven i regel 16 (1) ”Working 

Procedures” anser jag inte ingår i AB:s mandat. 

 

Visserligen har AB möjlighet att skapa tilläggsregler som tillåter AB att godta 

externa yttranden. Hittills har dock AB aldrig skapat en sådan regel.126 Trots att 

AB relativt enkelt har möjlighet att skapa en sådan regel anser jag att det inte 

medför en möjlighet att acceptera sådana yttranden utan att också skapa sådana 

regler. Eftersom AB inte har skapat sådana regler är det möjligt att kritisera AB:s 

bedömning att den har möjlighet att acceptera sådana yttranden. 

 

5.2.2 Andra situationer där regelstödet är begränsat 

Det finns exempel på regler som alla anser är självklara att AB ska följa, men som 

inte finns reglerade i något regelverk. Ett exempel på en princip som inte kommer 

till uttryck i varken DSU eller ”Working Procedures” är att AB ska göra en 

objektiv prövning av tvisten.127 Det finns inte heller någon bestämmelse som ger 

uttryck för att parterna i tvisten kan inge inlagor till AB. Däremot ges tredje parter 

möjlighet att inge inlagor.128 Denna avsaknad av regler som rör förfarandet i AB 

medför inte att tilläggsregler måste skapas vid varje mål. Möjligheten att skapa 

tilläggsregeler är främst avsedda för att lösa en speciell situation i ett särskilt fall. 

                                            
126 Det närmaste var i Asbestos (WT/DS135/AB/R). Yttrandena bör dock anses vara efterfrågad 
information, se Mavroidis s. 321. 
127 Jfr. artikel 11 DSU, gäller enbart för paneler. Se Mavroidis s. 326. 
128 Jfr. panelens motsvarighet i artikel 12.6 DSU. 
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Den skapta regeln gäller enbart i den aktuella tvisten och är inte tänkt att få en 

prejudikatbindande effekt. Systemet utgör på så vis en bra möjlighet för AB att 

skapa regler för de tillfällen då särskilda processuella regler behövs för att kunna 

behandla målet på ett tillfredsställande sätt. Eftersom sådana regler enbart gäller 

för en tvist och inte ger några direkta verkningar för framtiden är det ett verktyg 

som med fördel används på sådana processuella problem som behöver en tydlig 

reglering.  

 

Att skapa tilläggsregler som reglerar självklara saker såsom att AB ska företa en 

objektiv och opartisk bedömning av de åberopade bevisen skulle innebära ökad 

arbetsbörda för AB och skulle riskera att verka kontraproduktivt. Istället för att 

klargöra och tydliggöra för parterna vilka regler som gäller skulle andra självklara 

saker som inte regleras någonstans bli ännu mer oklara. Det skulle även framstå 

som udda och egendomligt att nu, över 20 år sedan DSU trädde ikraft, stifta 

specialregler till varje tvist. Eftersom AB alltid har varit objektiv i sin bedömning 

är det inte något som uttryckligen behöver regleras. För att bibehålla ett enkelt och 

samlat regelverk är det därför av betydelse att vissa saker som inte regleras i något 

regelverk ändå är giltigt utan att tilläggsregler skapas.  

 

5.2.3 Externa yttranden – en naturlig del av juridiken? 

Det kan sägas ligga i juridikens natur att rätten ska tillämpas på ett sakligt och 

opartiskt vis.129 En sådan målsättning har juridiken alltid haft och det är i det 

närmaste självklart att AB ska ha en sådan inställning till WTO-rätten.130 En 

uttrycklig regel för ett sådant förhållningssätt saknas men det innebär inte att AB 

har möjlighet att döma en tvist enligt andra principer. Det är otänkbart att en sådan 

ordning skulle vara accepterad. Lyckligtvis är alla stater, domare och 

privatpersoner rörande överens om att AB ska iaktta saklighet och opartiskhet vid 

lösningen av en tvist. Eftersom saken är inte är reglerad i DSU får det istället anses 

                                            
 
129 Jfr. Seth, Tvistlösning i WTO, s. 133 där han nämner fördelarna med ett judiciellt avgörande. 
130 Se Seth, Tvistlösning i WTO, s. 301. 
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vara inom processrättens natur att saklighet och opartiskhet ska efterlevas vid 

tvistlösning. 

 

Förklaringen till att AB tillämpar objektivitets- och saklighetsprincipen tycks vara 

för att de ingår i processens natur. Det är en självklar del av tvistlösnings-

förfarandet. Det är därför möjligt att diskutera om tillåtandet av externa yttranden 

är en rättighet som baseras på ett sådant förhållande. Det är inget som AB har 

uttryckt i domskälen, men frågan har diskuterats i artiklar som behandlar AB:s 

tillåtande av externa yttranden. Det är möjligt att anse att AB kan acceptera externa 

yttranden eftersom de följer andra regler som inte är uttryckligen reglerade i 

DSU.131 Jag håller med om att AB bör kunna följa vissa oskrivna processuella 

regler för att tillgodose att tvisten löses på ett effektivt sätt. Däremot anser jag inte 

att det innebär att AB har möjlighet att agera på ett sätt den anser är lämpligt så 

fort som en oreglerad fråga aktualiseras. Det bör göras en åtskillnad mellan de fall 

som är oreglerade men där det ändå följer av processrättens natur att ett visst 

förhållningssätt ska vidtas och med sådana spörsmål där svaret inte är givet.  

 

Självklart ska AB agera i enlighet med självklara processuella principer såsom 

opartiskhet och saklighet. Emellertid anser jag att möjligheten att tillåta externa 

yttranden inte kan likställas med sådana elementära principer såsom objektivitet 

och saklighet. Även om externa yttranden används i stor utsträckning inom vissa 

nationella jurisdiktioner samt på internationell nivå anser jag inte att de är så 

betydelsefulla att de kan anses vara fundamentala för att en process ska kunna 

genomföras på ett effektivt sätt. Som jag visat i kapitel 3.1.3 är det i praktiken svårt 

att påverka processer med externa yttranden i flera olika internationella domstolar. 

Trots att flertalet internationella domstolar och inhemska domstolar har möjlighet 

att acceptera externa yttranden är de fortfarande främmande för flera 

rättsordningar. 132 För de organ där det är möjligt att påverka med externa yttranden 

framkommer det även av relevanta processuella regelverk. Dessa omständigheter 

                                            
131 Se Mavroidis s. 326. 
132 Jfr. Howse s. 49 som delvis verkar vara av motsatt åsikt. 
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anser jag är tillräckligt för att anse att möjligheten att acceptera externa yttranden 

inte är så pass fundamental att det ska anses vara en naturlig del av AB:s 

verksamhet. 

 

En annan relevant aspekt är att accepterandet av externa yttranden inom WTO är 

ett relativt nytt fenomen. Under GATT-perioden accepterades inget yttrande och 

inte heller under WTO:s första år. Anledningen till att yttrandena inte accepterades 

berodde inte på att de inte kom in några. Exempelvis i Gasoline erhöll panelen 

externa yttranden utan att diskutera deras eventuella möjlighet att bli 

processmaterial. Möjligtvis ansåg panelen att de skulle kunna acceptera 

informationen om den var nödvändig för processen, alltså att de ansåg sig vara 

behörig men inte tyckte att det var nödvändigt att beakta informationen i tvisten. 

Det är inte möjligt att veta hur ledamöterna tänkte. Däremot är det klart att en panel 

eller AB aldrig hade accepterat ett yttrande tidigare. Därför anser jag att det är 

större chans att den inte ansåg sig vara behörig att acceptera externa yttranden, än 

tvärtom.  

 

Det är möjligt att hävda att det inte är själva tillåtandet av externa yttranden i sig 

som utgör en sådan naturlig del av processrätten att det bör tillåtas. Istället kan AB 

på grund av sin ställning som självständig och överprövande instans ha behörighet 

att hantera ett oreglerat processuellt problem på ett sätt som den själv anser är den 

bästa lösningen.133 En sådan argumentationslinje är rimlig eftersom rätten måste 

nå en slutsats och inte kan lämna en fråga eller begäran obesvarad. Jag anser 

däremot att AB i ett sådant fall hellre bör avvisa en sådan förfrågan än att acceptera 

den. Detta ger upphov till en konflikt mellan å ena sidan AB:s intresse att kunna 

agera som ett självständigt organ för att kunna lösa tvister på ett så juridiskt riktigt 

sätt som möjligt och å andra sidan medlemmarnas intresse av att WTO håller sig 

inom de ramar som medlemmarna har kommit överens om. AB:s spelrum för att 

lösa tvister och tolka bestämmelser begränsas av artikel 19.2 DSU som föreskriver 

att AB inte får lägga till eller ta bort några rättigheter som följer av WTO:s olika 

                                            
133 Se Steger s. 433. 
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regelverk. Förvisso stadgar artikeln inte vad som ska gälla för WTO:s egna 

rättigheter enligt DSU, men jag anser ändå att det är tydligt att medlemsstaterna 

inte har velat ge AB möjlighet att ändra på avtalen. Det vore underligt om AB 

skulle ges möjlighet att lägga till eller ta bort rättigheter enbart för att de inte är 

reglerade i  DSU. Trots att ett tvistlösningsorgan handlar självständigt och obundet 

från andra intressen vid avgörandet av en viss tvist innebär det inte att de är fria att 

komma till lösningar som står i strid med regelverket eller ge sig själv processuella 

befogenheter som inte kommer till uttryck i regelverken eller kan anses vara av 

sådan självklar natur att de bör tillåtas. 

 

5.2.4 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis anser jag att det inte kan sägas följa av tvistlösnings-

mekanismens natur att AB har rätt att acceptera externa yttranden. Eftersom det 

inte heller går att utläsa från någon artikel i WTO:s regelverk är jag av uppfatt-

ningen att gällande rätt inte medger att externa yttranden tillåts inkomma vid 

förhandlingarna i AB. De yttranden som redan kommit in på panelnivå bör 

däremot kunna beaktas av AB eftersom de ingår i det processmaterial som är 

överklagat. Eftersom AB anser att den har möjlighet att acceptera externa 

yttranden är gällande rätt den motsatta mot hur jag tolkar DSU. Jag anser dock att 

det är relevant att kritisera AB:s tolkning av rättsläget eftersom det finns andra sätt 

att resonera kring accepterandet av externa yttranden. Trots att AB är en auktoritet 

på området genom att vara den slutgiltiga uttolkaren av WTO-rätt anser jag att det 

är av relevans att dess resonemang och argumentation ifrågasätts och kritiseras.134 

Särskilt i ett fall som detta då AB tycks ha frångått den auktoritära rättskällan som 

WTO:s regelverk är och istället gjort en bedömning som de själva anser är mest 

lämplig. Eftersom gällande rättsläge inte är särskilt starkt förankrat i WTO:s regel-

verk och inte heller verkar stämma överens med vad som avsågs vid skapandet av 

DSU är det min avsikt att diskutera om ett annat system för hantering av externa 

                                            
134 Se Simmonds s. 94 om Harts uppfattning av ords betydelse för tolkning. 



 61 

yttranden vore bättre anpassat för tvistlösningens ändamål. Detta är något som 

kommer att diskuteras i nästa avsnitt av denna uppsats. 
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6 En alternativ reglering 
6.1 Inledning  

Externa yttrandens svaga rättsliga stöd i WTO:s regelverk medför att institutets 

fortsatta existens är relevant att diskutera. I denna del diskuteras de lege ferenda 

hur en ordning som bäst lämpar sig för tvistlösningsorganen kan utformas. Genom 

att presentera intressen som talar för respektive mot externa yttranden och bemöta 

dem med relevanta motargument är min avsikt att finna ett system som tar hänsyn 

till båda uppfattningarna på ett proportionerligt sätt.  

 

6.2. Intressen som talar för externa yttranden 

6.2.1 Framförare av naturens röst 

Ett privat subjekt som sänder in ett externt yttrande får antas ha som huvudsakligt 

mål att vilja påverka processen i en sådan riktning som är mest gynnsam för den. 

De flesta rättsfall jag har undersökt i denna uppsats har rört situationer där ett land 

lagstiftar för att skydda miljön i något hänseende.135 Trots möjligheten att sända in 

yttranden i andra typer av mål är det i miljömål där yttrandena har blivit allra 

vanligast. Möjligen beror det på att intresset för miljöfrågor är större än för andra 

typer av samhällsproblem, men även för att WTO har handlagt flera tvister som 

rör miljön. Eftersom organisationer ges möjlighet att påverka processen i sådana 

mål kan naturen sägas få en företrädare som värnar om naturens intressen i första 

hand. Att ha en representant för sådana intressen är en viktig motpol mot de 

intressen som parterna kan ha. Genom att miljöskyddsintressen lyfts fram av ett 

självständigt subjekt ökar chansen att tvistlösningsorganet är medveten om all 

relevant fakta i målet. På så vis ökar chanserna att domen håller hög kvalitet och 

att den beaktar relevanta miljömässiga aspekter. En sådan tankegång stämmer 

överens med att tvistlösningsorganen bör kunna beakta en rapports 

handlingsdirigerande verkan. 

 

                                            
135 Dock inte Steel (WT/DS138/AB/R). 
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Särskilt i mål som rör miljön är det av betydelse att särskilda intressen tillåts 

påverka processen. På EU-nivå har till och med miljöorganisationer möjlighet att 

tillträda processen som part, om de uppfyller vissa fastställda krav.136 Eftersom 

miljöskydd är ett intresse som bör värnas är det rimligt att även WTO ger möjlighet 

till privata subjekt att kunna påverka sådana processer. 

 

6.2.2 En mer legitim process 

Externa yttrandens existens i WTO kan motiveras av att de gör tvistlösnings-

förfarandet mer demokratiskt underbyggt och därigenom ger WTO mer legitimitet. 

Eftersom WTO inte har någon verkställande makt är det av synnerlig vikt att 

processen är legitim. Om medlemmarna skulle ifrågasätta rapporterna genom att 

inte följa dem skulle tvistlösningssystemet riskera att fallera.137 Systemet bygger 

på att medlemsländerna respekterar de rapporter som paneler och AB presenterar. 

Det är därför viktigt att medlemmarna kan påverka processen genom att få vissa 

processuella rättigheter som tredje part. På samma sätt kan det sägas vara viktigt 

för WTO:s förankring bland medborgarna i de länder som är anslutna till 

organisationen att de känner att de har möjlighet att påverka processer och göra sin 

röst hörd. Eftersom tvistlösningen ofta rör frågor som har stor betydelse för vissa 

medborgare har WTO ett intresse av att medborgarna får känna sig delaktiga i 

processen. Genom att erbjuda en möjlighet för organisationer att få sina röster 

hörda skapar WTO en bild av att de lyssnar och är intresserad av att ha en koppling 

till samhällets åsikter. På så sätt gynnas processens legitimitet eftersom andra en 

stater ges möjlighet att påverka processen. 

 

Ett inflytande av externa yttranden innebär dock inte att processen per automatik 

blir mer demokratisk och legitim. Vissa organisationer har ett stort antal 

medlemmar, medan vissa enbart har ett fåtal. Organisationerna representerar 

därför en begränsad skara människor och deras intressen behöver inte 

nödvändigtvis stämma överens med den allmänna uppfattningen i frågan. Vissa 

                                            
136 Århuskonventionen artikel 9.2.  
137 Se Seth, Tvistlösning i WTO, s. 276. 
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privata subjekt består till och med av enbart en person. Även medlemmar kan dock 

anklagas för att inte representera sina medborgare. Eftersom stater kan värdesätta 

vissa intressen framför andra, till exempel en stark ekonomi framför mindre miljö-

påverkan, behöver stater inte nödvändigtvis föra sina medborgares röster.138  

 

Skillnaden mellan stater och privata subjekt är deras olika typer av auktoritet. 

Stater har en politisk legitimitet som privata subjekt saknar. Trots avsaknaden av 

politisk legitimitet anser jag att de flesta privata subjekt som lämnar in externa 

yttranden har en annan sorts legitimitet. Intresseorganisationer har under lång tid 

deltagit i diskussioner som rör internationella förhållanden och på så vis varit med 

och utvecklat samarbetet mellan stater. De spelar en viktig roll inom världs-

ordningen. Deras avsaknad av politisk legitimitet anser jag inte är av sådan vikt att 

de inte ska kunna tillmätas någon auktoritet alls.139 Däremot är inte alla privata 

subjekt lämpliga att inge externa yttranden. Även organisationer och personer med 

en ohederlig agenda är privata subjekt. Det är därför självklart att tvistlösnings-

organen även fortsättningsvis ska kunna ignorera yttranden. 

 

I sammanhanget är det viktigt att hålla i åtanke att det inte är privata subjekt som 

direkt kan påverka stater i processer. Det är tvistlösningsorganet som slutligen 

bedömer hur det externa yttrandet ska beaktas i processen.140 Dessutom bör 

parterna och tredje parterna fortsättningsvis beredas tillfälle att yttra sig över inne-

hållet i yttrandet. Då det eventuella inflytandet från ett privat subjekt är omgärdat 

av sådana motåtgärder anser jag att den positiva påverkan som externa yttranden 

medför genom att stärka legitimiteten av processen är proportionerlig jämfört med 

de motstående intressena. 

 

 

 

                                            
138 Därtill är mindre demokratiska länder medlemmar i WTO, exempelvis Ryssland och Kina. 
139 Se Discussion Session JWIT 2004 s. 342. 
140 Se Abraham s. 239. 
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6.3 Intressen som talar mot externa yttranden 

6.3.1 Uppdelningen i fakta- och rättsfrågor 

I de allra flesta rättsordningar är det möjligt att få till stånd en överprövning av en 

första instans domslut. Då samma tvist kan prövas av två olika tvistlösningsorgan 

ökar möjligheterna för att dispyten ska bli avgjord på ett sådant sätt som bäst 

överensstämmer med rättsreglerna. Panelerna har till uppgift att samla fakta, 

identifiera rättsfrågorna och avgöra dem.141 AB har på så vis ett material att arbeta 

utifrån och kan därför fokusera på att föra goda resonemang och därigenom skapa 

vägledande praxis för framtida mål.142 

  

Prövningen i AB ska innebära en granskning av de rättsliga frågor som behandlas 

i panelrapportern och de rättsliga tolkningar som panelen företog.143 Det kan dock 

vara svårt att upprätthålla en sådan skiljelinje eftersom fakta- och rättsfrågor ofta 

är nära besläktade med varandra. Den ena parten kan förespråka en extensiv 

tolkning av en fråga så att den anses vara en rättsfråga och därmed överklagbar, 

medan motparten vill att frågan ska klassificeras som en faktafråga.144 Processen i 

AB är på så sätt inriktad på de rättsliga frågorna och finns till för att de ska kunna 

bli bedömda en ytterligare gång.145 

 

Eftersom AB är begränsad till att enbart pröva rättsfrågor innebär det problem för 

accepterandet av externa inlagor. Bedömningen om något är en rätts- eller fakta-

fråga kan vara svår att genomföra eftersom fakta som inte är av strikt rättslig natur 

kan få betydelse för hur en rättsfråga ska bedömas. En sådan bedömning måste 

dock genomföras av AB om den vill acceptera ett yttrande. Vidare är det oftast inte 

de privata subjektens syfte att inge information kring hur en regel bör tolkas. 

Istället vill de fästa AB:s uppmärksamhet på fakta som de anser är relevant att 

beakta för att tvisten ska lösas på ett så bra sätt som möjligt, exempelvis genom att 

                                            
141 Artikel 11 DSU. 
142 Artikel 3.2 och 17.6 DSU. 
143 Seth, Tvistlösning i WTO, s. 327. 
144 Se Umbricht s. 789. 
145 Artikel 17 DSU. 
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argumentera varför en viss typ av nät bör förbjudas vid räkfiske. Även om sådan 

information är relevant för lösningen av tvisten är det inte AB:s uppgift att samla 

in och bedöma sådan fakta. Externa yttranden kan på så sätt anses vara främmande 

för den prövning som AB ska genomföra.146 

  

6.3.2 Åsidosättande av instansordningen 

Det är av betydelse att så lite ny information som möjligt kommer in till AB för att 

den ska kunna uppfylla sin överprövande funktion på mest effektiva vis.147 Om 

AB godtar ett externt yttrande innebär det att ett avsteg görs från instansordningen. 

Externa yttranden som kommer till AB påverkar på så sätt stabiliteten i 

rättssystemet på ett negativt vis eftersom de externa yttrandena enbart kan prövas 

av en instans. En medlem som anser att AB har använt informationen i yttrandet 

på fel sätt saknar möjlighet att överklaga den bedömningen.  

 

Utifrån ett processekonomiskt perspektiv är det värdefullt att avgörande 

information inte kommer till rättens kännedom först i samband med 

överprövningsförfarandet. Ny fakta innebär att parterna måste sätta sätta sig in i 

materialet och bemöta det. Genom att begränsa informationsingivandet till 

processen i panelen undviks betungande arbete i AB. Dessutom innebär en liten 

mängd nytt material att överprövningsprocessen kan genomföras på kortare tid 

vilket också är ekonomiskt fördelaktigt för parterna. 

 

6.3.3 Utvecklingsländers intressen 

Efter offentliggörandet av Asbestos-rapporten uttryckte nästintill alla medlemmar 

förutom USA sitt missnöje över att AB skapat regler som möjliggjorde att AB 

kunde söka efter information. Särskilt utvecklingsländerna var missnöjda eftersom 

de ansåg att det är främst privata subjekt från utvecklade länder som sänder in 

externa yttranden. Institutet innebär på så vis att utvecklingsländer riskerar att få 

                                            
146 Se Seth, Tvistlösning i WTO, s. 330 f. 
147 Visserligen inger parterna inlagor till AB. De ska dock anknyta till de rättsliga frågor som behandlats i 
panelen, se Seth, Tvistlösning i WTO, s. 327. 
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sämre möjligheter att nå framgång med sin talan på bekostnad av att privata subjekt 

ska kunna delge sin information. Asbestos är ett udda fall som troligen spred en, i 

efterhand, obefogad rädsla bland medlemmarna för externa yttranden. Institutet 

har inte utvecklats till ett instrument som spelar en avgörande betydelse för tvister. 

Istället är det som tidigare, parterna är de som tillför den avgörande informationen. 

 

Jag anser att gällande rättsläge visar att det är möjligt med ett system som tillåter 

externa yttranden utan att för den sakens skull göra avkall på parternas och tredje 

parternas inflytande över processen. Eftersom parterna är de som för tvisten har de 

både störst intresse av att inge bra information och även bäst förmåga. Då tvister 

oftast kan lösas på den fakta som parterna har presenterat utgör externa yttranden 

snarare en typ av information som kan vara bra för tvistlösningsorganen att ha 

kännedom om, men som inte är nödvändig. Genom att betrakta externa yttranden 

på detta sätt anser jag att staters intresse av att vara de enda som ska tillåtas inge 

information inte är en proportionerlig ordning. Privata subjekt tillåts inte påverka 

processen i sådan grad att den förlorar sin karaktär av att vara ett forum för enbart 

stater att lösa dispyter. Istället medför externa yttranden att processen får chans att 

bli mer öppen och inkluderande för andra idéer. 

 

6.3.4 Information från tredje parter  

De enda subjekt som enligt DSU kan sända inlagor till förhandlingarna i AB är 

parterna och de stater som var tredje parter i panelprocessen. Visserligen innebär 

avgörandet Sardines att även stater kan sända in externa yttranden som vilket 

privat subjekt som helst. En sådan ordning urvattnar dock den begränsning som 

följer av regleringen kring vilka stater som kan träda in och bli tredje part. Denna 

situation visar att det rimligtvis inte var medlemmarnas avsikt vid skapandet av 

WTO att de skulle ha möjlighet att påverka processen med externa yttranden i AB. 

 



 68 

Kraven för medlemmar att bli tredje parter i en tvist har i praxis satts relativt lågt.148 

Genom att tredje parter kan ge inlagor till tvistlösningsorganen berikas processen 

på processmaterial. Dessutom kan privata subjekt kontakta tredje parter och be 

dem sända in den informationen som de privata subjekten vill inkludera i 

processen. Möjligheten för tvistlösningsorganen att få in relevant material till 

processen är därför stor.  

 

Eftersom möjligheten att få in information från andra än parterna redan finns kan 

det därför anses vara motiverat att inte ytterligare inkörsportar för informations-

lämnande behövs. Jag anser däremot att den information som externa parter kan 

vilja ge in har potential att berika processen på ett annat sätt jämfört med 

information som kommer från tredje parter. Dels har privata subjekt andra 

intressen än stater, dels är det motiverat att objekten ska kunna lämna in saker i sitt 

namn för att på så vis erhålla en självständig ställning. Risken att processen tyngs 

av för mycket information anser jag vara värd att ta. Rapporterna har stor betydelse 

för staters lagstiftning och det är då även befogat att relevant information ska 

kunna ingå i processen. 

 

6.4 En kompromiss 

6.4.1 Skäl för en kompromisslösning 

Det finns goda skäl att tillåta externa yttranden, men även goda argument för 

motsatt ståndpunkt. Jag anser dock att de positiva aspekterna av externa yttranden 

medför att de fortsättningsvis bör kunna inkluderas i processen. Yttrandena utgör 

enbart en del av materialet i en process och inskränker inte på parternas möjlighet 

att styra processen i sådan mån att de bör förbjudas helt. Externa yttranden bör 

därför vara tillåtna och inte förbjudas. Däremot är det möjligt att diskutera om 

externa yttranden ska vara tillåtet att beakta i alla mål. Jag kommer därför i detta 

avsnitt diskutera hur en lämplig kompromisslösning kan utformas. 

 

                                            
148 Se Seth, Tvistlösning i WTO, s. 285 f. 
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6.4.2 Begränsa till en viss måltyp? 

För att tillgodose privata subjekts möjlighet att lyfta fram relevant information i 

mål som rör särskilda skyddsintressen skulle en reglering kunna tillåta externa 

yttranden i sådana processer. De privata subjekten skulle då få tillfälle att påverka 

i sådana mål som de anser är mest betydelsefulla, samtidigt som medlemmarna 

inte skulle ge privata subjekt möjligheten att påverka i alla typer tvister. En sådan 

begränsning skulle troligen vara lättare att acceptera för stater som är negativt 

inställda till externa yttranden, än att tillåta externa yttranden i alla processer. 

 

Tillåtelse i enbart vissa måltyper vållar dock vissa problem. Det kan vara svårt att 

bedöma vilka mål som ska anses röra ett skyddsintresse. Därtill är externa 

yttranden idag främst förekommande i mål som rör miljön. Att därför begränsa 

dem till den måltypen skulle på så sätt troligen inte medföra särskilt stor förändring 

i praktiken. För medlemmar som är skeptiskt inställda till externa yttranden 

innebär inte begränsandet till en viss måltyp att de negativa aspekterna försvinner. 

Om ett externt yttrande godtas kommer det att medföra samma olägenheter som 

dagens ordning. Därför anser jag att en begränsning av externa yttranden riskerar 

att göra systemet mer oförutsebart och utgör dessutom inte en bra kompromiss 

mellan de olika intressena. 

 

6.4.3 Begränsa till en instans? 

En möjlig reglering av externa yttranden är att enbart tillåta dem i paneler och 

förbjuda att nya ges in till AB. På så sätt tillgodoses panelens intresse av att få in 

relevant information till tvisten och de privata subjektens intresse av att kunna 

påverka processen. Eftersom paneler bedömer både fakta och rättsliga argument 

undviks problemet som AB ställs inför då de måste göra en sådan bedömning. 

Vidare innebär en ordning där enbart paneler kan godta information att AB kan 

genomföra en eventuell överprövning av yttrandets betydelse. På så vis undviks 

problemet med att instansordningen förbigås om ett yttrande inkommer till AB.  
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Ett förbud för AB att tillåta externa yttranden skulle stämma bättre överens med 

systemet kring tredje parter. Som ordningen är utformad idag kan medlemmar som 

vill påverka processen i AB, men som inte lämnade in något yttrande till panelen, 

inverka genom att skicka in ett externt yttrande till AB.149 En sådan ordning 

riskerar att verka kontraproduktivt mot de bestämmelser som finns i DSU 

angående tredje parts rättigheter. 

 

Flertalet av de negativa verkningarna försvinner om externa yttranden förbjuds i 

AB men tillåts i paneler. Däremot kvarstår problematiken med att externa 

yttranden strider mot tanken att det är stater som för tvister i WTO och att det 

därför är de som ska kunna påverka en process. Jag anser däremot att de vinster 

som kan nås av att tillåta externa yttranden väger tyngre än de problem de kan 

medföra. Yttrandena bör inte ses som ett medel som kraftigt påverkar 

medlemmarna. Istället bör de beaktas som yttranden som kan ge värdefull fakta. 

Därför anser jag att externa yttranden fortsättningsvis bör vara tillåtna i paneler, 

men förbjudas i AB. 

 
 

  

                                            
149 Se AB:s rapport, Sardines (WT/DS231/AB/R) st. 161–170. 
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7 Sammanfattande slutsatser 
Externa yttranden är ett institut som genom rapporter från AB har blivit ett 

bestående instrument i WTO:s två instanser. Trots att tvistlösningsorganen anser 

sig kunna godta externa yttranden sker det mycket sällan. Yttrandena kan dock 

ändå spela en viss roll eftersom ledamöterna tar del av dem även fast de inte blir 

en del av processmaterialet. 

 

Denna uppsats har analyserat rättspraxis och regler rörande externa yttranden i 

paneler och AB. Eftersom regleringarna ser olika ut för de två instanserna har jag 

kommit fram till att externa yttranden kan godkännas i paneler med grund i en 

extensiv tolkning av begreppet ”söka” i artikel 13 DSU. För AB har jag funnit att 

stödet i WTO:s regelverk för att tillåta externa yttranden inte är lika starkt som för 

möjligheten att beakta dem i paneler. För att AB enligt regelverket ska kunna 

beakta externa yttranden krävs att den skapar en tilläggsregel som tillåter det. 

Hittills har AB aldrig skapat en tilläggsregel som möjliggör accepterande av icke 

efterfrågad information. Däremot har AB i ett fall skapat en tilläggsregel som 

medgav att AB kunde söka information. I andra mål har AB ansett sig vara behörig 

att godta externa yttranden med stöd av dess möjlighet att utforma processuella 

regler. Jag anser dock att AB enligt gällande rätt inte har möjlighet att acceptera 

information från privata subjekt utan att först skapa en tilläggsregel som tillåter 

det.  

 

Uppsatsen har vidare diskuterat om externa yttranden i WTO är något som bör 

tillåtas eller begränsas. Med hänsyn till AB:s ändamål att vara ett överprövande 

organ av rättsliga frågor anser jag att externa yttranden inte bör tillåtas i AB. Jag 

menar dock att de bör kunna accepteras av paneler eftersom yttrandena kan 

medverka till att processen blir mer legitim och att paneler får in relevant 

information till målet.  
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8 Källor 
8.1 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. 
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