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چکیده
بشر به خوبی درک و تجربه کرده است که همواره در زندگی خود با تزاحم منافع روبه رو
است .کسب عواید اقتصادیِ بیشتر ممکن است به محرومیت او از محیطزیست سالم و
سالمت انسانی منجر شود .پیشرفتهای علمی و ظهور تکنولوژیهای جدید در عین تمهید
آسایش بیشتر ،دربردارنده خطرهایی برای انسان و پیرامونش هستند که دانش بشری توان
شناخت آن خطر ها را به سرعت و به طور کامل ندارد و درنتیجه این نیاز احساس میشود
که باید سازگاری میان کسب منافع اقتصادی و حفاظت از انسان و محیط زیست برقرار
گردد .این امر در سازمان جهانی تجارت از مسیر حمایت از اِعمال اصل احتیاط که از اصول
حقوق بینالملل محیطزیست است ،پیگیری میشود .در کنار اقدامات احتیاطی موقت ،مقولة
سطح حفاظت دولت که از تأسیسهای حقوقی مندرج در موافقتنامة اقدامات بهداشتی و
بهداشت گیاهی است ،از سوی رکن استیناف به عنوان جایگاهی معرفی شده است که
انعکاسهایی از اصل را در خود جای داده است .این ادعا را هیچ گونه توضیح و تبیینی در
رأی همراهی نمی کند .در این مقاله با تکیه بر آراء رکن حل اختالف سازمان و در روشی
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سطح حفاظت دولت؛ جایگاهی برای اصل احتیاط در
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بررسی گذاشته میشود.
واژگان کلیدی :سطح حفاظت دولت ،اصل احتیاط ،رکن حل و فصل اختالفات ،تحلیل خطر.

 .1مقدمه
سازمان جهانی تجارت با قرار دادن تجارت آزاد بهعنوان اصل اساسی خود ،همواره
تالش کرده است موانع و محدودیتهای تجاری را رفع نماید و در این راستا ،حتی
نسبت به استثنائاتی که مجاز شمرده با رویکرد مضیق رفتار میکند .این همان
خصوصیتی است که جان اچ جکسون آن را پازل دائمی سازمان مینامد که میان
جواز داشتن اهداف ملی مشروع و ممنوعیت استفاده از این اهداف در راستای تقویت
منافع دول عضو وجود دارد ). (Jackson,1969, p.788

تجربیات نشان داده است برخی فعالیتهای اقتصادی دولتها که در چارچوب
ترتیبات سازمان صورت میگیرند آثار مخرب زیستمحیطی و بهداشتی به همراه
دارند که سازمان تمهیداتی در مقابله با این تهدیدات قطعی در نظر گرفته است اما گاه
وقوع خطرهاییخطر که در فعالیتهای مذکور وجود دارند ،قطعی نیست لکن در فرضِ
تحقق ،آسیب وارده به محیطزیست و سالمت انسانی جبرانناپذیر خواهد بود.
پیشنهاد حقوق بینالملل محیطزیست در چنین وضعیتی ،اِعمال اصل احتیاط است .این
اصل از آغاز پیدایش تا کنون سعی در ورود به قلمروهای مختلف حقوق بینالملل را
داشته که البته نبود عبارتپردازی واحد از اصل ،گستردگی حوزههای مورداِعمال و
مواضع متفاوت دولتها و مراجع بینالمللی نسبت به آن باعث شکلگیری
مقاومت هایی در سر راه این تالش شده و کاربست آن در زمینههایی چون تجارت
بینالملل با چالش جدی روبهرو گردیده است.
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توصیفی -تحلیلی ،صور محتمل این انعکاس مطرح و رد یا قبول نظر رکن مذکور به بحث و
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کمیته تجارت و محیطزیستو رکن حل وفصل اختالفات 1موضوع استناد یا بحث و
بررسی قرار گرفته است .مطالعة آراء مرتبط این واقعیت را نشان میدهد که
هیئتهای رسیدگی کننده از اظهارنظر جامع و مبسوط نسبت به وضعیت حقوقی و
اِمکان اعمال آن در اختالفات میان دول اکراه دارند با این حال مواضعی محدود نسبت
ن این مواضع ،نظر رکن
به اصل را میتوان در بیاناتشان شناسایی کرد .مهمتری ِ
استیناف در قضیة هورمون -جامعة اروپاست که تأیید میکند انعکاسهایی از اصل
احتیاط در بندهای  7مادة  ،5بند  9مادة  9و بند  1مقدمة موافقتنامة اقدامات بهداشتی
و بهداشت گیاهی (زین پس ،موافقتنامة اقدامات بهداشتی) وجود دارد (WTO,

)Hormones Case (AB),1997,paras.123,124؛ بند اول مربوط به اتخاذ اقدامات
بهداشتی موقت است که در میان اندیشمندان حقوقی کمتر مورد اختالف است و البته
خروج موضوعی از بحث ما دارد .دو بند اخیر که به ادعای رکن مذکور ،مبین حق
دولتها در تعیین سطح حفاظت مطلوبشان است ،مدنظر این نوشتار است .منظور از
سطح حفاظت در بیانی ساده؛ آستانهای است که توسط دولتها برای حفاظت از
سالمت انسانی و محیط زیست تعیین شده و ذیل آن میزان مجاز تحقق خطر مشخص
میگردد.
رکن استیناف ،توضیحی در خصوص چگونگی انعکاس اصل احتیاط در دو بند
یادشده ارائه نمیدهد و روشن نمیسازد مقولة سطح حفاظت چه نوع ارتباطی با اصل
احتیاط می تواند داشته باشد .این امر ،موضوع بحث ما خواهد بود .شاید این سؤال
مطرح شود که پاسخ به پرسش این مقاله چه اهمیت و نفعی دارد .به طور خالصه
میتوان جواب داد که در وهله اول تکلیف اِعمال اصل احتیاط بر اقدامات اتخاذی ذیل
دو موافقت نامة اقدامات بهداشتی و موانع فنی فراراه تجارت (که به حق تعیین سطح
 .1به طور مثال می توان به استناد خواندگان به اصل احتیاط در قضایای هورمون -جامعة اروپا ،محصوالت
کشاورزی -ژاپن ،سیب -ژاپن ،محصوالت زیستفناوری -جامعه اروپا و تعلیق مداوم -ایاالتمتحده اشاره کرد.
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محیطزیست و سالمت انسانی از ورود خطرهای محتمل در نتیجه فعالیتهای تجاری
اعضاء سازمان تا سطح قابلتوجهی کاهش مییابد .بهعالوه با اثبات ارتباط میان دو
متغیر بحث ،اصل احتیاط فرصت و امتیاز ورود به سایر موافقتنامههای سازمان را
نیز کسب می کند .ادعای ما بر اظهارات رکن استیناف در رأی پنبة نسوز -جامعة
اروپا استوار است که ذی ل مقررات گات رسیدگی شد .در آن رأی رکن یادشده ،بدون
آنکه عبارتی در متن گات در اشاره به حق تعیین سطح حفاظت مطلوب ارائه کند،
مدعی شد تردیدی در وجود حق مذکور برای کلیة اعضاء سازمان در برابر خطرهای
تهدیدکنندة سالمت انسانی و ایمنی وجود ندارد(WTO, Asbestos Case .

)(AB),2000,para.168این جمالت این معنا را میرساند که حق بر تعیین سطح
حفاظت در رویة قضایی سازمان برای دولت ها فارغ از درج آن در یک موافقتنامه،
شناخته شده است و اگر بتوان انعکاس اصل را در این حق اثبات کرد ،اصل احتیاط به
تبعِ سطح حفاظت در سایر موافقتنامههای سازمان ورود خواهد کرد.
پس از وقوف به اهمیت پاسخگویی به سؤال مطروحه در عنوان مقاله ،نوبت ترسیم
خط سیر پژوهش است .در این مقام ،ناگزیر به طرح نکتهای ضروری هستیم .از آنجا
که هدف ما ،درک چگونگی ارتباطِ اصل احتیاط با مسأله سطح حفاظت در
موافقتنامههای سازمان جهانی تجارت است ،باید متذکر شویم که دستیابی به پاسخ،
تنها از مسیر ارزیابی اِعمال یک اصل حقوقی در یک سند نمیگذرد یعنی مسأله ،تنها
احراز اِعمال اصل احتیاط در مواد موافقتنامهها به طور مستقیم نیست بلکه فرض
دیگر و مهمتری وجود دارد که همانا ،احتمال پیوندیافتنِ اصل احتیاط و سطح حفاظت
در چارچوب دانشی به نام تحلیل خطر است .علت ورود ما به این تکنیک ،آن است که
ارکان تحلیل خطر (مدیریت خطر و ارزیابی خطر ) به طور صریح یا ضمنی ،نقش
مهمی در نظام موافقتنامه های اقدامات بهداشتی و موانع فنی فراراه تجارت دارند و
آشنایی ما با تأثیر و تأثر میان اصل احتیاط و تحلیل خطر ،ممکن است بر نقش اصل
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حفاظت تصریح دارند) مشخص میشود و در صورت پاسخ مثبت ،دغدغه متولیان
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مقصود خ ود از این عبارات کلی را در ادامه بیشتر توضیح خواهیم داد و هدف از این
اشاره ،جلب توجه خواننده به ضرورت کسب شناخت از تکنیک تحلیل خطر در کنار
مفاهیمی چون اصل احتیاط و سطح حفاظت در ابتدای بحث است .پس از تبیین
مفاهیم ،ارتباط اصل در وجوه مرتبط با سطح حفاظت به بررسی گذاشته میشود و
در پایان ،میزبانی اصل احتیاط توسط مقولة سطح حفاظتِ دولت ،تعیین تکلیف
میشود.

 .2مفهوم اصل احتیاط
اصل احتیاط که ریشهاش را در نظام حقوقی آلمان دوانیده است ،شناختهشدهترین
تعریف از خود را در اصل  15اعالمیة کنفرانس سازمان ملل متحد پیرامون
محیطزیست و توسعه-ریو -مییابد که مقرر داشته است« :برای حفاظت از
محیطزیست ،دولت ها بایـد متناسـب بـا امکانـات خـود ،رویکرد احتیـاطی را بهطور
وسـیعی اعمـال کننـد .در صورت تهدید ورود صدمات شدید یا برگشتناپذیر ،نبود
دالیـل قطعـی علمـی ،نبایـد بهانهای برا ی تأخیر در اتخاذ تدابیر مؤثر جهت جلوگیری
از ورود صدمه به محیطزیست شود».
این اصل بهرغم نوظهوربودن در عرصة حقوق بینالملل ،به سرعت جای خود را
در اسناد بینالمللی متعدد باز کرده است؛ به طوری که بیش از پنجاه توافقنامه حقوقی
الزامآور و چهل سند غیرالزامآور بینالمللی پذیرای این مفهوم شدهاند؛
) (VanderZwaag, 2013, p.617دولتها در کنار تدوین اصل در قوانین داخلی ،در
دعاوی بینالمللیشان نیز به آن استناد کردهاند و این مفهوم از مراجعی چون دیوان
بینالمللی حقوق دریاها و دیوان دادگستری اروپایی بازخورد مثبت دریافت کرده
است .کثرت رجوع و استناد به اصل ،انتظار تثبیت جایگاه حقوقی آن در پهنة حقوق
بینالملل را ایجاد میکند اما واقعیت بهگونه دیگر است .وجود عبارتپردازیهای
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احتیاط در مقوله سطح حفاظت ذیل نظام حقوقی جهانی تجارت مهر تأیید بزند.
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به بحث درخصوص آن ،باعث شده که دیدگاه واحدی نسبت به احتیاط وجود نداشته
باشد و برخی اصل احتیاط را تنها یک رویکرد و مفهومی غیرحقوقی بدانند که مطلوب
است در اتخاذ سیاستگذاریهای کالن مدنظر قرار گیرد برخی آن را اصل کلی حقوق
یا اصلی عرفی محسوب کنند گروهی نیز ترجیح دهند تا روشنترشدن ابعاد اصل،
جانب نظری را نگیرند .بهرغم وجود اختالفنظرها و ابهامات موجود در خصوص
اصل و وضعیت حقوقی آن ،استناد و اِعمال آن در قوانین داخلی ،اسناد و آراء
بینالمللی هر روز بیشتر از قبل میشود و اینگونه نیست که هیچگونه مفاد مشخص
یا راهنمایی معینی نداشته باشد .این اصل ،منطقی را به ما میآموزد که در برابر
خطرهای نامعلوم ،قبل از اثبات روابط علی -معلولیِ میان عمل و خسارتِمحتمل ،اقدام
کنیم .تنویر ابعاد و ارکان اصل نیز در هر قضیه و با توجه به راهنماییهای موجود
در برخی آراء و اسناد تا حد زیادی قابل انجام است (کدخدایی و ساالری،1901 ،
ص. )512-512.

 .3تحلیل ریسک
تحلیل خطر ،به بررسی مقدم یک خطر و جوانب آن میپردازد و راهنمایی میکند چه
واکنشی نسبت به خطر محتمل باید انجام داد .این فن ،فرآیندی دو مرحلهای است؛
ارزیابی خطر و مدیریت خطر.
در ارزیابی خطر ،ابتدا احتمال ورود ضرر برآورد میگردد .کارشناسان با استفاده
از روش های ریاضی طی چهار مرحله اقدام به تعیین عامل خطرزا (میزانی از ماده که

.1به تأیید بودانسکی بیش از چهارده عبارتپردازی از اصل در اسناد بینالمللی مختلف وجود دارد.
)(Bodansky,2004,p.382
.2به طور مثال دیوان بین المللی دادگستری در قضایای آزمایشهای هسته ای ،گابچیکوو -ناگیماروس و خمیرکاغذ
به رغم استناد اصحاب دعوا به اصل احتیاط ،از اظهارنظر نسبت به آن طفره رفت.
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متعدد 1،ابهام در معنا و ارکان اصل و امتناع برخی مراجع قضایی بینالمللی 2از ورود
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قوی است) ،ارزیابی آسیبپذیران خطر (چه گروههایی از انسان ،حیوان و
محیطزیست در معرض خطر هستند) و ویژگیسنجی خطر (چقدر احتمال دارد گونة
آسیبپذیر به عامل خطرزا مبتال شود) میکنند .این موارد ،احتمال تحقق خطر و
خصوصیات آن که در نتیجة استفاده از یک کاال یا انجام یک فعالیت بروز میکند را
مشخص میسازند ).(De Sadeleer, 2002, p.182,183

اطالعات به دست آمده از فرآیندِ ارزیابی خطر ،به مقامات عمومیِ تصمیمگیرنده
ارائه میشود  .در این مرحله ،مقام مذکور باید بر مبنای نتایج حاصله و با
درنظرگرفتن ابعاد هنجاری ،اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی مسئله ،اتخاذ تصمیم کند.
این تصمیم می تواند عدم اقدام ،انجام تحقیق بیشتر؛ انجام آزمایش قبل از ورود به
بازار در مورد کاالها ،انذاردادن به مردم در خصوص اثرات مضر محتمل استفاده از
ن کاال یا فعالیت جهت گردآوری دالیل مُثبِت
کاال با نصب برچسب ،تحت کنترل داشت ِ
ضرر ،وضع قواعد سخت گیرانه بر آن کاال یا فعالیت ،اعطاء مهلت به آن کاال یا فعالیت،
توقف تدریجی ارائة کاال یا انجام فعالیت ،ممنوعیت خرید و فروش و  ...باشد،
) (Holdway, 2009, p.8,9فرآیند اخیر را مدیریت خطر مینامند(Magee, 2008, .

) p.617چنانچه مالحظه میشود در مدیریت خطر ،آنچه صورت میپذیرد قضاوت
ارزشی است و در واقع مشخص میشود که برای یک جامعه ،تا چه سطحی از خطر
یا پرداخت هزینه در جلوگیری از وقوع خطر قابلقبول است.
در ادبیات حقوقی عموماً با تفکر تمایز کامل میان دو فرآیند ارزیابی و مدیریت
خطر مواجه هستیم به این معنا که؛ ارزیابی خطر روشی صرفاً علمی است ،کامالً بر
آزمایشها و تجربیات مبتنی است و قضاوتهای ارزشی و مالحظات انتزاعی در آن
راهی ندارد .در مقابل ،مدیریت خطر روشی سیاسی تلقی میگردد که به بررسی
1. Dose- Response Assessment
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موجب ضرر مربوطه میشود) ،ارزیابی واکنش متناسب با مقدار( 1عامل خطر چقدر
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به سطح مطلوب حفاظت میپردازد (De Sadeleer, 2002, p.184) .نتیجه آنکه ،مؤلفهها
و موازین این دو با هم شباهت یا ارتباطی ندارند .این نگاه دکترین ،در بند  1/02رأی
هیئت رسیدگی در قضیة هورمون -جامعة اروپا انعکاس یافت لکن رکن استیناف با رد
نظر هیئت رسیدگی که ارزیابی خطر را تنها یک فرآیند علمی صرف میدانست ،بیان
داشت عواملی که به موجب موافقتنامة اقدامات بهداشتی باید در ارزیابی خطر مدنظر
قرار گیرد 1،ضرورتاً یا کامالً در تحلیلهای کمی که بهوسیلة ابزارهای سنجش
آزمایشگاهی در سیاق علوم طبیعی انجام میشود ،قرار نمیگیرد .رکن یادشده افزود
همچنین باید به خاطر داشت که خطر تحت ارزیابی بهموجب بند  ،5.1تنها یک خطر
قابلاثبات و قابلتعیین در آزمایشگاههای علمی و تحت شرایط کنترلی سخت نیست
بلکه خطرهاییخطر که در جوامع انسانی به واقع وجود دارند نیز منظور نظر است.
بهبیان دیگر ،آنچه باید موردتوجه قرار گیرد اثرات منفی بالقوه و واقعی بر سالمت
انسان در دنیای واقعی است که در آن زندگی میکند ،کار میکند و میمیرد(WTO, .
)Hormones Case (AB),1997, para.187

به نظر میرسد واقعیتهای عملی و مواد موافقتنامة اقدامات بهداشتی نظر مرجع
یادشده را تأیید میکند .وقتی ارزیابی خطر انجام میشود این امر به روشنی درک
می گردد که حتی در یک فرآیند کامالً علمی مانند ارزیابی خطر ،اینکه ارزیابها چه
کسانی و با چه بینش های علمی باشند ،از کدام مواد تست گرفته شود و با چه
شیوهای ،همه مسائلی هستند که توسط مقامات تصمیمگیرنده (متولیان مدیریت خطر)
مشخص میشوند (Magee, 2008, p.620) .بهعالوه ،اگر بندهای  2و  9مادة 5
موافقتنامة اقدامات بهداشتی را از نظر بگذرانیم مشاهده میکنیم که در این دو بند،
همه موارد فهرست شده ،معیارهای علمی در معنای مضیق نیستند ،مثالً خصوصیات

 .1مانند روشهای تولید و فرآیندهای مربوطه ،بازبینی ،روشهای نمونهگیری و آزمایش (بندهای  1و  2ماده .)5
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خطر ،گزینههای پیش رو ،اجرای انتخابها ،کنترل و بازبینی اقدامات اتخاذی جهت نیل
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جدایی کامل ارزیابی و مدیریت خطر از هم اعتقادی نداشتهاند.

 .4تحلیل خطر و اصل احتیاط
بسته به اینکه نگاه غالب در ادبیات مرتبط با تحلیل خطر را داشته باشیم که ارزیابی
خطر ،روشی صرفاً علمی است یا همنظر با رکن استیناف باشیم ،نقش اصل احتیاط
در دو فرآیند ارزیابی و مدیریت خطر متفاوت است.
با رویکرد نخست ،اصل احتیاط تنها میتواند در هنگام تصمیمگیری مقامات
عمومی یعنی فرآیند مدیریت خطر مطرح باشد و ورودی در حوزة ارزیابی خطر
ندارد .بر این مبنا ،دولتها در چارچوب مدیریت خطر ،میتوانند هدفِ حفاظت باال از
انسان و محیط زیست را برای خود وضع کنند و با رها بودن از الزامات مضیق علمی،
عواملی غیرعلمی (ترجیحات سیاسی و اجتماعی) را به عنوان مبنای اقدامات و
تصمیماتشان در نظرگیرند (De Sadeleer,2002, p.196) .در موضوع مورد مطالعة
ما ،یک دولت میتواند در مقابله با خطرهای مبهم و محتمل که نسبت به وقوع یا دامنة
آن ،دانش علمی معتبر ندارند ،با تأثیرپذیری از مالحظات احتیاطی ،آستانة باالتری از
حفاظت را برای خود در نظر بگیرد .پس از تعیین سطح مطلوب نیز دولت با تأثیر از
اصل احتیاط گزینههای متعددی که ارزیابی خطر ارائه میدهد را بررسی میکند .در
این مرحله از مدیریت خطر ،اثرگذاری اصل باعث میشود دولت در تعیین گزینة نهایی
تنها به تحلیل هزینه -منفعت اکتفا نکند و مضار و منافع اقتصادی و غیراقتصادی
ناشی از هر گزینه -مانند کارایی گزینههای پیش رو و پذیرش آنها از سوی مردم-
را نیز لحاظ کند(De Sadeleer, 2002, p.199-200).

تا اینجا اختالفی میان موافقین و مخالفین نظر رکن استیناف نیست و نقش اصل
احتیاط در مدیریت خطر مورد تأیید هر دو گروه قرار دارد .اما اگر همنظر با رکن
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مناطق تحت تأثیر .در نتیجه ،میتوان برداشت نمود که طراحان موافقتنامه نیز به
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اثرگذاری اصل احتیاط در ارزیابی خطر را نیز برشمرد.
یکی از این اثرات ،لحاظ شدن همة خطرهای مستقیم و غیرمستقیم ،فوری یا با
تأخیر و اثرات جمعی که از ترکیب خطر موردنظر با دیگر خطرها ایجاد میشود در
شرایط واقعی است؛ مواردی که در ارزیابیهای خطر متداول ،مدنظر قرار نمیگیرند .
)(Magee, 2008, p.623

اثر دیگر اصل بر فرآیند ارزیابی خطر ،پایینآوردن آستانه اثبات رابطه علی-
معلولی میان خطر محتمل و وقوع خسارت است چراکه اثبات اثرات سوء ناشی از
خطرهای اکولوژیکی بر محیط زیست یا مواد شیمیایی بر سالمت انسان ،ممکن است
دههها زمان ببرد و درنهایت نیز به دلیل محدودیتهای آزمایش و پیچیدگیهای
اکوسیستم ،ما را به نتیجه متقن نرساند .اِعمال اصل احتیاط بهخوبی میتواند با ایجاد
سطحی از انعطاف ،در عین توجه و متابعت از روشهای علمی ،مقدمات پاسخ به
تهدیدهای محتمل نسبت به انسان و محیطزیست که به طور دقیق و کامل اثبات
نشدهاند را فراهم کند(De Sadeleer, 2002, p.186-187).

اثر دیگر احتیاط بر مسأله عدم قطعیت علمی است که در نتایج حاصله از ارزیابی
خطر باقی میماند .چنانچه میدانیم دانش بشری هر چقدر که پیشرفت کند ،نمیتواند
ابهامات را از تمام ابعاد یک موضوع بزداید و ما همیشه با سطحی از عدم قطعیت
علمی مواجهیم .به تبع ،ارزیابهایی که فرآیند ارزیابی خطر را انجام میدهند نیز با
اطالعات ناکافی و خألهای علمی مواجهاند و نتیجه دادههای ناکافی ،ارائة نظرات
غیرقطعی آنها خواهد بود .نقش اصل احتیاط در اینگونه عدم قطعیتها و خألهای
علمی بدین صورت است که پیشنهاد میدهد فرضهای محافظهکارانهای اِعمال شود
که خطر را بیشتر تخمین میزنند ).(De Sadeleer, 2002, p.188

آخرین تأثیر احتیاط ،دخیل کردن بررسیهای کیفی در ارزیابی خطر است.
معمولترین روش ارزیابی خطر ،شیوة کمی است که در آن محور و اصل ،روشهای
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یادشده ،ورود عوامل غیرعلمی را در ارزیابی خطر ممکن بدانیم ،میتوان مواردی از
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میدانیم خطر  ،امری چندبعدی است .اگر عالوه بر مالحظات مقامات سیاسی ،به افکار
عمومی یا همان درک و واکنش ِمردم عادی نیز توجه کنیم درمییابیم که در نگاه
آنها به خطر ،مسائل غیرعلمی بیشتر از چارچوبهای علمی مضیق کارشناسان در
نظر گرفته میشود .به همین جهت ،درک بهتر از شرایط پیچیدة علمی و اجتماعی که
خطر را احاطه کردهاند اقتضاء دارد در کنار دادههای کمی به اطالعات کیفی نیز توجه
نماییم (De Sadeleer,2002,pp.190,191) .این دادههای کیفی میتوانند مشتمل بر
مواردی چون مالحظات مقامات عمومی ،ارزشهای حاکم بر جامعه و واکنش افکار
عمومی باشند .رکن استیناف نیز در رأی هورمون -جامعة اروپا بر این نظر مهر تأیید
زد ).(WTO, Hormones Case (AB),1998, paras.184-186

 .5سطح حفاظت
در بند  5از ضمیمه  1موافقتنامه اقدامات بهداشتی در تعریف سطح مناسب حفاظت

1

آمده است:
« سطحی از حفاظت که توسط یک عضو برای برقراری اقدام بهداشتی و بهداشت
گیاهی جهت حفاظت از حیات یا سالمت انسان ،حیوان یا گیاه ،مناسب فرض شده
است».
رکن استیناف در رأی سالمون -استرالیا ،تعیین سطح موصوف را حق دولت
برشمرد و اذعان کرد که این آستانه میتواند از یک دولت به دولت دیگر فرق کند.
) (WTO, Salmon Case (AB),1998, para.199عبارتپردازی بیقیدی که تعریف
مندرج در ضمیمة  1دارد این سؤال را در ذهن ایجاد میکند که آیا اختیار دولت در
تعیین این سطح ،مطلق است؟ بهطور مثال آیا میتوانیم سطح خطر صفر را برای یک

1. Appropriate Level of Protection
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آزمایشگاهی بوده و اولویتها و نیازهای عمومی در آن وارد نمیشوند درحالیکه
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برنتابیم؛ دقیقاً تفکری که مورد مخالفت شدید رویة قضایی اروپایی است(ECJ, .
)Pfizer Case, 2002,paras.145, 152, ECJ,TSE Case, 2011, para.79

هیأت رسیدگی در رأی سالمون ،اقدام استرالیا در منع واردات ماهی با دلیل
جلوگیری از شیوع بیماری میان شیالت را به نوعی خطر صفر تلقی کرد و ضمن رد
آن ،خاطرنشان ساخت که با این رویکرد برای تمامی ممنوعیتهای وارداتی میتوان
ادعا کرد که بر ارزیابی خطر مبتنی هستند چراکه همواره امکان تهدیدشدنِ کاالها
توسط نوعی خطر (احتمال تحقق یک حادثة بد) وجود دارد(WTO,Salmon Case .

) (P),1998, para.8.81رکن استیناف جهت اظهارنظر نسبت به یافتة هیئت رسیدگی،
میان برآورد خطر و تعیین سطح حفاظت ،تفاوت قائل شد و اظهار داشت:
«خطری که در ارزیابی خطر موردسنجش قرار میگیرد ،باید قابلتعیین باشد و
نبود قطعیت علمی در عالم نظر ،آنگونه خطری نیست که بشود طبق  5.1آن را
ارزیابی کرد لکن این بدان معنا نیست که هر عضو نتواند سطح مناسب حفاظت خود
را ،خطر صفر تعیین کند(WTO, Australia-Salmon Case (AB), 1998, para.125)».

منظور رکن استیناف آن است که هیأت رسیدگی ،دچار خلط بحث شده است و باید
به این نکته توجه کند که میان خطر فرضی (تخیلی) با سطح خطر صفر ،تفاوت وجود
دارد .خطر فرضی ،در نظام موافقتنامة اقدامات بهداشتی جایگاهی ندارد اما
درصورتیکه دالیل علمی وجود خطر را تأیید کنند ،انتخاب سطح حفاظت خطر صفر
توسط یک دولت ،ممکن و مجاز است.
نکته دیگری که باید متذکر شد ،نبود تکلیف بر دولت عضو به تعیین سطح حفاظت
به صورت کمی است .پرواضح است که کمی بودن این سطح ،ارجح بوده و انطباق
اقدامات دولت با مقررات موافقتنامة اقدامات بهداشتی در صورت تعیین کمیِ سطح
آسانتر است(WTO, Australia-Salmon Case (P), 1998, para.7.128).
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جامعه تعیین کنیم؛ یعنی هیچ آستانهای از تحمل خطر برای انسان ،حیوان یا گیاه را
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باعث شود اِعمال مواد موافقتنامه غیرممکن گردد(WTO, Australia-Salmon Case .
)(AB), 1998, para.206

حال اگر یک دولت سطح حفاظت خود را تعیین نکرده باشد ،چگونه میتوان آن را
مشخص نمود؟ رکن استیناف در این خصوص راهنمایی میکند که باید به اقدام
اتخاذی دولت که در حال انجام است توجه کرد و سطح حفاظتی که در آن اقدام
انعکاس یافته را سطح حفاظت دولت دانست(WTO,Australia-Salmon Case .
)(AB),1998, para.207

 .6سطح حفاظت و اصل احتیاط
برقراری ارتباط میان این دو امر ،برای اولین بار در قضیة هورمون -جامعه اروپا
نزد رکن حل اختالفات سازمان صورت گرفت .رکن استیناف در بندهای  129و 122
رأی ،به وجود اختالف میان دانشگاهیان ،قضات ،وکال و قانونگذاران ملی نسبت به
وضعیت اصل احتیاط در حقوق بینالملل اشاره کرد و اتخاذ موضع در این باره را
امری غیرضرور و حتی نوعی بیتدبیری قلمداد نمود لکن بیان داشت که؛
«انعکاسهایی از اصل احتیاط در بند  7مادة  5موافقتنامه اقدامات بهداشتی یافت
میشود  .همچنین ،با نظر جامعه اروپا موافقیم که بند  7ماده  ،5موجب تهی شدن اصل
احتیاط از محتوا نمیشود .این اصل در بند  1مقدمه و بند  9مادة  9نیز منعکس
گردیده است که این دو بند به صراحت از حق دولتها در انتخاب سطح حفاظت باالتر
(محتاطانهتر) از آنچه معیارها ،دستورالعملها و توصیههای بینالمللی مقرر کرده،
اشاره دارند»  (WTO, Hormones Case (AB), 1998, paras.123,124, 172)1 .با

 .1این بیانات در آراء محصوالت کشاورزی -ژاپن (بند  ،)11سیب -ژاپن (بند  )299و محصوالت زیستفناوری-
جامعه اروپا (بند  )7.17مورد اشاره و تأیید مجدد قرار گرفت.
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میگذرانیم.
بند ششم مقدمه موافقتنامه اقدامات بهداشتی بیان میکند:
« اعضا تمایل دارند به افزایش استفاده از اقدامات هماهنگ بهداشتی و بهداشت
گیاهی میان خود بر مبنای استانداردها ،دستورالعملها و توصیههای ارائهشده توسط
سازمانهای بین المللی مربوط ازجمله کمیسیون تنظیم مجموعه قوانین تغذیه ،دفتر
بینالمللی بیماریهای واگیر دامی و سازمانهای منطقهای و بینالمللی مربوط که در
چارچوب کنوانسیون بینالمللی حفظ گیاه فعالیت میکنند ،بدون الزام اعضا به تغییر
سطح حفاظت از حیات یا بهداشت انسان ،حیوان و گیاه خود؛ »...
بند  9ماده  9آن موافقتنامه مقرر میدارد:
«اعضا ممکن است اقدامات بهداشتی یا بهداشت گیاهیای را اتخاذ یا حفظ کنند که
به سطح حفاظت بهداشتی یا بهداشت گیاهی باالتری در مقایسه با اقدامات مبتنی بر
استانداردها یا توصیههای بینالمللی منجر شود مشروط بر اینکه توجیه علمی وجود
داشته باشد یا با توجه به سطح حفاظت بهداشتی و بهداشت گیاهی ،یک عضو آن را
طبق مقررات مربوط به بندهای  1تا  1ماده  5مناسب تشخیص دهد .باوجوداین ،تمام
اقداماتی که به سطحی از حفاظت بهداشتی یا بهداشت گیاهی منجر میشود که
متفاوت است از آنچه به اتکا استانداردها ،دستورالعملها یا توصیههای بینالمللی قابل
حصول است ،با مواد این موافقتنامه مغایرت نخواهند داشت».
خوانش اولیه بندهای فوق ،ما را متوجه دو نکته میکند .اول آنکه در مقدمه ،اصل
احتیاط ممکن است در دو زمینه معیار بینالمللی 1و تعیین سطح حفاظت مطرح شود
.1صور محتملِ ارتباط میان اصل و معیار بینالمللی بدین شکل است که یا یک معیار بینالمللی ،هماهنگکننده
اقدامات احتیاطی شود و یا اینکه رویکرد احتیاطی در تنظیم یک معیار بینالمللی لحاظ گردد .به نظر میرسد امکان
مذکور در هر دو مورد منتفی است .زمانی یک معیار بینالمللی وضع میشود که دالیل علمیِ کافی ،جهت رسیدن
به یک نتیجة معتبر و موردقبول وجود دارد درحالیکه اصل احتیاط و اقدام احتیاطی در موقعیتهایی مطرح هستند
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میشود.
نکته مهمتر و ظریف دیگری نیز وجود دارد که در حد مطالعه نگارنده موردتوجه
نویسندگان قرار نگرفته است .در مقوله تعیین سطح حفاظت و اصل احتیاط در نظام
موافقتنامة اقدامات بهداشتی ،ما با دو مسأله متمایز مواجهیم؛ تعیین سطح مناسب
حفاظت (مذکور در بند  1مقدمه) و اقداماتی که ما را به این سطح انتخابی میرسانند.
(بند  )9.9هر کدام از این حالت ها ،تابع قیود خاص خود هستند و ارتباط آنها با اصل
احتیاط نیازمند بررسی جداگانه است .درنتیجه در اینجا ،کمی از نظر رکن استیناف
عدول میکنم و نمیپذیریم که بند  9مادة  9به مانند بند  1مقدمه از حق بر تعیین سطح
حفاظت سخن می گوید و مطالب مدنظرمان را به دو قسمت تقسیم میکنیم .نخست،
اصل احتیاط و تعیین سطح حفاظت مطلوب و سپس ،اصل احتیاط و اقدامات منتهی به
سطح حفاظت مطلوب.

 .1-6اصل احتیاط و تعیین سطح حفاظت مطلوب

که با کمبود دانش علمی مواجهیم؛ بنابراین یک معیار بینالمللی نمیتواند هماهنگکنندة یک اقدام احتیاطی بهداشتی
باشد چراکه در این حالت؛ دانش علمی ،اقناعکننده است و با توجه به وجود آن معیار ،اصالً نباید اقدام احتیاطی
اتخاذ شده باشد .به بیان ساده؛ وقتی در یک موقعیت به آن میزان از علم دسترسی داریم که بتوانیم معیاری
بینالملل ی در یک قضیه وضع کنیم ،امکان اتخاذ اقدام احتیاطی (که مرتبط با حالت ناکافی بودنِ دالیل علمی است)
در آن حوزه از ما سلب میشود  .از سوی دیگر اصل احتیاط ،قابلیت اعمال در هنگام تنظیم یک معیار بینالمللی را
نیز ندارد زیرا دالیل علمی به اندازة کافی وجود دارد و نیازی نیست گمانها و احتماالت که ذاتی اصل احتیاط
هستند را در وضع معیار مدنظر قرار دهیم.
)(Charnovitz,2007,pp.372,373
البته ما منکر امکان اتخاذ اقدام موقت احتیاطی بهرغم وجود معیارهای بینالمللی در یک صورت نیستیم که آن؛
موقعیتی است که دالیل علمیِ کافی ،ناکافی شدهاند .آن وضعیت که ذیل بند  5.7قرار میگیرد با آنچه در مقدمه
مطرح است ،ارتباطی ندارد.
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جمله پایانی بند ششم آن میتواند منظور رکن استیناف در میزبانی اصل احتیاط
باشد .این قسمت با عبارت « بدون الزام اعضا به تغییر سطح حفاظت از حیات یا
بهداشت انسان ،حیوان و گیاه خود؛  »...به صراحت از حق دول در انتخاب سطح
حفاظت مطلوب سخن میگوید .البته در میان اسناد سازمان ،جز موافقتنامه اقدامات
بهداشتی میتوان در مقدمة موافقتنامة موانع فنی فراراه تجارت نیز تأیید این حق
دول را مشاهده کرد.
در بند قبل از مفهوم سطح حفاظت و حق دولت در انتخاب آن سخن گفتیم .اکنون
قیود حاکم بر این انتخاب را از نظر میگذرانیم تا پس از آشنایی کامل با آن ،ارتباطش
با اصل احتیاط را مورد بررسی قرار دهیم.
اگرچه تردیدی بر تعیین سطح حفاظت مطلوب با هر آستانهای –حتی سطح خطر
صفر -وجود ندارد اما این بدان معنا نیست که اختیار دولت در تعیین سطح حفاظت از
هر قید و شرطی رهاست .در بندهای  5.2و  5.5موافقتنامة اقدامات بهداشتی ،شرایط
و محدودیتهایی برای این اختیار در نظر گرفته شده است .طبق بند  ،5.2دولتها باید
هنگام تعیین سطح حفاظتشان ،به حداقل رساندن آثار منفی تجارت را مدنظر قرار
دهند .اینکه این گزاره موجد تعهد برای دولت است یا تنها وجه ارشادی دارد ،در رأی
هورمون -جامعة اروپا مورد بحث قرار گرفت .هیئت رسیدگی اظهار داشت که
عبارتپردازی این بند ،الزام و تعهدی ایجاد نمیکند و جنبه توصیهای دارد(WTO, .
)Hormones Case (P), 1998, para.8.166

در عوض ،بند  5.5موافقتنامه بر دولتها این تعهد الزامی را قرار میدهد که در
انتخاب سطح مذکور ،هدف دستیابی به هماهنگی در اِعمال سطح مناسب حفاظت را
مدنظر داشته باشند و از ترجیحات خودسرانه یا غیرموجه که منجر به تبعیض یا
محدودیت پنهان بر تجارت بینالملل میشود ،اجتناب ورزند.
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عبارات مقدمه موافقتنامه اقدامات بهداشتی را که مطالعه کنیم ،درمییابیم که تنها
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داد که بیان هدف هماهنگی ،تعهد حقوقی به هماهنگی سطوح مناسب حفاظتی ایجاد
نمیکند چراکه خطرهاخطر در موقعیتهای زمانی مختلف آشکار میشوند و بر آن
اساس ،دولت ها سطح مناسب حفاظتی خود را در آن وضعیت خاص و در زمان
خاص تعیین میکنند و نمیتوان از دول ،توقع هماهنگی در تعیین سطوح را داشت.
آنچه هدف این مقرره است ،اجتناب از تبعیضهای دلبخواه و غیرموجه است ( WTO,
).Hormones Case (AB),1998, para.213

اکنون که با سطح حفاظت و قیود حاکم بر آن آشنا شدیم ،درمییابیم که نه تنها
منعی در انعکاس اصل احتیاط در تعیین سطح حفاظت وجود ندارد؛ بلکه میتوان با
این بخش از نظر رکن استیناف موافق بود که دولت میتواند با باالبردن سطح حفاظت
خود ،جانب احتیاط را در مقابل خطرهای بالقوه داشته باشد؛ (WTO, Hormones

) Case (AB), 1998, para.172علت همنظری ما رکن استیناف در انعکاس اصل
احتیاط در بند  1مقدمه ،به این شرح است .چنانچه مشاهده میشود تعیین سطح
حفاظت ،تصمیمی سیاسی است و همانطور که در بخش تحلیل خطر اشاره کردیم،
این تعیین سطح میتواند از مصادیق مدیریت خطر محسوب شود .مقامات عمومی در
این تصمیمگیری؛ مالحظات سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی را در مجموع مدنظر قرار
میدهند و صرفاً بر تحلیل علمی خطر تکیه نمیکنند .دولت در این فرآیند ،اختیار دارد
بر مبنای اولویتهایش تعیین کند که ورود چه میزان از خطر را بر مردمانش
قابلقبول میداند به عبارتی؛ سطح قابلپذیرش خطر کشورش چقدر است .در
موقعیتهایی هم که نسبت به وقوع یا دامنة خطر محتمل ،اطمینان علمی وجود ندارد
اما ظن ورود خسارات برگشت ناپذیر و شدید برود ،اصل احتیاط میتواند راهنمای
دولت در انتخاب آستانة حفاظتی باالتر گردد .کوتاه سخن آنکه؛ تعیین سطح حفاظت
در چارچوب مدیریت خطر انجام میشود و اصل احتیاط نیز میتواند بهعنوان یک
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رکن استیناف در رأی هورمون -جامعة اروپا در خصوص تعهد اول بند  ،5.5نظر
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استیناف در انعکاس اصل احتیاط در بند  1مقدمه است.

 .2-6احتیاط و اقدامات منتج به سطح حفاظت باالتر
نوبت به بررسی تجلیگاه دوم اصل احتیاط در موافقتنامه اقدامات بهداشتی یعنی بند
 9ماده  9میرسد .این بند تلطیفکننده تعهدات دولتِ عضو ،طبق بندهای اول و دوم
مادة  9است که از دولتها میخواهد اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی خود را بر
استانداردها و دستورالعملهای بینالمللی مبتنی سازند .بند  9اجازه میدهد که
اقدامات مذکور بر معیارهای بینالمللی استوار نگردند و دولتهایی که سطح حفاظت
باالتری ازآنچه توصیههای بینالمللی مقرر کرده ،برگزیدهاند ،اقداماتی متفاوت برای
نیل به سطح انتخابی اتخاذ کنند.
انتخاب اقدامات بهداشتی جهت نیل به سطح حفاظت باالتر از آنچه معیارهای
بینالمللی مقرر کرده ،نمونه دیگر از تجلی مدیریت خطر در موافقتنامه اقدامات
بهداشتی است چراکه انتخاب نوع واکنش به هر موضوع در حوزه صالحیت مقامات
عمومی است و در آن نه تنها دالیل علمی بلکه مالحظات اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی
نیز مدنظر قرار میگیرد .به همین دلیل وقتی در موقعیتی ،مدیریت خطر مطرح میشود
این امید در ذهن شکل میگیرد که اصل احتیاط بتواند در آن امر ،دارای نقش گردد.
تقویت یا رد این امید پس از آشنایی با ماهیت و قلمرو بند  9مادة  9و قواعد حاکم بر
ی یادشده ،معلوم خواهد شد.
اتخاذ اقدامات بهداشت ِ
 .1-2-6قلمرو و ماهیت بند  3ماده 3
کلیه اقداماتی که به سطح متفاوتی از حفاظت تعیینشده توسط استانداردهای
بینالمللی میرسند ،در قلمرو بند  9.9قرار میگیرند .در رأی هورمون -جامعة اروپا
هیأت رسیدگی در نظر خود ،معیار «سطح تفاوت قابلتوجه با معیارِ بینالمللی
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عامل در تصمیم گیری مقامات عمومی لحاظ شود و این نتیجه ،تصدیق نظر رکن
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هرگونه باقیمانده هورمونی در گوشت و فرآوردههای گوشتی بود و این سطح با
معیار تعیین شده توسط کمیسیون تنظیم مجموعه قوانین تغذیه ( 2و  19میلیگرم در
هر کیلو گوشت) بسیار فرق داشت(WTO, Hormones Case (P),1997, para. .
) 8.75.هیئت یادشده ،اقدامات اتحادیه را مبتنی بر معیارهای بینالمللی و ذیل بند 9.1
ندانست ) (WTO, Hormones Case (P),1997, para.8.77و درنتیجه ،مسئله را ذیل
بند  9.9قرار داد.
یکی از سؤاالت مهمی که در ارتباط با بند  9مطرح میشود ،اصل یا استثنابودنِ آن
است که آثار عملی قابلتوجهی در اِعمال و تفسیر این مقرره به همراه دارد .رکن
استیناف در قضیه هورمون -جامعه اروپا ،جوهر و ذات بند  9.9را انتخاب سطح
حفاظت متفاوت از استانداردهای بین المللی و استوار کردن اقدامات بهداشتی و
بهداشت گیاهی دول بر آن دانست و آن را حق دول عضو و نه یک استثنا بر بندهای
 1و  2مادة  9معرفی کرد(WTO, Hormones Case (AB),1997, para.172).

ویژگی اصل بودن بند  9.9از این جهت برای ما اهمیت دارد که اگر بتوانیم انعکاس
اصل احتیاط در آن را اثبات کنیم ،حوزه اثرگذاری تفکر احتیاطی را گسترده نمودهایم.
حال ببینیم چه موازینی در اتخاذ اقدامات ذیل بند  9باید توسط دولت رعایت شود.
 .2-2-6قواعد حاکم بر اقدامات اتخاذی در راستای نیل به سطح حفاظت باالتر
شرایط اینگونه اقدامات در بند  5.1موافقتنامه اقدامات بهداشتی آمده است .بر
اساس این بند ،اعضا تضمین میکنند که اقدامات بهداشتی آنها ،تجارت را بیش از
آنچه برای نیل به سطح مناسب حفاظت الزم است ،با درنظرگرفتن امکان فنی و
اقتصادی ،محدود نمیکند .رکن استیناف در بند  102رأی سالمون -استرالیا و بند 05
رأِ محصوالت کشاورزی -ژاپن اذعان کرد برای مطابقت یک اقدام با این بند ،باید هر
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مصوب» را اعمال کرد؛ با این توضیح که سطح حفاظت مصوب جامعه اروپایی ،نبود
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نظر فنی و اقتصادی ،شدنی باشد و کمتر محدودکننده تجارت باشد.
تا اینجای بحث ،به مانعی برای اِعمال اصل احتیاط در انتخاب نوع اقدام
برنخوردهایم هرچند محملی نیز نیافتهایم .بحث را ادامه میدهیم و به دنبال پاسخ به
این سؤال میرویم که در چه صورت میتوانیم اقدامات موضوع بند یادشده را اتخاذ
کنیم.
طبق بند  ،9.9در دو وضعیت ،دول عضو میتوانند اقدامات بهداشتی و بهداشت
گیاهی وضع کنند که آن ها را به سطح حفاظت باالتری برساند؛ نخست وجود توجیه
علمی و دوم آنکه؛ اقدامات مذکور نتیجه سطح حفاظت انتخابیِ دولت باشد که آن
سطح معین ،از نظر دولت طبق بندهای  1تا  1ماده  5مناسب تلقی شود .در خصوص
وضعیت دوم که نکته خاصی وجود ندارد اما وجود توجیه علمی ،محلی است که
احتمال دارد به عنوان میزبان اصل احتیاط در نظر گرفته شود یعنی اصل بهعنوان
توجیهی علمی برای اتخاذ اقدامات بهداشتی توسط دولت معرفی شود اما وقتی جمله
دوم بند  9.9و زیرنویس آن را مطالعه میکنیم ،به چالش کشیده شدنِ این برداشت را
متوجه میشویم.
جمله دوم بند  9بیان میدارد که تمام اقداماتی که به سطح حفاظت متفاوتی از آنچه
به اتکا استانداردها ،دستورالعملها یا توصیههای بینالمللی قابل حصول است ،منجر
میشوند نباید با مواد این موافقتنامه مغایرت داشته باشند؛ بنابراین اگر توجیه علمی
دولت برای انتخاب سطح حفاظت متفاوت ،اِعمال اصل احتیاط باشد در صورتی اعتبار
دارد که با دیگر مواد موافقتنامه اقدامات بهداشتی در تضاد نباشد .زیرنویس این بند،
جایی برای تفکر بیشتر نمیگذارد و با بستن تمام راههای گریز میگوید:
«از لحاظ بند  ، 9.9در صورتی توجیه علمی وجود دارد که یک عضو بر مبنای
بررسی و ارزیابی اطالعات علمی موجود مطابق با مقررات مرتبط این موافقتنامه،
تشخیص دهد که استانداردها ،دستورالعملها ،یا توصیههای بینالمللی مربوطه برای
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سه شرط زیر وجود داشته باشد؛ اقدام اتخاذی سطح حفاظت دولت را تأمین کند ،از
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نیست».
بر اساس این عبارات ،دولت مکلف میشود برای مشروعیت استناد به توجیه علمی
به ارزیابی اطالعات علمی موجود مطابق با مقررات مرتبط این موافقتنامه اقدام کند
که مراد همان ارزیابی خطر مقرر در ماده  5موافقتنامه اقدامات بهداشتی است اما
مشکل اینجاست که اگر امکان انجام ارزیابی خطر در موقعیتی وجود داشته باشد،
حرفی از اصل احتیاط به میان نمیآید .در چنان وضعیتی انجام ارزیابی خطر منتهی
به اظهارنظر قطعی نسبت به وقوع و دامنه خطر میشود و در ادامه ،تصمیمگیری
مقامات عمومی بر مبنای اصل پیشگیری صورت خواهد پذیرفت .اتخاذ اقدام احتیاطی
مربوط به شرایطی است که در آن ،دالیل علمی ناکافیاند و با ادله موجود ،امکان
انجام ارزیابی خطر مقتضی را نداریم لکن به جهت تبعات محتمل ،بیتفاوت نیز
نمیتوانیم باشیم.
بدین ترتیب ما هم به نتیجهای میرسیم که رکن استیناف رسید؛ لزوم انجام
ارزیابی خطر ،عاملی خنثیکننده در برابر بند  9.9است(WTO, Hormones Case .
)(AB),1997, para.177

بدین ترتیب اتخاذ اقدام ذیل بند  9ماده  9مشروط بر انجام ارزیابی خطر است و
در شرایطی که امکان انجام ارزیابی خطر وجود داشته باشد نیاز و محلی برای اِعمال
اصل احتیاط نیست .ممکن است به ذهن برسد که اصل احتیاط به جهت ذات خود و
اهداف حمایتی که از سالمت انسانی و محیطزیست دارد ،میتواند شرط انجام
ارزیابی خطر را منتفی کند لکن رکن استیناف یادآور میشود که اصل احتیاط بر
بندهای  1و  2مادة ( 5لزوم ابتنا اقدامات بر ارزیابی خطر) فائق نمیآید(WTO, ( .

 Hormones Case (AB),1997, para.125نتیجه آنکه وقتی اصل احتیاط بر بندهای 1
و  2ماده  5موافقتنامه تفوق نمییابد و انتخاب نوع اقدامات ذیل بند  9.9مشروط به
رعایت الزامات بندهای  1و  2ماده  5هستند ،بند  9.9نمیتواند محل اعمال اصل
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رسیدن ب ه سطح مناسب حفاظت بهداشتی یا بهداشت گیاهی موردنظر آن عضو ،کافی
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اصل در بند  9.9نمیتوان پذیرفت.
تنها در یک صورت میتوان با اغماض ،نظر رکن استیناف را توجیه کرد؛ بدین
صورت که منظور ،انعکاس اصل احتیاط در بند  9.9به عنوان یک اصل حقوقی ماهوی
نیست بلکه مالحظهای محتاطانه در اقدامات ذیل آن بند میباشد .با این نگاه ،لزوم
مبتنیبودنِ اقدامات ذیل بند  9.9بر ارزیابی خطر ،منافاتی با اصل ندارد و میتواند به
صورت امری فرعی در فرآیند ارزیابی خطر نقش داشته باشد و در نتیجه ،ادعای
انعکاس اصل در بند موردبررسی نیز دچار ایراد نشود.

 .7اثر اثبات اصل احتیاط در مقوله سطح حفاظت
در این خصوص ،وقتی به موافقتنامههای اقدامات بهداشتی و موانع فنی فراراه
تجارت مینگریم -که تنها اسناد سازمانند که به حق بر تعیین سطح حفاظت
اشارهکردهاند -با پاسخ امیدوارکنندهای مواجه نمیشویم .اینهمه تالش برای اثبات
انعکاس اصل بر موضوعی انجام گرفته که تنها در مقدمه دو سند آمده است که اثرش
فقط در تفسیر معاهده است؛ بنابراین مقدمه در حالت میزبانیِ اصل ،بهخودیخود
تکلیفی بر اعضا سازمان تحمیل نمیکند و تنها با ارائة ایده کلی و اصلی یک پیمان،
کمک میکند در هنگام اِعمال مقرره مرتبط ،نگاه جامعتری به قضیه داشته باشیم و
برداشت صحیحتری به دست آوریم 1.اما توجه به چند نکته ارزشمندی اثبات
صورتگرفته را روشن میکند.
نخست؛ رویه هیأتها در پروندههایی است که ذیل گات مطرحشدهاند .در قضیة
فرآوردههای گوشتی -کره رکن استیناف اظهار داشت تردیدی نیست که دولتهای
 .1نمونهای از استناد به بند  1مقدمه در قضیه هورمون -جامعة اروپا رخ داد که رکن استیناف جهت مخالفت با
تفسیر هیئت رسیدگی از بند  1مادة  ،9به بند یادشده رجوع کرد(WTO,Hormones Case ..
)(AB),1997,para.165
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احتیاط باشد ) (Laowonsiri, 2010, p.586به تبع ،نظر رکن استیناف را در انعکاس
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با توجه به آن به اجرا در آید (WTO, Beef Case (AB), 2000, para.176).در رأی
پنبة نسوز -جامعه اروپا نیز بدون آنکه بیانی در متن گات در اشاره به حق تعیین
سطح حفاظت مطلوب ارائه کند ،مدعی شد تردیدی در وجود حق مذکور برای کلیه
اعضاء سازمان در برابر خطرهای تهدیدکننده سالمت انسانی و ایمنی وجود ندارد.
) (WTO, Asbestos Case (AB), 2000, para.168در قضیة برزیل -تایرهای روکش
شده نیز این موضع تکرار و به جایی رسید که حق بر تعیین سطح حفاظت ذیل مادة
 29گات ،یک اصل بنیادین اعالم شد(WTO, Retreaded Tyres Case (AB), 2007,.
)para.210

شناسایی چنین حقی این اثر را خواهد داشت که حاشیه صالحدید هیأتهای
رسیدگیکننده محدود میشود و انتخاب سطح حفاظت توسط دولت که میتواند متأثر
از اصل احتیاط باشد ،عموماً باید مورد تأیید قرار گیرد .به عالوه ،بررسی مطابقت یا
مغایرت اقدامات اتخاذی دولت نیز باید در پرتو سطح تعیین شده بررسی شود که
کمک بزرگی به دولت عضو است .همچنین با استناد به نظر رکن استیناف در قضیه
تعلیق مداوم -ایاالتمتحده ،سطح حفاظت میتواند در ارزیابی کفایت دالیل ،تعیین
کننده باشد بدین صورت که در تعیین کافی بودن دالیل برای انجام ارزیابی خطر باید
به سطح حفاظت دولت توجه کرد .ممکن است دالیل علمی برای انجام ارزیابی خطر که
برای یک دولت کافی به نظر میرسد برای دولتی با سطح حفاظت باالتر ناکافی باشد.
بهعالوه ،سطح انتخابی در برخی شرایط بر محدوده یا شیوه انجام ارزیابی خطر اثر
میگذارد .مثالً دولتی که سطح حفاظت باالتر دارد ،ممکن است از شیوه ارزیابی خطر
متفاوتی از آنچه در فرآیند تعیین معیار بینالمللی بهکاررفته ،استفاده کند(WTO, .

)Continued Suspension Case (AB), 2008, paras.685,534

دوم آنکه ،در وضعیتی که به دلیل تعیین سطح حفاظت باال و ناتوانی از انجام
ارزیابی خطر به دلیل عدم کفایت دالیل نتوان نسبت به شناخت خطر و ابعاد آن به
یقین علمی رسید و در عین حال خطر محتمل اِمکان تحمیل خسارات جدی به سالمت
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عضو سازمان حق دارند سطحی را برگزینند که قوانین و مقررات سازگار با سازمان
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اقدامات بهداشتی ،اقدام موقت اتخاذ کنند .با توجه به مشابهتهای این بند و ارکان
اصل احتیاط ،تصمیمات مبتنی بر آن در نظر اکثر اندیشمندان حقوقی و رویة قضایی
رکن حل اختالفات سازمان جهانی تجارت به عنوان مصادیق اقدامات احتیاطی
شناخته میشوند .بدین ترتیب با تعیین سطح حفاظت باال میتوان در برابر خطرهای
اثبات نشده اقدام حفاظتی موقت برقرار نمود.
نکتة آخر ،توجه به فضا و ساختاری است که وجود اصل احتیاط در سطح حفاظت
دولت را مورد تأیید قرار داده است .این امر توسط هیئتهای رسیدگیکننده در نظامی
صورت گرفته است که رکن حل اختالف آن ،صالحیت اجباری و جامع (تسری به کلیة
موافقتنامهها) در رسیدگی به اختالفات میان اعضاء دارد و اجرای احکام آن ،از طرق
مختلف همچون جواز استفاده از اقدامات متقابل تضمین شده است .در چنین نظامی
که کلیه موافقتنامههای آن به منزله تعهدی واحدند و اعضاء ناگزیر از حل اختالفات
خود ذیل نظامات آن هستند( ،مافی ،حاجی حسینی ،1902 ،ص)297،259،251 .
تصدیق انعکاس اصل احتیاط در سطح حفاظت دولت توسط هیأتهای رسیدگیکننده،
اثرات عملی ارزشمندی را به همراه دارد و زمینه اِعمال اصل را در پروندههای
بسیاری فراهم می کند .اِعمال هر چه بیشتر اصل نیز به اظهارنظر بیشتر هیئتها در
خصوص جوانب مختلف اصل خواهد انجامید و قوام و استقرار روزافزون این
تأسیس حقوقی را موجب خواهد شد.

 .8نتیجهگیری
رصد مواضع سازمان جهانی تجارت در برابر قواعد حقوق بین الملل که به خارج از
نظامش تعلق دارند بیانگر ویژگی عدم پذیرش و مقاومت تا حد ممکن است .اگرچه این
نهاد با رسالت محو هر گونه موانع از مسیر جریان تجارت آزاد پای به عرصة وجود
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انسانی را داشته باشد ،دولتها اجازه دارند بر مبنای بند  7مادة  5موافقتنامه
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ندارد اما پیشرفتهای علمی و تجاری شدن آنها و اثرات نامعلوم درازمدت این
محصوالت بر انسان و زیستگاهش ،اجازة بیتفاوتی به خطرهای محتمل را نمیدهد و
اثرات برگشتناپذیر و تهدیدکنندة بقای انسان ،تالشی جدی در مقابله با تهدیدهای
مرتبط را طلب میکند .سالمت انسانی و محیطزیست اموری نیستند که بتوان ورود
آسیب به آنها را بهمانند دیگر موضوعات حقوق بینالملل در نظر گرفت .یکپارچگی و
انسجام نظام جهانی تجارت تا هر میزان که وجود داشته باشد ،نمیتواند توجیهی
مناسب برای نادیدهگیری سایر نرمهای حقوق بینالملل در این حوزههای حساس
باشد؛ لذا بررسی و یافتن مجراهای اِعمال اصل احتیاط در نظام حقوقی سازمان
بسیار موردنیاز ،ضروری و ارزشمند است.
ادبیات مرتبط با موضوع عموماً بر تجلی اصل در بند  7ماده  5موافقتنامه اقدامات
بهداشتی تمرکز دارند و التفاتی به سایر محملهای محتمل در ساختار موافقتنامهها
نمی کنند .شاید دلیل این امر ،شفافیت بیشتر بند مذکور نسبت به دیگر تأسیسات
حقوقیِ مندرج در موافقتنامهها و در عین حال ایجاز و ابهام عبارات رکن استیناف در
اشاره به سایر موارد مانند مقوله سطح حفاظت باشد.
به هر حال این پژوهش در پی تنویر ابعاد ارتباط اصل احتیاط و سطح حفاظت
برآمد و در ابتدا با انحراف از رویکرد رکن استیناف ،مقرره های بند  1مقدمه و بند 9
مادة  9موافقتنامة اقدامات بهداشتی را ناظر بر دو مسأله جدا دانست یعنی تعیین
سطح حفاظت و اقدامات منتهی به سطح حفاظت باالتر .مطالعة مقررههای مرتبط و
قواعد هر شق ،نگارنده را به این نتیجه رسانید که تنها با بخشی از نظر رکن استیناف
در انعکاس اصل بر تعیین سطح حفاظت موافق باشد لکن بند  9ماده  9موافقتنامه
اقدامات بهداشتی را نتوان به عنوان محملی برای احتیاط به عنوان یک اصل حقوقی
قبول کرد که استدالل مقتضیِ آن در متن ارائه شد.
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است و مطابق حقوق معاهدات اثر آن به فرآیند تفسیر سند محدود می شود لکن
تصدیق نظر رکن استیناف در اثرگذاری اصل احتیاط بر تعیین سطح حفاظت را باید
در کنار سایر آورده های رکن حل اختالف ذیل این موضوع در نظر گرفت .بر اساس
رویة قضایی سازمان ،حق بر تعیین سطح حفاظت حق همة دول عضو فارغ از
تصریح در موافقتنامه هاست و درنتیجه؛ با تأیید انعکاس اصل در این موضوع ،احتیاط
امکان اثرگذاری در سایر موافقتنامههای سازمان را داراست .همچنین از آنجاکه
مطابق رویة قضایی ،تعیین سطح حفاظت بر ارزیابی کفایت یا عدم کفایت دالیل علمی
ذیل موافقتنامة اقدامات بهداشتی مؤثر است ،میتوان با تشویق دولت به تعیین سطح
حفاظت باال ،ظرفیت وضع اقدامات احتیاطی موقت (بر مبنای بند  7ماده  5موافقتنامه
اقدامات بهداشتی) که مختص وضعیت نبود دالیل کافی است را ایجاد کرد.
این تالشها برای تقویت نقش اصل در نظام حقوقی سازمان اگرچه مفید است اما
کافی نیست .بسته به قوام یافتگی اصل ،اعمال آن به عنوان یک اصل حقوقی مستقل یا
تأثیر بر تفسیر مواد موافقتنامهها میتواند موضوع پژوهشهای بعدی در زمینه اصل
احتیاط در سازمان جهانی تجارت باشد.

 .9منابع
 .1-9فارسی
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