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چکیده
حقوق بینالملل بهواسطۀ انعقاد توافقنامههای تخصصی در حوزههای گوناگون همچوون حقووق
بین الملل محیط زیست و حقوق تجارت بینالملل ،گسترش یافته است .لوینن ،ایون توسوعه بوا
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مقدمه
ظهور هنجارهای جدید در حوزههای موضووعی خواو و کواربرد آنهوا در حووزههوای تخصصوی
گوناگون حقوق بینالملل ،چالش عمدهای را با نام چندپارگی برای حقوق بینالملل ایجاد کورده
است .آگاهی در خصوو مسائل جهانی و لزوم همناری میان دولتها ،بوه تشونیل شوبنههوای
حقوقی همناریمحور (برای مثال حقوق محیط زیست و حقووق تجوارت) و بوهتبوع آن ،انعقواد
معاهدات چندجانبه بر مبنای نیازها و منافع ر ی های تخصصی منجر شده است توا بوه مسوائل
موضوعی خاو بپردازند ( .)ILC Report, 2006در حقوق بینالملل دیرزموانی اسوت کوه توورم
قاعده به حدی غ یرقابل قبول رسیده است .در این نظام به همان اندازه کوه مسوائل مختلوا بوا
حقوق به نظ درآمده ،به همان اندازه مقررات آن دچار تورم شدهانود (فلسوفی .)1 :1931 ،ایون
پدیدار چندپاره شدن به حوزههای تخصصی گوناگون موجب شده است که تمایل بوه وحودت و
انسجام حقوق بین الملل و استقالل ر ی های تخصصی و نهادهای قضایی مربوطهشوان ،هموواره
در تنش با یندیگر باشند.
در همین زمینه گسترش دو ر ی حقوق بینالملل محیط زیست و حقوق تجارت بینالملول
به موازات ه تنش میان این دو ر ی تخصصی را بههمراه داشته است« .حقووق محویط زیسوت
شاخهای جوان از حقوق بین الملل است که توانسته بخشهای مه نظام حقوقی بوینالمللوی از
جملووه حقوووق بشوور ،و حقوووق بووینالملوول اقتصووادی را بووا تالطمووی جوودی مواجووه سووازد»
(زمانی .)21:1974،پایه و اساس تنش میان دو ر ی دامنهای از مسائل را در برمیگیرد :اهوداف
متفاوت دو ر ی  ،شمول مواد تجاری در توافقنامههای محیط زیسوتی ،و رقابوت چوارچو هوای
رعایت و حلوفصل اختالفات.
مقالۀ حاضر درصدد است در جریان بررسی دعاوی محیط زیسوتی -تجواری ،تویریر کواربرد
متفاوت اصل احتیا محیط زیستی 1در ر ی حقوق تجارت بینالملل را بهعنوان چالشی بورای
ینپارچگی حقوق بینالملل معرفی کند .در این زمینه و بهمنظور ایجواد بسوتری مناسوب بورای
پرداختن به این امر ،الزم است نخست مفاهی ینپارچگی حقوق بینالملل و معضوالت ناشوی از
چندپارگی این نظام تبیین شود و سپس پتانسیل تعارض هنجاری ناشی از تباین اهداف حقووق
بین الملل محیط زیست و حقوق تجارت بینالملل ،با تنیه بر کواربرد متفواوت اصول احتیوا و
نقش سازوکار تفسیری مادۀ «ج» ( 91)9کنوانسیون وین  1313در خصوو حقووق معاهودات،
در بررسی عملی قضایای بینالمللی مربوطه ،با توجه به این چارچو نظری نشان داده شود.

 .1شایان یادآوری است جایگاه حقوقی بسیاری از اصول محیط زیستی همچون احتیا کماکان بحثبرانگیز است.
در توافقنامههای بینالمللی محیط زیستی ،اصل احتیا بهعنوان رهیافتی اساسی پذیرفته شده است.
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یکپارچگی حقوق بینالملل و دغدغههای ناشی از چندپارگی
گسترش هنجارهای حقوقی بینالمللی ،رشد فزایندۀ قضایای بینالمللی و ویژگی جهانی جامعوۀ
امروزی به بحث در خصوو وجود حقوق بینالملل بهعنووان مجموعوهای از حقووق پایوان داده
است (.)Miller, 2002: 483,486
حقوق بین الملل یک سیست حقوقی است .قواعد و اصول آن (هنجارهای آن) در ارتبوا بوا
دیگر قواعد و اصول عمل میکنند و باید با توجه به آنها تفسیر شووند .بوهعنووان یوک سیسوت
حقوقی ،حقوق بینالملل مجموعوهای تصوادفی از ایون هنجارهوا نیسوت ( ILC Report, 2006:
 .)AN/CN.4/L.702به هر حال ،شناسایی حقوق بین الملل بهعنووان مجموعوهای از هنجارهوای
حقوقی که یک نظ حقوقی را تشنیل میدهند ،از ارزیابی کارکرد ،انسوجام ،تبعیوت و ضومانت
اجرایی آن متمایز است .این موضوع ما را بوه دغدغوۀ اصولی ایون مقالوه (میوزان تیریرگوذاری و
وحدت چارچو حل اختالف در حقوق بینالملل) رهنمون میسازد.
امروزه بحث از ایننه آیا حقوق بینالملل به عنوان یک نظ حقوقی متموایز وجوود دارد ،بوه
بحووث در مووورد وحوودت و ینپووارچگی حقوووق بووینالملوول و ارتبووا میووان قواعوود تخصصووی و
سیسوت هوای قواعود در حقووق بوینالملول تغییور یافتوه اسوت ( ;ILC Report, 2006: 245
 .)Prost&Kingsley, 2006: 342در حال حاضر نگرانی بر سر آن است کوه ایون زیرشواخههوای
تخصصی چالشی برای وحدت حقوق بینالملل ایجاد میکنند.
اما آیا بهراستی چندپارگی حقوق بینالملل صرفا مسئلهای حقوقی است یا تا حدی سیاسوی
نیز میتواند باشد؟ حقوق بین الملل نظامی است که اساسوا بوا روابوط سیاسوی میوان دولوتهوا
سروکار دارد و به همین علت آنچه بر فضای جامعۀ بینالمللی حاک است ،منفعتطلبوی اسوت،
نه امنیت حقوقی .حقوق بینالملل نظام روابط سیاسی دولتها و در نتیجه معبور ضورورتهوای
متغیر زمانی است (فلسفی .)027-090 :1934 ،حتی در مراحل اولیۀ توسعۀ پساجنگ سیسوت
بین الملل ،مالحظات راهبردی در کار بوده است .قدرتهای غربی میخواستند نهادهای تنظیمی
کلیدی به ویژه اقتصادی را از نفوو سوایر دول ،سوازمان ملول توازهتیسویسیافتوه و حووزههوای
سیاستگذاری دیگر مصون دارند ( .)Kennedy, 2006:113-42بورای مثوال در گوذار از گوات بوه
سازمان جهانی تجارت ،ایاالت متحودۀ آمرینوا و اتحادیوۀ اروپوا خیلوی زود متوجوه شودند کوه
مذاکرات دور اروگوئه که به روی تمامی اعضای گات باز بود و در آن تصمیمات منو بوه سونت
کنسانسوس بودند ،هرگز نمیتوانند توافقنامۀ حمایوت از حقووق مالنیوت فنوری ایجواد کننود.
ازاینرو این دو قطب قوی با خروج از گات توافق کرده و سازمان جهانی تجارت را بهعنوان ر ی
اصالحشدۀ گات برپا کردند که واجد ویژگیهای مطلو آنوان بوود و از اعضوای باقیمانودۀ گوات
دعوت کردند که به آن بپیوندند (.)Benvenisti& Downs, 2007: 610-616
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در همین زمینه ،برخی متخصصان عنوان میدارند که در سال  ،1332اجالس سران زموین
در ریو بلوغ آگاهی بومشناختی را در مقیاس جهانی به تصویر کشید .جهان آمادۀ تغییر بهسووی
پایداری بود .لینن دستورکار تجارت آزاد ،فرایند ریو و دستورکار پایداری را بوه کنوار زد ...پون
سال بعد از ریو ،بهجای ریو بهعالوۀ پن  ،ریو منهای پن داری (.)Shiva, 2000
چندپارگی حقوق بینالملل دو نوع نگرانی را در پوی دارد :ایجواد ر یو هوای خودبسونده بوا
قواعد تخصصی خود (جنبۀ مواهوی) و تنثور نهادهوای قضوایی (جنبوۀ نهوادی) .جهوانی شودن
موضوعات مرزگذر ،بوه ایجواد هنجارهوای تخصصوی بوا نهادهوای خواو خوود بورای نظوارت و
حلوفصل اختالفات در این حوزههای خاو منجر شده است که با نگاهی مثبت 1میتوان آن را
نشانۀ بلوغ حقوق بوینالملول و وسوعت و عموق موافقوتناموههوای روزافزونوی دانسوت کوه بوه
ناسازگاریهای نورماتیو بالقوه منجر شده است (.)Craven, 2005: 4
در این سیاق ،اصال چرا باید نگران وحدت حقوق بینالملل بود؟ زیرا در نبود وحدت ،قودرت
دولتها نقش اصلی را در تعیین الزامات حقوقی ،اولویتبندی مسائل در حوزههوای تخصصوی و
نحوۀ اشتغال نهادهای حلوفصل اختالف ،خواهد داشوت .در ایون زمینوه برخوی معتقدنود اگور
حقوق بینالملل در فرایند چندپارگی قرار دارد ،هیچ دلیل بدیهی وجود نودارد کوه آن را کوامال
خوشخی در نظر بگیری ( .)Craven, 2005: 5برخی دیگر بحث میکنند که این بویش از یوک
دغدغۀ انتزاعی است ،چراکه مشروعیت و اقتدار قواعد حقوق بینالملل عمومی بسیار به قابلیوت
پیشبینی ،هماهنگی و جهانی بودن آنها وابسته است (.)Stephens, 2009: 306
به عقیدۀ برخی حقوقدانان ،حقوق بینالملل اساسا ازآنرو انعطوافپوذیر اسوت کوه سوازوکاری
نهادین برای تغییر قاعده در دست ندارد .اصوال فقدان قانونگذار مستقل در جامعۀ بینالمللوی موانع
از ایجاد تغییرات الزم در قاعدۀ حقوقی است .در نتیجه ،هر گواه الزم باشود ،قاعوده بوه ر یو هوای
خاو که فقط میان بعضی تابعان حقوق اعتبار دارد ،تجزیه میشود (فلسفی.)051-052 :1934،
برخی دیگر ،نظام حقوقی بینالمللی را نظامی پویا میدانند کوه حاکمیوت دولوتهوا در آن ،پایوۀ
تحوالت و دگرگونیهای اررگذاری است که بهواسطۀ همبستگی و زیسوت مسوالمتآمیوز و در قالوب
همناریهای بینالمللی به ایجواد قواعود اولیوه بورای زمینوههوای گونواگون زنودگی بشور در عرصوۀ
بینالمللی و گاه داخلی دست میزنند .در همین زمینه ،دولتها گاه بر مبنای ارادۀ ناشی از حاکمیوت
و با توجه به نیازهایشان اقدام به تیسیس دستههایی از قواعد اولیه و رانویه در حوزۀ خاصوی از حقووق
بینالملل مانند تجارت ،محیط زیست و حقوق بشر میکنند (کدخدایی و عابدینی.)14-11 :1931 ،
 .1برای مثال ر.ک :شهبازی .1977 ،شهبازی با تنیه بر وحدت موجود ،تنثر را بهعنوان فرایندی عارضی مورد
توجه قرار میدهد که پویایی و انعطافپذیری نظام حقوقی را به دنبال دارد و باید آن را پذیرفت و در نهایت
نتیجهگیری میکند که فرایند تنثر در هنجارها ،وجود ر ی های خاو و تعدد مراجع و نهادهای بینالمللی
موجبات تهدید سیست مذکور را فراه نخواهند کرد.
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براساس مادۀ ( 9)2تفاه نامۀ حل اختالفات سازمان جهانی تجارت:
«اعضا تشوخی مویدهنود کوه کوار ایون سیسوت حفوق حقووق و تعهودات اعضوا تحوت
توافقنامههای تحت پوشش و نیز توضیح این مطلب است که مواد ایون توافقناموههوا مطوابق بوا
قواعد عرفی تفسیر حقوق بینالملل عمومیاند» ().)Marrakesh Agreement, Annex 2 (DSU
در همین خصوو برخی حقوقدانان بر این باورند که مادۀ  29تحت عنوان «تقویت سیست
چندجانبه» توسل به قواعد و رویههای خوارج از سوازمان را قابول پوذیرش نمویدانود و هموین
مسئله ،شائبۀ خودبسندگی ر ی حقوقی سازمان جهانی تجارت را بوه هون متبوادر مویسوازد
(کدخدایی و عابدینی.)7 :1931 ،
حال ،ضمن تییید وجود نظرهای گوناگون در این حوزه ،شایان کر است صرفا ایون موضووع
که مراجع و محاک بینالمللی آرای متفواوت صوادر مویکننود ،بودینمعنوا نیسوت کوه حقووق
بین الملل دچار چندپارگی است .چندپارگی وقتی اتفاق میافتود کوه قاعودۀ واحودی بوه طورق
گوناگون اعمال میشود و نه وقتیکه قاعدهای که ممنن است قاعدۀ خاو باشد ،با قاعدۀ خاو
دیگر متفاوت است .در همین زمینه ،مقالۀ حاضر ،تعارض هنجاری میان دو ر ی حقوق تجوارت
بینالملل و حقوق بین الملل محیط زیست را با تنیه بر کاربرد اصل احتیوا بوهعنووان چالشوی
برای ینپارچگی حقوق بینالملل مطرح میسازد.

نقش اصل احتیاط در حلوفصلل دالاوی محلیط زیسلتی-تجلاری نلزد
رکن حل اختالف سازمان جهانی تجارت
تنش میان ر ی های محیط زیست و تجارت ،بخشی منتسب به اهوداف متفواوت ایون دو اسوت:
جنبش محیط زیستی مرتبط با حمایت و حفاظت از منوابع طبیعوی اسوت ،درحوالیکوه ر یو
تجارت مشوق تجارت آزاد برای بهبود رفاه اقتصادی جهان است ( .)Jackson, 2000: 414بی آن
میرود که اهداف محیط زیستی برای توجیه محدودیتهای تجاری بهکار روند که ناقض حقووق
تجارت سازمان جهانی تجارت است.
تباین اهداف حقوق بینالملل محیط زیست و حقوق تجارت بینالملل ،بهویژه در ارتبوا بوا
اصل احتیا و موازین توافقنامۀ کاربرد موازین بهداشتی و گیابهداشتی اس.پوی.اس نموود پیودا
میکند .براساس موافقتنامۀ اس.پی.اس موازین متخذه برای حفاظت از حیات انسوان ،حیووان،
گیاه یا بهداشت ضروری و به توجیه علمی وابستهاند .در مقابل ،اصل احتیا  ،مفهومی اسوت در
حقوق بینالملل محیط زیست برای توجیه اقدامات احتیاطی در مواجهه با بیاطمینانی علموی.
اصل احتیا ابزاری است برای کاهش خطرهای ناشی از فقدان اطمینان علمی بر روی بهداشت
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و محیط زیست و با وجود شمول اصل احتیا در توافقنامههای کلیدی محیط زیستی ،1پانلهوا
و رکن پژوهش سازمان جهانی تجارت ،منررا وضعیت اصل احتیا بوهعنووان اصولی در حقووق
بینالملل عام را نامعلوم بیان داشته و از بهکارگیری آن در حلوفصول دعواوی سورباز زدهانود (
 .)WTO Doc WT/Ds291/R, WT/DS292/R, WT/DS293/Rدر خصوو اصل احتیا  ،ارکان
حلوفصل سازمان جهانی تجوارت انودکی بسوته عمول کورده و از اجورای مسوتقی ایون اصول
خودداری می کنند و توسل به این اصل را در مقابل تضاد و همگرایی بین اصول آزادی مبوادالت
از یک سو و تدابیر حمایتی از سوی دیگر قرار میدهند که یک دولت برای حفاظت از سالمت و
بهداشت افراد و محیط زیست به موجب توافقنامۀ مربو به اجرای تدابیر بهداشوتی و بهداشوت
گیاهی اتخا کرده است (رمضانی قووام آبوادی .)152 :1932 ،در هموین زمینوه ،مقالوۀ حاضور،
تعارض هنجاری میان دو ر ی حقوق تجارت بین الملل و حقوق بین الملل محویط زیسوت را بوا
تنیه بر کاربرد اصل احتیا بهعنوان چالشی برای ینپارچگی حقوق بینالملل مطرح میسازد.

 .1احتیاط و قوااد مرتبط با آن در رژیم سازمان جهانی تجارت
حقوق بینالملل محیط زیست هنوز بهحد کافی توسعه نیافته و جایگاه حقوقی بسیاری از اصول
محیط زیستی همچون احتیا کماکان بحثبرانگیز است .در توافقنامههای بوینالمللوی محویط
زیستی ،اصل احتیا به عنوان رهیافتی اساسی پذیرفتوه شوده اسوت کوه میوان توسوعۀ فنوی و
نوآوری از یک سو و حمایت از محیط زیست از سوی دیگر تعادل برقرار میکند.
یک مفهوم اساسی از احتیا وجود دارد که در پویوایی بسویاری از ر یو هوای حفواظتی مودرن
زیستمحیطی نقش مهمی بازی میکند :این مفهوم که مقرراتگذاران زیستمحیطی اغلب ناگزیرنود
در حد فاصل دانش یا در غیا قطعیت علمی کامل اقدام کنند (شیلتون و کیس.)10 :2445 ،
بهطور سنتی دو خوانش ضعیا و قوی از این اصل توصیا شده است .شق ضوعیا آن ریشوه
در اصل  15اعالمیۀ محیط زیست و توسعۀ سازمان ملل دارد؛ بدینمضمون که در جایی که خطور
آسیب جدی و برگشتناپذیر وجود دارد ،فقدان اطمینان علمی نباید موانع از آن شوود کوه دولوت
عضو اتخا موازین مقرونبوه صورفه را در مقابلوه بوا انحطوا محویط زیسوتی بوه تعویوق بینودازد
( .)UNDEP, 1992: UN Doc A/CONF.151/5/Rev.1خوانش قوی آن را ،برای مثال ،در منشوور

 .1برای مثال ر.ک:
Convention on Biological Diversity, opened for signature 5 June 1992, 1760 UNTS 79 (entered into force
29 December 1993); United Nations Framework Convention on Climate Change, opened for
signature 9 May 1992, 1771 UNTS 107 (entered into force 21 March 1994); Stockholm Convention
on Persistent Organic Pollutants, opened for signature 22 May 2001, 2256 UNTS 119 (entered into
force 17 May 2004); Treaty on European Union, opened for signature 7 February 1992 [2009] OJ
115/13 (entered into force 1 November 1993).
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جهانی طبیعت سازمان ملل  1372شاهدی  ،بدینمضمون که وقتی آروار مضور بوالقوه قابول درک
نیستند ،فعالیتها نباید جریان یابند .همانگونهکه میبینی  ،خوانش قوی از این اصول ،بوه تهدیود
خطر جدی و برگشتناپذیر محدود نیست و شنل معنوس بار اربات دعوا را نیز در برمیگیرد.
حال ،ضمن اشاره به قواعد مرتبط با اصل احتیا تحت سازمان جهانی تجوارت بوه بررسوی
نحوۀ برخورد با این اصل در دل قضایای مطروحه میپردازی تا نشان دهوی چطوور همزیسوتی
قواعد تجارت بینالملل و قواعد بینالملل محیط زیست اغلب به غلبۀ قواعود تجواری بور قواعود
محیط زیستی میانجامد و این همان وضعیت چندپارگی ماهوی است.
برای گسترش رقابت منصفانه و عادالنه میان دول عضو ،سوازمان جهوانی تجوارت هودفش
نهتنها کاهش موانع موجود ،بلنه جلوگیری از ایجاد موانع جدید است .در این زمینه ،اصل عودم
تبعیض ،اساس سازمان جهانی تجارت را تشنیل میدهد .این اصول متشونل از دو اصول فرعوی
«دول کاملۀالوداد» و «رفتار ملی» است (نینبخت )17 :1972 ،که در مواد  1و  9گات بهترتیب
جای گرفتهاند .اصول دول کاملۀ الوداد و رفتار ملی تحت گات  1330نیازمند آناند کوه اعضوای
سازمان جهانی تجارت با کشورها در خصوو واردات و صادرات رفتار برابور داشوته باشوند و در
ارتبا با تمامی کاالهای دیگر اعضا رفتاری مشابه با کاالهوای خوود را اعموال دارنود و از موانوع
غیرتعرفهای برای تجارت جلوگیری کنند .تیریر اصل احتیا در کنوار اصول عودم تبعویض ایون
خواهد بود که موازین حفاظت میتوانند بهعنوان مانعی برای تجارت محسو شوند.
استثنائات عام نسبت به قواعد گات در مادۀ  24این توافقنامه قرار دارند .مقدمۀ این مواده تصوریح
میکند که هیچچیز در این توافقنامۀ عام نباید طوری تعبیر شود که موانعی بورای اتخوا یوا اجورای
موازین توجیهپذیر تحت پاراگرافهای  1-14توسوط متعاهودین شوود .در خصووو محویط زیسوت،
دولت عضو در صورتی میتواند بهاستثنای وارده بر قواعد گات متوسل شود کوه نشوان دهود مووازین
متخذه کمترین محدودیت تجاری را ایجاد میکنند و حفاظوت از محویط زیسوت داخلوی ضوروری و
منو به اتخا این موازین است ( .)Birnie et al., 2009اگور ایون مووازین ملزوموات بنودهای « » و
«ز» مادۀ  24گات را نیز برآورده سازند ،اما توأم با تبعیض خودسورانه و توجیوهناپوذیر یوا محودودیت
مبدل برای تجارت بینالملل ،میان کشورهای دارای شرایط برابر اعمال شود ،کماکوان تحوت مقدموۀ
مادۀ  24غیرقانونی خواهند بود .رکن پژوهش بیان داشته است که باید تووازنی میوان حوق اعضوا بوه
توسل به استثنا و تنلیا ایشان برای احترام بوه حقووق سوایر دول برقورار شوود ( Appellate Body
 .)Report, 1998: para.156بهعالوه استانداردهای مقرر در مقدموۀ ایون مواده گسوترۀ وسویع دارنود.
ازاینرو این مسئله را که آیا موازین به روش خودسرانه و توجیهناپذیر ،تبعویضآمیزنود یوا محودودیت
مبدل ایجاد میکنند ،مووردی بایود بررسوی کورد ( .)Appellate Body Report, 1998: Para. 120در
بررسی قضایا خواهی دید که چطور هر گونه شواهد مبنیبر بهکارگیری خودسرانه یا تبعیضآمیوز یوا
محدودیت مبدل در خصوو تجارت به قربانی شدن اصل احتیا منجر میشود.
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اساسا ،محدودیت موجود در مقدمۀ مادۀ  24را باید در پرتو هدف آن در نظر گرفت :جلووگیری
از سوءاستفاده یا اسوتفادۀ نادرسوت از قواعود دارای اسوتثنا .مقدموۀ مزبوور بوهصوراحت بوه روش
بهکارگیری موازین متخذه میپردازد و نه به خود موازین یا محتوای آنها ،و از ایون نظور مشوابه بوه
اصل کلی حسن نیت است (  .)Appellate Body Report 1996: Para.22ه مقدمه و ه بندهای
این ماده مستلزم آناند که بار اربات بر دوش طرفی قرار گیرد که موازین را توجیه میکند.
برخالف گات ،توافقنامۀ اس.پی.اس این حق را برای اعضای سوازمان جهوانی تجوارت ایجواد
میکند که موازینی بهداشتی و گیابهداشتی را اتخا کنند که ممنن است بر تجارت بوینالملول
تیریرگذار باشند .این موازین باید با هدف حفاظت از بهداشت یا حیات انسان ،جانوران و گیاهان
در برابر خطرهای آفات ،بیماری ،ارگانیس های ناقل بیماری ،افزودنیها ،مواد سمی و آالیندههوا،
در قلمرو کشور عضو ،اتخا شوند () .)SPS Agreement), Article 1(2همانند مقدموۀ موادۀ 24
گات ،مادۀ ( 2)1این توافقنامه الزم میداند کوه مووازین اس.پوی.اس بودون تبعویض و عواری از
محدودیت مبدل اتخا شوند .براساس مادۀ  2مقتضی است که موازین برای بهداشت یوا حیوات
انسان ،جانوران و گیاهان ضروری باشند و محدودیت تجاری بیشازحد لزوم ایجاد نننند .به هور
حال ،براساس مادۀ ( 5)1دولت اعمالکننودۀ مووازین ،خوود سوطح مناسوب حفاظوت را تعیوین
میکند .بهعالوه ،موازینی ضروری در نظر گرفته میشوند که بر پایۀ استانداردها ،دستورالعملها
و توصویههووای بووینالمللووی باشووند ( .)Appellate Body Report, 1998: Para. 124موووازین
اس.پی.اس باید بر پایۀ اصول علمی باشند و براساس شواهد علمی کافی اتخا شوند .در تعیوین
این شرایط باید ارتبا کافی میان موازین و شواهد علمی وجود داشته باشد ( Appellate Body
 .)Report, 1999: Para. 84& Appellate Body Report, 2003: Para. 8.92مادۀ ( 5)1بهویوژه
مرتبط با اصل احتیا است ،چراکه اگر شواهد علمی مربوطوه ناکوافی باشوند ،اجوازه مویدهود
موازین اس.پی.اس بهطور موقتی اتخا شوند 1 .موادۀ ( 5)1اسوتثنا نیسوت ،اموا بایود بوهعنووان
معافیت از الزامات تحت مادۀ ( 2)2بهکار گرفته شود ،بدینمعنی که موازین باید براساس شواهد
علمی کافی باشند ( .)Appellate Body Report, 1990: Para. 80در بررسی قضایا خواهی دیود
که چطور اصل احتیا قربانی مادۀ مزبور میشود.
برخالف توافقنامههای تحت پوشش سازمان جهانی تجارت ،مقدمۀ توافقنامۀ سازمان جهانی
تجارت شامل اشارۀ صریح به محیط زیست است .براساس این مقدمه ،طرفین باید توجه داشوته
باشند که روابطشان در تجارت بینالمللی کاالها و خدمات باید مطابق با هودف توسوعۀ پایودار و
در راسووتای حمایووت و حفاظووت از محوویط زیسووت باش ود ( Marakesh Agreement, 1994:
 .)Preambleبه هر حال ،برخالف مواد توافقنامۀ این سازمان ،مقدمه فاقد نیروی الزامآور بر روی
 .1مادۀ ( 5)1همچنین شامل دو معیار دیگر میشود :عضو باید در پی دریافت اطالعوات اضوافی الزم بورای ارزیوابی
عینیتر خطر باشد و موازین را مطابق با این اطالعات در مهلت معقول بررسی کند.

تأثیر اصل احتیاط در حل تعارضات میانبخشی8088 ...

اعضای سازمان است .از طرف دیگر ،با نمایاندن اهداف توافقنامۀ مزبور ،مقدموه مونعنسکننودۀ
مقاصد اعضای سازمان در زمان انعقاد توافقنامه است .با توجه به ارتبا حقووقی مقدموه ،رکون
پژوهش این سازمان عنوان داشته است که ایون مقدموه بایود در تفسویر توافقناموههوای تحوت
پوشوش سوازمان مو رر باشود ( .)Appellate Body Report, 1998: Para.153بوهعوالوه ،رکون
پژوهش بر اهمیت هماهنگسازی سیاستگذاریها در خصوو تجوارت و محویط زیسوت ا عوان
داشته ،لینن اعضای سازمان در تعیین سیاستها در مورد محیط زیسوت (شوامل ارتبواطش بوا
تجارت) ،اهداف محیط زیستی خود و مقوررات محویط زیسوتی کوه وضوع و اعموال مویدارنود،
خودمختارند .به هر حال ،اعضا صرفا موازینی را میتوانند اتخا کننود کوه مطوابق بوا ملزوموات
توافقنامههای تحت پوشش سازمان جهوانی تجوارت باشوند ( Appellate Body Report, 1996:
 )30و لذا با اولویت قواعد تجاری نسبت به قواعد محیط زیستی مواجه خواهی بود.
در بخش بعد به بررسی اختصاری گلچینی از قضوایای تجواری -محویط زیسوتی مورتبط بوا
استفاده از اصل احتیا  ،پیش و پس از تیسیس سازمان جهانی تجارت ،میپردازی .

دااوی تجاری-محیط زیستی پیش از تأسیس سلازمان جهلانی تجلارت
قضایای تون-دلفین 1و2
تنش میان اهداف تجاری و محیط زیستی نخستینبار نزد یوک محنموۀ شوبهقضوایی در سوال
 1331در قضایای تون-دلفین 1و ) GATT Doc 1991; GATT Doc 1994(2طرح شد .قضویۀ
اول مرتبط بوا چالشوی بوود کوه منزیوک تحوت آیوین دادرسوی اختالفوات گوات  1301بورای
محدودیتهای تجاری تحمیلی توسط ایاالت متحدۀ آمرینا در خصوو واردات نوعی ماهی تون
باله زرد منزینی ایجاد کرده بود .این قضیه توجه زیادی را به خود جلب کرد ،چراکه این سو ال
را برمیانگیخت که آیا یک دولت میتواند از محدودیتهای تجاری برای کنترل مقررات محویط
زیستی دولت دیگر استفاده کند .پانل گات اعالم کرد که ایاالت متحوده تعهودات تجواری خوود
تحت گات  1301را نقض کرده بود و ممنوعیت ایجادی را استثنای موجود در مادۀ  24حمایت
نمیکرد .در سال  1332اتحادیۀ اروپا شنایت خود را علیه ایواالت متحودۀ آمرینوا در خصووو
موازین مشابه تحت قانون حفاظت از پستانداران دریایی ایاالت متحده مطرح کرد .دومین پانول
برای قضیۀ تون-دلفین  2تشنیل شد .این پانل به همان یافتههای قضیۀ اول رسید ،از این نظور
که موازین مربوطه تحت پوشش استثناهای موجود در مادۀ « »« ،د» و «ز» گات  1301قورار
نمیگرفت .پس از این بررسی مختصر ،صرفا به کر این ننته بسنده میکنی که بهدلیول توجوه
نامناسب به قواعد محیط زیستی بینالمللی (بهویژه توافقنامههای چندجانبۀ محیط زیسوتی) در
فرایند تفسیر ،گزارشهای این قضایا ،به تمرکز سخت بر تجارت ،بدنامند .از آنجا که ایون قضوایا
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به صدور رأی توسط رکن حل اختالف نینجامیدنود ،تحوت گوات الوزام حقووقی ندارنود .لوینن
گزارشهای مربوطه از آن جهت اهمیت دارند که نمایانندۀ ضعا ر ی گات قدیمی در خصووو
تعارض تجاری-محیط زیستی هستند (.)Birnie et al., 2009:765, 771

گلچینی از دااوی تجاری-محیط زیستی نزد رکن حل اختالف سازمان
جهانی تجارت
 .1قضیۀ بنزین
این قضیه مرتبط با اختالف میان ایاالت متحده از یک سو و ونزوئال و برزیل از سوی دیگر است.
مسئله این است که آیا قاعودۀ بنوزین ایواالت متحوده کوه براسواس آن تولیود و واردات بنوزین
معمولی ممنوع میشد ،ناسازگار با مادۀ ( 9)0گات و توجیهناپذیر تحت مادۀ  24گات بود .پانول
با ادعای خواهان مبنیبر ایننه قاعدۀ بنزین با اصل رفتار ملی مقرر در مادۀ ( 9)0گات ناسوازگار
بوده و تحت هیچیک از بندهای « » و «ز» مادۀ  24توجیهپذیر نبوده است ( Appellate Body
 .)Report, 1996: 7رکن پژوهش حن پانل را معنوس کرد ،لوینن دریافوت کوه قاعودۀ بنوزین
مغایر با مقدمۀ مادۀ  24است .در این زمینه ،رکن پژوهش به قواعد تفسویر تحوت موواد 91-99
کنوانسیون وین در خصوو حقوق معاهدات اشاره و بر قاعودۀ ( 91)1تیکیود کورد کوه تصوریح
میکرد هر معاهده باید براساس معنای عادی و متداولی که به اصطالحات معاهده در سیاق آنهوا
داده میشود و در پرتو موضوع و هدف معاهده تفسیر شوود .رکون پوژوهش ،بوهویوژه در زمینوۀ
معنای عبارت «مربو به حفاظت از منابع طبیعی تجدیدناپذیر»" ،یافتههای پانل (و همینطوور
یافتههای پانلهای گات در قضایای تون-دلفین 1و  )2را از این نظر که مووازین بایود اساسوا بوا
هدف حفاظت اتخا شوند ،مجددا تصدیق کورد .بوه نظور رکون پوژوهش ،پانول از ایون واقعیوت
چش پوشی کرده بود که پاراگراف «ز» باید همراه با سایر مواد گات در نظر گرفته شود .از آنجوا
که سایر مواد واجد عباراتی با معانی گوناگون هستند ،هدف تهیهکنندگان گات ایون نبووده کوه
آستانهای مشابه برای آنها تعیین کنند .ازاینرو رکن پژوهش معنای «اساسا با هودف» را اصوالح
کرد تا موازینی را نیز شامل شود که ارتبا زیادی با هدف حفاظت از منابع طبیعی دارند .رکون
پژوهش سپس به این مسئله پرداخت که آیا قواعد مرتبط با احداث خط لوله تحت قاعدۀ بنزین
«در ارتبا با محدودیتهای ناظر بر تولید و مصرف داخلی الزماالجرا هستند» .پاسخ این رکون
مثبت بود .رکن پژوهش در استدالل خود به مادۀ ( 91)1بهعنوان پایهای برای تفسیر معیار دوم
تحت مادۀ «ز»  24گات استناد کرد .رکن پژوهش دریافت که اگر عبارت «الزماالجرا در ارتبوا
با» آستانهای مشابه با «هموان سوطح مطلوبیوت» تحوت موادۀ ( 9)0داشوته باشود ،هویچگونوه
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ناسازگاری میان موازین مربوطه و قاعدۀ رفتار ملی وجود نخواهود داشوت .بوه هور حوال ،رکون
پژوهش دریافت که قواعد احداث خوط لولوه ،در کاربردشوان ،موجوب تبعویض توجیوهناپوذیر و
محدودیت مبودل بورای تجوارت بوینالملول بودنود ( .)Appellate Body Report, 1996: 29در
نهایت رکن پژوهش ،مقدمۀ مادۀ  24گات در ارتبا با حمایوت و حفاظوت از محویط زیسوت را
به عنوان مطالب مرتبط بورای یوافتن معنوای موادۀ  24در سویاق خوود ،نادیوده گرفوت .ضوعا
یافتههای رکن پژوهش این بود که سایر قواعد حقوق بینالملل ،بهویژه اصل احتیا را ،با توجوه
به «ج»( 91)9نادیده گرفته بود.

 .2قضیۀ میگو-الک پشت
این قضیه مرتبط با اختالف میان هند ،مالزی ،پاکستان و تایلنود و ایواالت متحودۀ آمریناسوت.
مسئله این بود که آیا با توجه به بخش  143حقوق عمومی ایاالت متحده ،موواد  141-112کوه
مستلزم ممنوعیت واردات میگو از کشورهایی بود که در فرایند صید میگو موانع بوه دام افتوادن
الکپشت دریایی نمیشدند ،مغایر مادۀ ( 11)1گات 1و تحت مادۀ  24گوات توجیوهناپوذیر بوود
( .)Appellate Body Report, 1998: Para.1پاسخ پانلی که برای حل دعوا تشنیل شده بود ،به
این پرسشها مثبت بود ( .)Appellate Body Report, 1998: Para.5رکن پژوهش در خصووو
تفسیر مادۀ  24گات ،با پانل به مخالفت برخاست ،بدینترتیب که موازین تجواری تحوت بخوش
 143موازینی با هدف مندرج در مقدمۀ مادۀ  24بودند .به هر حال ،اگرچه به نظر رکن پوژوهش
این بخش الزامات مادۀ «ز»  24را برآورده میساخت ،تبعیضی خودسرانه و توجیوهناپوذیر علیوه
الزامات مقدمه این ماده بود.
ینی از اساسیترین موضوعات ،مرتبط با تفسیر «منوابع طبیعوی تجدیدناپوذیر» بوود .رکون
پژوهش دریافت که الکپشتهای دریایی کوه موادۀ  143در پوی حفاظتشوان بوود ،در گسوترۀ
مفهومی مادۀ «ز»  24گات قرار میگرفتند .این ماده بیش از  54سوال قبول تودوین شوده بوود.
حال ،وا گان این ماده باید در پرتو دغدغههای معاصر جامعۀ ملل در خصوو حمایت و حفاظت
از محیط زیست تفسیر میشدند (.)Appellate Body Report, 1998: Para.129
اگرچه رکن پژوهش اهمیت معنای عادی کلمات مادۀ  24را قوبال در گوزارش تیکیود کورده
بود ،ننتهای حیاتی را یادآور شد؛ بدینمضمون که جوامع ملی طبیعتی پویا و دینامیوک دارنود،
ازاینرو سیاستها ،دانش و دغدغههایشان طی زمان تغییر مییابند .برخالف گزارشهای قبلوی،
رکن پژوهش در این قضیه رهیافتی پیشرفته را نسبت به تفسیر موادۀ «ز» 24در پویش گرفوت.
 .1براساس این ماده هیچ گونه ممنوعیت و محدودیتی غیور از گمورک ،مالیوات و سوایرپرداخت هوا نبایود بور
واردات و صادرات کاالها وضع و حفق شود.
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این ننته زمانیکه رکن پژوهش اعالم داشت که منابع طبیعی عبارتی ایستا نیست بلنه تنواملی
است ،وضوح بیشتری یافت ( .)Appellate Body Report, 1998: Para.130این رکون همچنوین
با توجه به مقدمۀ توافقنامۀ سازمان جهانی تجارت گفت مذاکرات دور اروگوئه کوامال از اهمیوت
مشروعیت حمایت از محیط زیست بهعنوان هدفی ملی و سیاستی بینالمللی آگواه بووده اسوت.
این مقدمه بهوضوح بر هدف توسعۀ پایدار ا عان دارد.
در این خصوو ،اگرچه رکن پژوهش در مورد نقش مادۀ «ج» ( 91 )9بحثی ننرد ،در واقوع
به توافقنامههایی خارج از گوات و مورتبط بوا تفسویر منوابع طبیعوی تجدیدناپوذیر اشواره کورد؛
توافقنامههایی همچون کنوانسیون سازمان ملل در خصوو حقوق دریا ،و کنوانسیون سوایتیس.
در نتیجه از منابع طبیعی تجدیدناپذیر تعریفی موسع ارائه شد که نهتنها منوابع غیرزنوده ،بلنوه
منابع زندهای را نیز در برمیگرفوت کوه در خطور نوابودی هسوتند ( Appellate Body Report,
 .)1998: Para.130-134به هر حال رکن پژوهش نشان میدهد که در خوانش مقدمه ،ارجاعوات
به اسناد بینالمللی محیط زیستی همیشه به نفع اصل احتیا کارایی نودارد ( Cheyne, 2007:
 .)66معهذا از آنجا که رکن پژوهش اغلب بر اهمیت توازن میوان حفاظوت از محویط زیسوت و
تجارت تیکید دارد ،قضیۀ میگو-الکپشت بیانگر نقطۀ تحول است .بوا توجوه بوه آسوتانۀ بواالی
موجود در مقدمه ،میتوان گفت که رکن پژوهش در واقع گات را مطابق با دیگور منوابع حقووق
بینالملل تفسیر کرد و مقدمۀ مادۀ  24میتواند مانعی پیش روی اعضا در بوهکوارگیری مووازین
تجاری احتیاطی باشد.

 .3قضیۀ آزبست (پنبۀ نسوز)
این قضیه مرتبط با ادعای کانادا علیه جامعۀ اروپاست؛ بودینمضومون کوه حنو فرانسوه بوه شومارۀ
 31-1199ممنوعیت آزبست و محصوالت واجد آزبست ،شامل واردات این محصووالت ،نواقض موادۀ
( 9)0گات بوده و تحت مادۀ  24گات موجه نیست (.)Appellate Body Report, 2001: Paras.1, 18
ینی از مسائل اصلی در این قضیه ایون بوود کوه آیوا آزبسوت و محصووالت حواوی آزبسوت
«محصوالت برابر» در حیطۀ معنایی مادۀ ( 9)0بودنود .در تفسویر ایون عبوارت ،رکون پوژوهش
مفصال معنا را در سیاق آن بررسی کرد ( .)Appellate Body Report, 2001: Paras.115پانلهوا
عنوان داشتند که محصوالت داخلی و وارداتی باید یک رابطۀ رقابتی داشته باشند .اگرچه رکون
پژوهش رهیافت موسع پانل را پذیرفت ،اعالم داشت کوه در ارزشویابی بایود خوواو ،ماهیوت و
کیفیت محصوالت مورد توجه قرار گیرند .در شرایط خاو این قضیه ،این رکن عنوان داشت که
رشتههای آزبست سمیتر بودند و بنابراین خطور بیشوتری را در مقایسوه بوا محصووالت حواوی
آزبست برای سالمت انسان ایجاد میکردند.
مسئلۀ کلیدی دیگر ،مربو به آن میشد که آیا حن مربوطه بورای حمایوت از بهداشوت و
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حیات انسان در حیطۀ معنایی مادۀ « » 24الزم بود .اگرچه این مواده مسوتلزم ارزیوابی خطور
نیست ،رکن پژوهش متوجه شد که موازین مربوطه باید بر پایۀ ادلۀ علمی مرتبط با خطر بورای
سالمت انسان باشد .این خطر میتواند بهصورت کمی یا کیفی تعیین شود .در شرایط خاو این
قضیه ،رکن پژوهش حن مزبور را به وضوح حامی سالمت انسوان دانسوت .در خصووو تعیوین
ضرورت موازین متخذه ،رکن پژوهش به حق بالمنوازع اعضوا در تعیوین کموی و کیفوی سوطح
حمایت مناسب ،تیکید کرد .از آنجا که رکن پژوهش تالش فرانسه برای حذف شویوع خطرهوای
مرتبط با آزبست برای سالمتی انسان را پذیرفت ،تلویحا نیز تعیین سطح حمایت را شامل خطور
صفر قلمداد کرد (.)Appellate Body Report, 2001: Paras.168
در این قضیه فرانسه شواهد کافی را در خصوو خطر ارائه کرده بود ،ازاینرو توسل به اصل
احتیا بهعنوان دلیلی برای توجیه حن تحت مادۀ « » 24گات را ضروری نمیدید .اسوتدالل
رکن حل اختالف ،از این نظر اهمیت دارد که به اعضا اجازه میدهد تا رهیافتی احتیواطی را در
تعیین سطح مناسب حمایت در پیش گیرند .از سووی دیگور ،گوزارش مربوو نشوان مویدهود
درحالیکه رکن پژوهش ارزیابی خطر را ضروری میداند ،اصل احتیوا عودم قطعیوت علموی را
پیشفرض میگیرد.

 .4قضیۀ هورمونهای گاوی
این قضیه در خصوو ارتبا میان موافقتنامۀ اس.پی.اس 1و اصل احتیا بود که اتحادیۀ اروپوا
بهعنوان توجیهی برای تحری گوشت تولیدشده به کمک هورمونهای رشد ،به آن استناد کورده
بود .در قضیۀ هورمونها ،پانل و رکن پژوهش در مورد این مسئله که اصل احتیا جایگواه یوک
اصل حقوق بین الملل عرفی را کسب کرده بود یا خیر ،موضعگیری ننردند .هر دو این ارکان بوه
این نتیجه رسیدند که نه اصل مزبور و نه جایگاه حقووقی آن ،هویچیوک در ایون قضویه دخیول
نبودند ،چراکه موافقتنامۀ اس.پی.اس انعناسی از احتیا بود و ملزومات مفصلی را در خصووو
توجیه علمی موازین محدودکنندۀ تجارت مقرر میداشت.
در قضیۀ هورمونها اتحادیۀ اروپا اعالم داشت که اصول احتیوا بور ملزوموات موافقوتناموۀ
اس.پی.اس مبنیبر ایننه موازین اس.پی.اس باید پایۀ علمی و معقول داشته باشند ،اولویت دارد
( .)Mann & Porter, 2003: 36به گفتوۀ اتحادیوۀ اروپوا بویاطمینوانی علموی در خصووو آروار
بهداشتی گوشت فراوریشده با هورمون وجود داشوت .موادۀ  9-9موافقوتناموۀ اس.پوی.اس بوه
اعضای سازمان جهانی تجارت اجازه میداد که سطح مطلو حفاظت بهداشوتی و گیابهداشوتی
مطلو خود را تعیین کنند .بهعالوه مادۀ  5-1و  5-2که مستلزم آن بوود کوه محودودیتهوای
1. Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures, in The Results of the Uruguay
Round of Multilateral Trade Negotiations: The Legal Texts 69(1994).
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تجاری بر پایۀ ارزیابی خطرهای علمی باشند ،مانع از آن نمیشد که دولتها هنگام تعیین سطح
بهداشتی در مواجهه با تعارضات اطالعات علمی و بیاطمینانی ،محتا باشوند .در ایون زمینوه،
اتحادیۀ اروپا نشان داد که اصل احتیا از قبل یک قاعدۀ عرفی حقوق بینالملل عام یا حوداقل
یک اصل حقوقی عام بوده بدینمضمون که نهتنها در مدیریت خطور ،بلنوه در ارزیوابی آن نیوز
کاربرد داشته است ( .)Appellate Body report, 1998: 16تبعوات اصول احتیوا بورای قضویۀ
هورمونها آن بود که ضرورت ارزیابی خطر موجود در مواد  5-1و  5-2موافقتنامۀ اس.پی.اس را
در مواجهه با بیاطمینانی علمی انعطافپذیر میساخت .اعضای سازمان جهانی تجارت بنوابراین
مجاز به محدودسازی تجارت بودند ،حتی در جایی که هیچگونه شواهد علمی قطعی در خصوو
خطر وجود نداشت .شایان کر است کوه اتحادیوۀ اروپوا از اسوتناد بوه موادۀ  5-1موافقوتناموۀ
اس.پی.اس که انعناسی از رهیافت احتیا است ،اجتنا کرد ،اما صرفا بهعنوان توجیهی بورای
محدودیتهای تجاری موقتی و مشرو به ارزیابی خطر علمی .اتحادیوۀ اروپوا در پوی تووجیهی
دائمی برای تحری گوشت گاو هورمونی بود و استداللش را بر پایۀ حقوق بینالملل عرفوی قورار
داد ( .)Panel Report, 1997: 8.157به عقیدۀ آمرینا و کانادا اصل احتیوا هنجواری در حقووق
بینالملل عرفی نبود ،بلنه رهیافتی بود که محتوایش میتوانست از سیاقی به سیاق دیگر متفاوت
باشد (  .)Appellate Body Report, 1998, Paras.43, 60به نظر کانادا رهیافت یا مفهوم احتیا
یک اصل در حال ظهور حقوق بینالملل بود که میتوانست در آینده بهعنوان اصلی کلی حقوقی
تبلور یابد .ضدیت ایاالت متحدۀ آمرینا مرتبط با بی این کشور از این نظر بود که اصل احتیوا
بهعنوان مفهوم حقوقی مشخ میتوانست ابزار دیگری را برای جامعۀ ستیزهجوی آمرینا فراه
آورد تا تصمیمات دولت را به چالش بنشوند ( .)Shaw & Schwartz, 2005: 5ایواالت متحوده و
کانادا همچنین بر مادۀ  5-1موافقتنامۀ اس.پی.اس تیکید داشتند که مجاز مویداشوت مووازین
بهداشتی موقتی ،وقتی شواهد علمی نامطمئن بودند ،اتخا شوند .بنابراین نیازی بوه اسوتناد بوه
اصل احتیا نبود .ه پانل و ه رکن پژوهش در تعیین موقعیت حقووقی اصول احتیوا تیمول
کردند .به نظر پانل تا جایی که اصل احتیا میتوانست بهعنوان بخشی از حقوق بینالملل عرفی
در نظر گرفته شود و برای تفسیر مواد  5-1و  5-2در خصوو ارزیابی خطرهوا ،بوهعنووان یوک
قاعدۀ عرفی تفسیر در حقوق بینالملل عمومی استفاده شود ،بر منطوق مواد  5-1و  5-2اولویت
نداشت؛ بهویژه به این دلیل که اصل احتیا در دل موادۀ  5-1موافقوتناموۀ اس.پوی.اس جوای
گرفته و به آن معنایی خاو داده است ( .)Panel report,1997: paras 8.160-61رکن پوژوهش
صراحت بیشتری داشت :موقعیت اصل احتیا در حقوق بینالملل بحثانگیز بوده اسوت .اصول
احتیا به نظر برخی به صورت اصل کلی حقوق بین الملل محیط زیست عرفی تبلور یافته است.
ایننه آیا این اصل بهعنوان یک اصل کلی یا عرفی حقوق بینالملل مورد پذیرش گسوترده قورار
گرفته یا خیر ،بهسختی قابل تشخی است ( .)Appellate Body report, 1998, Paras.123رکن

تأثیر اصل احتیاط در حل تعارضات میانبخشی8081 ...

پژوهش حن داد که حتی اگر این اصل در مادۀ  5-1و دیگر بخشهای موافقتنامۀ اس.پوی.اس
منعنس شده بود ،بهعنووان زمینوهای بورای توجیوه مووازین ناهماهنوگ بوا ایون توافقناموه ،در
اس.پی.اس گنجانده نشده بود .بهعبارت دیگر ،اصل احتیوا بور موواد  5-1و  5-2موافقوتناموۀ
اس.پی.اس که مستلزم آن بودند که اعضای سازمان جهوانی تجوارت مووازین اس.پوی.اس را در
ارزیابی علمی خطر بهکار گیرند ،اولویت نداشت .با این منطق ،موقعیت حقوق عرفی اصل احتیا
با تعیین حقانیت تحری اروپایی گوشت گاو هورمونی ،ارتباطی نداشت.
به نظر برخی حقوقدانان این به رکن پژوهش بسوتگی داشوت کوه اسوتانداردهای هنجواری
تصمی گیری احتیاطی را با توافقنامۀ اس.پی.اس هماهنگ سازد؛ چه بوهواسوطۀ پوذیرش اصول
احتیا بهعنوان قاعدهای الوزامآور در حقووق بوینالملول عرفوی ،بوهنحووی کوه هو توافقناموۀ
اس.پی.اس و ه اصل احتیا بتوانند بهعنوان منابع حقوقی در حلوفصل دعوای مزبوور بوهکوار
روند ،و چه با استفاده از اصل احتیا بهعنوان راهنما در تفسیر توافقناموۀ اس.پوی.اس و میوزان
رعایت مقررات داخلی توسط دول عضو (.)Wirth, 2013: 1168-1169

 .5قضیۀ تأیید و بازاریابی محصوالت زیست-فناوری
این قضیه نیز تمایز میان اصل احتیا و رهیافت عل -محور توافقنامۀ اس.پی.اس را نشان میدهود
( .)Panel Report, 2006این قضیه به مفاد موادۀ  5-1توافقناموۀ اس.پوی.اس در خصووو ارزیوابی
خطر اشاره دارد .اتحادیۀ اروپا در پی تنیه بر اصل احتیا در حقوق بینالملل عرفی ،در حمایت از
توقا واردات محصوالت زیست-فناوری کشاورزی بود؛ بدینمعنا کوه آنهوا مجواز بودنود رهیوافتی
احتیاطی را اتخا کنند ،چراکه علو در خصووو آروار محصووالت کشواورزی تراریختوه قطعیوت
نداشت .مالحظه میشود که اتحادیۀ اروپا یک ارزیابی محدود خطر انجام داده بوود .پانول سوازمان
جهانی تجارت همان روند کار در قضیۀ هورمونها را در پیش گرفت و اظهار داشت که بیوان اصول
احتیا در توافقنامههای مختلا بین الملل محویط زیسوتی مختلوا ،متفواوت اسوت و ایون اصول
نمیتواند عرفی در نظر گرفته شود و ازاینرو الزام حقوقی آن نامعین است ( Panel Report, 2006:
 .)7.89بنابراین پانل سازمان جهانی تجارت رهیافت عل محور موجود در توافقناموۀ اس.پوی.اس را
در پیش گرفت ،بهویژه مادۀ  5-1که مقرر میکرد موازین محدودکنندۀ واردات باید بر پایۀ ارزیوابی
خطر باشد که کشور تحمیلکنندۀ این موازین انجام میدهد .در ایون سویاق ،پانول سوازمان میوان
اصل احتیا و رهیافت احتیاطی تمایزی قائل شد و دریافت که اگر در ارزیابی خطر عواملی وجوود
دارند که بر سطح علمی اطمینان تیریر میگذارند ،دولت عضو مویتوانود ایون مسوئله را در تعیوین
موازینی که باید در دستیابی به سطح مناسب حفاظت در برابر خطر بهکار رود ،در نظور بگیورد .بوه
هر حال ،مشخ شد که اگر یک عضو سازمان جهانی تجارت چنین رهیافوت احتیواطی را دنبوال
کرد ،موازین اس.پی.اس آن باید بر پایۀ ارزیابی خطر باشود ( .)Panel Report, 2006: 7.3065پانول
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دریافت که ارزیابی محدود خطر که توسط دول عضو اتحادیۀ اروپا انجام گرفته بوود ،ممنوعیوت در
خصوو محصوالت بیوتک را حمایت نمیکرد و ایننه موازین اتحادیۀ اروپا ناقض مادۀ  5-1بودنود،
زیرا بر پایۀ ارزیابی خطور قورار نداشوتند ( .) Panel Report, 2006: 8.10 , 7.3215بوهعوالوه پانول
عنوان داشت که شواهد علمی کافی برای ارزیابی خطر محصوالت تراریخته توسوط اتحادیوۀ اروپوا
موجود بود و به مادۀ  5-1توافقنامۀ اس.پی.اس که موازین موقتی را در صورت نبود شوواهد علموی
کافی مجاز میداشت ،توسل نشده بود (.)Panel Report, 2006: 8.10

 .6مروری مختصر بر سایر قضایای مربوطه
قضیۀ موازین م رر بر واردات سالمون ،مرتبط با چالشی از سوی کانادا برای ممنوعیوت ایجوادی
توسط استرالیا در خصوو واردات سالمون تازه ،سرد و منجمد بوهمنظوور حفاظوت از جمعیوت
سالمون داخلوی ایون کشوور در برابور بیمواری بوود ( Panel Report, 1998; Appellate Body
 .)Report, 1998در قضیۀ موازین م رر بر محصوالت کشاورزی ایاالت متحدۀ آمرینا لزوم ایجواد
قرنطینه توسط اپن برای آزمایش گونههای محصوالت کشاورزی پیش از واردات به این کشوور
را که به منظوور حفاظوت در برابور ورود کورم سویب انجوام مویگرفوت ،بوه چوالش مویکشوید
( .)Appellate Body Report, 1999قضیۀ موازین م رر بور واردات سویب مورتبط بوا ممنوعیوت
ایجادی توسط اپن بر روی واردات سیبهای رسیده و بدون عالئ بیماری ،از ایاالت متحوده ،و
بهمنظور تالشی برای جلوگیری از شیوع بیماری زنگ یا یرقوان رازک 1بوود ( Appellate Body
 .)Report, 2003قضایای مزبور نیز موادۀ  5-1توافقناموۀ اس.پوی.اس را نشوان قورار مویدادنود،
بدینمضمون که در مواردی که شواهد علمی مربوطه ناکافی است ،دولت عضو میتواند مووازین
بهداشتی یا گیابهداشتی را بر پایۀ اطالعات موجود اتخا کند؛ اطالعات اخذشده از سازمانهوای
بین المللی مربوطه یا موازین بهداشتی یا گیابهداشتی بهکاررفته توسوط سوایر اعضوا .در چنوین
شرایطی ،اعضا باید اطالعات اضافی الزم را برای ارزیابی عینیتر خطر دریافوت کورده و مووازین
بهداشتی و گیابهداشتی را براساس آن و در مهلت معقول ارزیابی کنند .این قضایا نیز بر این امر
صحه گذاشتند که در حوزۀ حقوق سازمان جهانی تجارت ،مادۀ  5-1توافقنامۀ اس.پی.اس تنهوا
استثنای وارد بر الزام به قرار دادن موازین بهداشتی و گیابهداشتی بر پایوۀ ارزیوابی خطور اسوت
( .)Wirth, 2013: 1173ازاینرو اصل احتیا بهطور جداگانه نمویتوانود مووازین غیرمنطبوق بوا
توافقنامۀ اس.پی.اس را توجیه کند.
حال باید دید آیا در حقوق بین الملل سازوکاری برای حل تعارضات میانبخشی بین معاهده
و عرف وجود دارد.
1. Fire blight
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سازوکار تفسیری مادۀ «ج»( 31)3معاهدۀ وین 1161
پتانسیل هنجارهای عرفی برای تیریر بر تفسیر معاهده ،با ازدیاد حوزههای حقووق بوینالملول و
هنجارهای مربوطهشان و افزایش تمایل به تخصصیگرایی ،افزایش مییابد .ارتبا میان معاهوده
و عرف  -بهویژه در حوزههای موضوعی متفاوت (مانند تجارت و محیط زیست)  -ممنون اسوت
مبه بهنظر برسد .کنوانسیون وین  1313در خصوو حقوق معاهدات واجد هیچگونه قاعودهای
برای کاربرد هنجارهای عرفی در ارتبا با یک معاهدۀ خاو نیست .لینن این تعامل بوهعنووان
موضوع تفسیر ،تحت مواد  91و  92این کنوانسیون قرار میگیرد .براساس مادۀ ( ،91)1معاهوده
باید با حسن نیت و براساس معنای عادی و متداولی که به اصوطالحات معاهوده در سویاق آنهوا
داده میشود ،و در پرتو موضوع و هدف معاهده تفسیر شود؛ مادۀ ( 91 )2راهنمایی برای مطالب
محتوایی است؛ مادۀ ( 91)9بیان میدارد که عالوهبر سیاق اصطالحات ،هر گونوه توافوق بعودی
دربارۀ تفسیر و هر رویۀ بعدی و سپس در پواراگراف «ج» مویگویود هور قاعودۀ مورتبط حقووق
بین الملل که میان طرفهای معاهده قابل اجرا باشد ،باید مورد توجه قورار گیورد -ایون فرموول
بهحد کافی وسعت دارد که قواعد عرفی را نیوز در برگیورد .موادۀ  92نیوز در هموین زمینوه بوه
وسایل منمل تفسیر میپردازد .مادۀ «ج» ( 91)9انعناسی از اصل ینپارچگی 1است که هو بور
وحدت حقوق بینالملل و ه بر این مفهوم تیکید دارد که قواعد نباید جدای از حقوق بینالملل
عام در نظر گرفته شوند .مادۀ «ج»( 91)9با سازوکار تفسیری خود ظاهرا تنها وسیله بورای حول
تعارضات میانبخشی (برای مثال تجاری-محیط زیستی) بین معاهده و عرف است و کواربرد آن
به حوزۀ خاصی منحصر نیست و روابط میان حوزهها و هنجارهای مختلا برای مثوال تجواری-
محیط زیستی را در برمیگیورد؛ بودینمفهووم کوه هنجارهوای یوک حووزه مویتواننود کواربرد
هنجارهای حوزۀ دیگر را جرح و تعدیل دهنود ( .)Sands, 1999: 87بوه هور حوال اگرچوه رکون
پژوهش به اصول عرفی تفسیر معاهده ارجاع میدهود ،بوه موادۀ «ج» ( 91)9کنوانسویون ویون
 1313در خصوو حقوق معاهدات اشارهای ندارد.

نتیجهگیری
تخصصوی
صی
هوای تخص
حوزه ها
ظهور هنجارهای جدید در حوزههای موضوعی خاو و نیز کاربرد آنها در حووزه
گوناگون حقوق بین الملل چالشی عمده را با نام چندپارگی برای حقوق بینالملل ایجاد کرده که
صرفاً مسئلهای حقوقی نبوده و تا حدی سیاسی است ،چراکه حقوق بینالملل نظامی اسوت کوه
اساسا با روابط سیاسی میان دولت ها سوروکار دارد و بوه هموین علوت آنچوه بور فضوای جامعوۀ
1. Integration principle
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لل از
الملول
بینالم
قوق بوین
حقووق
چنودپارگی ح
بین المللی حاک است منفعتطلبی است ،نه امنیت حقووقی .چ ندپارگی
جمله ،زمانی بهوقوع میپیوندد که قاعدۀ واحدی به طرق گوناگون در دو ر ی حقوق بینالم لل
الملول
پتانسویل
سیل
شد ،پتان
حث شود،
له ببحوث
مقالوه
محیط زیست و حقوق تجارت بین الملل اعمال شوند .آنچه در این مقا
تعارض هنجاری ناشی از تباین اهداف حقوق بینالملل محیط زیست و حقوق تجارت بینالملول
را با تنیه بر کاربرد متفاوت اصل احتیا و نقش سازوکار تفسیری مادۀ «ج» ( 91)9کنوانسیون
وین  1313در خصوو حقوق معاهدات ،به عنوان چالشی بورای ینپوارچگی حقووق بوینالملول
نشان داد .درحالیکه میموریت سازمان جهانی تجارت آزادسازی تجارت میوان اعضوا بوهواسوطۀ
ممنوعیت موانعی تجاری است ،اصل احتیا مفهومی است که دولتها را ملزم به اتخا مووازین
حمایتی میکند .این موازین میتوانند وقتیکه خطر آسیب جدی بورای محویط زیسوت مطورح
است ،شامل محدودیتهای تجاری باشند .ازاینرو قواعد سازمان جهانی تجارت که موانع تجاری
را ممنوع میسازند ،میتوانند ناسازگار با اصل احتیوا باشوند .براسواس قضوایای بررسویشوده،
میتوان نتیجه گرفت که رکن حل اختالف سازمان جهانی تجارت ،بهجای اشاره به اصل احتیا
بهعنوان قاعدۀ الزامآور حقوقی ،رهیافتی احتیاطی را در پیش میگیرد .تبعات اصل احتیا برای
این قضایا آن بود که ضرورت ارزیابی خطر موجود در موافقتنامۀ اس.پوی.اس را در مواجهوه بوا
بیاطمینانی علمی انعطافپذیر میساخت .در عین حال ،بوا توجوه بوه موادۀ «ج» ( ،91)9رکون
پژوهش سازمان جهانی تجارت میتوانسته است اصول احتیوا را بوهعنووان راهنموا در تفسویر
توافقنامۀ اس.پی.اس بهکار گیرد ( )Wirth, 2013: 1169و در جهت هماهنوگسوازی توافقناموۀ
مزبور با اصل احتیا گام بردارد و بدینترتیب گامی در جهت هماهنگسازی دو ر یو حقووقی
تجارت و محیط زیست و در نهایت ینپارچگی حقوق بینالملل بردارد.
تعارض هنجاری میان دو ر ی حقوق بین الملل محیط زیست و حقوق تجارت بینالملل ،رو
به وخامت ه میتواند بگذارد ،چراکه مرز میان آنچه دعوای تجواری نامیوده مویشوود و آنچوه
بهعنوان دعوایی محیط زیستی شناخته میشود ،بهویژه بهواسطۀ رشود فزاینودۀ توافقناموههوای
چندجانبۀ محیط زیستی واجد موازین محیط زیستی مرتبط با تجارت و توافقنامههای منطقهای
تجاری واجد مواد محیط زیستی (که در این مقاله مجال پرداختن به آن نیسوت) کمرنوگتور و
کمرنگتر میشود.
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