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 مقدمه
 کر  ساکنان ما یبرا شیآسا موجبات کردنفراهم کنار در یفنازر ریناپذکنترل ز عیسر شرفتیپ

 اسرت؛  آزرده زجود به زین را ستیزطیمح به یریناپذجبران ز یجد یضررها زرزد ن یزم  یخاک
 یآگراه . نردارد  را هرا آن کامرل  ز قیر دق شرناخت  ز درک توان دانش  یفعل سطح که ییهاانیز

 اطیر احت اصل شد سبب نامعلوم یهاسکیر برابر در یتفازتیب اغماض رقابلیغ تبعات به یاجمال
 بره   یداخلر  حقروق  عرصر   یعنر ی خرود  خاستگاه بر عالزه ز شود مطرح ستیزطیمح حقوق در

 مبهم  یهاسکیر برابر در که داردیم مقرر اصل منطق. ابدی یتسر زین المللنیب حقوق ساحت
 .شود اقدام محتمل  تخسار ز عمل انیم لیمعلو -یعل رزابط اثبات از قبل

 ها دزلت یعموم سالمت ز ستیزطیمح با مرتبط نیقوان در اطیاحت اصل رشیپذ موازات به
 مفهروم  نیر ا یرایپذ یالمللنیب آزررالزامیغ سند چهل ز آزرالزام یحقوق  نامتوافق پنجاه از شیب

 یهرا قالرب  در کره  یحقروق  متفرازت  ریترأث  برا  یاسناد(. Vander Zwaag, 2013: 617) اندشده
 االجررا الزم یهاونیکنوانس ز یالمللنیب یهااجالس  مجامع یهاهیانیب ها هیاعالم چون یمختلف
 برالقو   تیر ظرف انگریر ب نکره یا نیعر  در اصرل   نزبایم یهاقالب ز هانهیزم تکثر. اندشده میتنظ
 نشران  زیر ن را تیر زاقع نیر ا اسرت   موضروعه  حقروق  مختلف یقلمرزها در عمالا جهت اطیاحت
 ز ییقضرا  مراجرع  هرا  دزلرت  انیر م در آن قبال در یمتعارض گاه ز متفازت هاینظر که دهدیم

 :Bodansky, 2004) اطیر احت اصرل  از متفازت یپردازعبارت چهارده زجود. دارد زجود نیدکتر

  کنرد یمر  مواجره  آن یحقروق  تیزضرع  ز اصرل  درخصوص یاریبس ابهامات با را خواننده(  382
. نردارد  زجرود  نظراتفاق رکن هر یمعنا سر بر ز است متفازت هایپردازعبارت ارکان کهیطوربه
 برودن یجرد  ز یریناپرذ بازگشت محتمل  خسارت یبرا شدهگرفته درنظر آستان  ف یتعر کی در

 لیر تحل انجرام   یاطیر احت اقدام اتخاذ شرط سند  کی در. آن نبود مهم گرید یفیتعر در ز است
 زاژگان .دشوینم کیتکن نیا انجام ضرزرت به یااشاره گرید یسند در اما  است منفعت -نهیهز
. دارنرد  را یریتفس هرگونه تاب ز ندامبهم ز یکل نبود قطعیت  ز سکیر مانند فیتعار در لیدخ
 یرحقوقیغ یمفهوم ز کردیرز کی تنها را اطیاحت اصل یبرخ که است شده سبب مالحظات نیا

 ,Ruessmann) ردیر گ قررار  مردنظر  کرالن  یهایگذاراستیس اتخاذ در است مطلوب که بدانند

 ,Sands & Peel) کننرد  محسروب  یعرفر  یاصل ای حقوق یکل اصل را آن یبرخ ز( 911 :2002

 رنرد ینگ را ینظرر  جانرب  اصرل   ابعراد  ترشردن رزشرن  تا دهند حیترج زین یگرزه(. 228 :2012
 (.177: 1394 پور آرش ی زموسو ؛162-160: 1392  یآبادقوامیرمضان)

 البتره  که است مشهود زین هادزلت انیم در ز نمانده صرمنح نیدکتر جامع  به نظرهاتفازت
 کهیطوربه  است کمتر اریبس هیاتحاد یحقوق نظام ز ییارزپا دزل انیم در هانظر ییزاگرا سطح

 نوشرتار  نیر ا در. دارد زجود نظراشتراک موردبح  مفهوم نبودیحقوق بر حداقل گستره  نیا در
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گیرری  جره ینت را منطقره  نیر ا در اطیر احت اصل یبرا یعرف زصف نبود ای زجود است آن بر قصد
 ز هیر اتحاد مقرررات  ز اسرناد  دزل  یداخلر  نیقروان  در اصرل  انعکاس مقصود  به لین برای .کنیم
 ابهامرات  اسرت  بروده  قرادر  ییقضرا   یر رز ایر آ کره  شودیم یبررس ز انیبیی ارزپا ییقضا مراجع

 دهد؟ ارائه اصل عمالا ایبر منسجم یچارچوب ز کند کمتر ای رفع را مطرزحه
 

 هادولت یداخل نیقوان
 Vorosorgeprinzip یحقروق  سیتأسر  را اطیر احت اصرل  منشرأ  ن یدکتر اتفاق به بیقر تیاکثر

 اقردامات  کره  داردیمر  مقرر ز داد رخ آلمان یحقوق نظام در یالدیم هفتاد  ده در که دانندیم
 یعلمر  نبود قطعیرت  که یتیزضع در یحت ستیزطیمح به ضرر زرزد از یریجلوگ برای یمقتض
 ینگرانر  برا  همراه شیشاپیپ مراقبت ز توجه  vorsorge یلغو یمعن. شود اتخاذ دیبا دارد  زجود
 ضررر  زرزد به است ممکن یاقدام که دادند انذار علم ز عقل اگر که است امر نیا بر دائر ز است
 ,Feintuck) دهرد  رییر تغ قاعرده  میتنظ ای اقنا  با را جامعه رفتار دارد فهیزظ دزلت شود  منجر

 تیریمرد   یاهسرته  یانرژ ها ندهیآال کنترل پاک  یهوا یهاقانون در اصل نیابه (. 374 :2005
 نظرام  در(. De Sadeleer, 2002: 93) اسرت  شرده  اشراره  یفنازرستیز به مربوط مقررات ز آب

 لحرا   منطرق  نیر ا شره یهم ز مالاع زین تناسب اصل اط یاحت اصل با همراه کشور  نیا یحقوق
 :Bicego, 1996) ندارد زجود ستیزطیمح به زنندهصدمه عوامل  یکل یامحا امکان که دشویم

 کنفررانس   یر انیب دز در  1989 سرال  در اطیر احت اصل به بار نینخست  1کینورد  منطق در (.4
 شررکت  با زجرود  .شد استناد کینورد یشورا یالمللنیب کنفرانس ز کینورد یکشورها مجالس
 یحراز  که ستیزطیمح حوز  با مرتبط یالمللنیب متعدد اسناد میتنظ در منطقه نیا یهادزلت
 اصل .اندگنجانده شانیداخل نیقوان در صراحتبه را اصل فنالند ز سوئد تنها است  اطیاحت اصل
 بلکره   دهرد ینمر  را نبود قطعیت حالت در اقدام جواز تنها سوئد  ستیزطیمح قانون در اطیاحت
 اصرل  برا  همرراه  کشرور  نیر ا یحقروق  نظرام  در که کندیم جادیا« مواظبت» بر گسترده یفیتکل
 از حفاظت قانون چهارم بخش 2 بند(. Michanek, 2007: 126) شودیم عمالا 2یسازنیگزیجا
 ,Hello) اسرت  کررده  سرت یل را اطیر احت جملره  از یستیزطیمح اصول زین فنالند ستیزطیمح

 مقرررات   یر کلکره   شرود یمر  مشراهده  زیر ن بیر نوترک یکیژنت محصوالت حوز (. در 80 :2007
 نیقروان  در(. De Sadeleer, 2007: 381) انرد شرده  یمبتن اطیاحت اصل بر منطقه نیا یکشورها
 در نیآغراز  یهرا گرام  دزلرت  نیر ا. شرود ینم دهید اطیاحت اصل از ینشان س یانگل دزلت مصوب

                                                           
 .شودیم لیتشک نرزژ ز سلندیا سوئد  فنالند  دانمارک  یکشورها از منطقه نیا. 1

2. Substitution Principle. 

 انتخاب را است دسترس در که کمتر خطر یدارا محصول اندمسئول افراد که معناست نیا بر مشعر ریاخ اصل
 .کنند
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 ز 1دیسرف  کاغرذ  ماننرد  شیهرا یگذاراستیس به مربوط اسناد در را مدنظر اصل به دادنتیاهم
 در برار  نیازلر  فرانسره   یادار یعرال  دادگراه (. Zander, 2010: 217-219) اسرت  برداشته 2لگرایا

 نیر ا. کررد  اتخراذ  یاطیر احت یموضع آلوده  یهاخون به مربوط یرأ  یطیمحستیرزیغ یاحوزه
 بره  ازین که یجد یخطر زجود با چرا که کرد سرزنش ار فرانسه دزلت  یرأ از یبخش در دادگاه
-De Sadeleer, 2002: 130) اسرت  نکررده  یاقردام  کند یم مرتفع را یعلم تیقطع یبرا انتظار

 اسرت  کرده اذعان ز فیتعر را اطیاحت اصل فرانسه  ستیزطیمح قانون. ل 110( 1)  ماد(. 131
. ردیر گ قررار  تیر ازلو در کشرور  نیر ا سرت یزطیمح از حفاظت یهااستیس در دیبا اصل نیا که
 ز 2004 سرال  در فرانسره  یاساسر  قرانون  مقدم  از یبخش منزل به ستیزطیمح منشور بیتصو
 یتلق نیسرزم نیا در اصل رزند شیپ ریمس در یعطف نقط  آن  پنجم بند در اطیاحت اصل درج

 یرأ دز در مفهروم  نیر ا ک یبلژ یحقوق نظام در اطیاحت اصل یرسم ییشناسا از قبل 3.شودیم
 اتیمال أخذ هاآن موضو  کهاست  شده اعمال یضمن طور به مذکور کشور یاساس قانون دادگاه

 یهرا تروده  یامحا ز( یس یز یپ) دیکلرا لینیز یپل جنس از ییهایبندبسته بر یطیمحستیز
 یهرا اسرت یس در اطیر احت اصرل  حیصرر  کراربرد  نیازل. است بوده مبورگیل استان در شنسنگ

 یهرا اسرت یس کره  شرود یمر  دهیر د فالندرز منطق  در 1995 لیآزر 5 فرمان در  یطیمحستیز
 حفاظت از ییباال سطح به آن ل یزسبه بتوان تا داندیم یمبتن اطیاحت اصل بر را یطیمحستیز

 مراد   در 1999 سال در مقنن ادشده ی فرمان از متفازت یهابرداشت برزز لیدل به. افتی دست
 یهرا تیفعال بر اطیاحت اصل عمالا بر صراحتبه ییایدر ستیزطیمح از حفاظت فدرال قانون 4

 (.Ibid, 2000: 149-150) کرد دیتأک قانون نیا موضو 
 

 اروپا ۀیاتحاد ۀیثانو و هیاول مقررات
 اسرناد  رد هرم  یبانیپشرت  نیا. است اطیاحت اصل از تیحما ز عمالا دارانهیطال از ارزپا  یاتحاد

. است شده برجسته یالمللنیب یدعاز در مواضعش در هم ز کرده برزز آن  یثانو مقررات ز هیازل
 الشرمول تحرت  یهاحوزه ز هیاتحاد یاالجراالزم مقررات ز اسناد در اصل تیزضع به بند نیا در
 .شده است یاشارات آن

 قواعرد  جرزز  شرد   ارزپا  یاتحاد حقوق زارد ختیماستر معاهد  با بار نیازل که اطیاحت اصل
 عنروان  لیر ذ 4هیر اتحاد کرارکرد  معاهرد   191 مراد   در ز بروده  ییایر جغراف گستر  نیا آزرالزام

                                                           
1. White Paper. 
2. Inter-Departmental Liaison Group on Risk Assessment (ILGRA). 

 است یکاف نکته نیا ذکر فرانسه  یاساس قانون مقدم  از یبخش منزل به ستیزطیمح منشور ارزش خصوصدر .3
 دز هر ز دهدیم لیتشک را فرانسه یاساس قانون مقدم  گرید قسمت  1789 زندشهر ز فرد حقوق  یاعالم که
 .دارند قرار گاهیجا کی در

4. Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU). 
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 یطر یمحسرت یز یهرا اسرت یس از هرد   ماده  نیا کی بند در. است شده منعکس ستیزطیمح
 یمعرفر  یعمروم  سرالمت  از محافظت ز ستیزطیمح تیفیک سطح یارتقا ز حفاظت  ینگهدار
 بره  دیر با ستیزطیمح حوز  در هیاتحاد استیس که شودیم خاطرنشان دزم بند در زاست  شده
 ینهادهرا  بیر ترتنیبد. باشد یریشگیپ ز اطیاحت اصل بر یمبتن ز حفاظت سطح نیباالتر دنبال
 اقداماتشران  آن  نقض صورت در ز کنند تیرعا را اطیاحت اصل خود  ماتیتصم در دیبا هیاتحاد

 ه یر اتحاد ینهادهرا  برر  تنهرا  مرذکور  مراد   که داشت توجه دیبا. بود خواهد ییقضا ینیبازب بلقا
 میمسرتق  اثرر   است نشده زضع کنندههماهنگ  یثانو قواعد که ییهاحوزه در ز است االتبا الزم
 شرود؛ یمر  مطرح نجایا در یسؤال(. Ibid, 2010: 175) ندارد یمل سطح در عضو دزل اقدامات رد
  اسرت  شرده  زضرع  هیر ثانو قواعرد  هرا آن درخصوص که ستیزطیمح با مرتبط موضوعات در گرا

 ایآ رد ینپذ صورت هادستورالعمل ز هانامهنییآ ییاجرا مقررات ای متن در اصل تیرعا به حیتصر
 دیبا را پرسش نیا به پاسخ داشت؟ نخواهد شانیداخل سطح در عضو دزل بر یفیتکل ز اثر اصل

 3 بنرد  ز( اطیر احت اصرل  برر  هاآن یابتنا ز یطیمحستیز یهااستیس) 191 ماد  دز به هنگا با
 یمناسرب  اقدام هرگونه اندمکلف عضو دزل: »داردیم مقرر ریاخ ماد . داد کارکرد معاهد  4 ماد 
 انجرام  را شودیم فایا هیاتحاد ینهادها ماتیتصم ای معاهده از یناش تعهدات کندیم نیتضم که

 را معاهده اهدا  به لین که یاقدامات اتخاذ از ز کرده لیتسه را هیاتحاد امور یاجرا دیبا ز دهند
 پاسرخ  نیا به را ما 4 ماد  3 بند پرتو در 191 ماد  خوانش .«کنند یخوددار اندازد یم خطر به

 حفاظرت   برر  مشرتمل  یطر یمحسرت یز گسرترد   تعهردات  تحت عضو دزل که کندیم رهنمون
 :Ibid) نشود حیتصر هاآن به ماتیتصم متن در اگرچه  دارند قرار اطیاحت ز یریشگیپ  حراست

 قلمررز  دز ز نمانرده  منحصرر  سرت یزطیمحر  حوز  به تنها هیاتحاد حقوق در اطیاحت اصل(. 175
 .است گرفته خود چتر ریز زین را کنندهمصر  از تیحما ز یعموم سالمت گسترد 
 مرنعکس  هیر اتحاد در یمتعردد  نررم  ز سخت اسناد در اطیاحت صلا کارکرد  معاهد  از ریغ
 سرال  در یگراز  جنرون  بحرران . میکنر یمر  اشاره مورد چند به مختصر صورت به که است شده

 ونیسیکم سال  آن لیآزر در. ختیبرانگ را ییغذا یمنیا بح  به هیاتحاد ینهادها توجه  1997
 ایر  نبرود قطعیرت   مروارد  در که کرد خاطرنشان کنندهمصر  سالمت ز ییغذا یمنیا  یابالغ در

 خواهرد  ییراهنمرا  اطیاحت اصل ل یزسبه سکیر لیتحل در ونیسیکم  یعلم یمبان نبودیناکاف
 ,Communication from the Commission, Consumer Health and Food Safety) شرد 

 در هیر اتحاد کررد یرز ریتنرو  اط یاحت اصل درخصوص ونیسیکم 2000 سال  یابالغ(. 20 :1997
 ز معقرول  یچرارچوب  کررد  ترالش  کره  نررم  یسند. کرد یدیجد مرحل  زارد را مفهوم نیا قبال

 از  یعمروم  سرالمت  ز سرت یزطیمحر  از حفاظرت  نیعر  در ز کند ارائه اصل اعمال برای متوازن
 قطبر . زدیر بپره عیصنا ز هاسازمان افراد  حقوق ز هایآزاد در رضرزریغ دخالت ز ییگراتیحما

 لیر دال یتمرام   یاطیر احت میتصرم  اتخاذ از قبل. است یاسیس یمیتصم اطیاحت اصل سند  نیا
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 ز یبررسر  آن لمحتم مضر آثار ز( یفرض نه ز) نییتع قابل سکیر کی درخصوص موجود یعلم
 از منفعرت  -نهیهز یکل لیتحل .دشونیم تیرعا یحقوق یکپارچگی ز ضیتبع منع تناسب  اصول
 یاقردام  تیر درنها ز دگیرر یمر  صورت بلندمدت ز کوتاه ابعاد در یراقتصادیغ ز یاقتصاد عوامل

 از گسرترده  یفر یط در توانرد یمر ی اتخاذ میتصم. شودیم اتخاذ رخودسرانهیغ ز معقول آگاهانه 
 ض یتبعر  منرع  تناسرب   اصرول  ؛یریر گمیتصرم  نیر ا در البتره  کره  باشرد  نکرردن  تا کردناقدام

 مروارد  در یاتخراذ  ماتیتصرم  برا ) یکنرواخت ی منفعت  -نهیهز لیتحل براساس یصرفگبهمقرزن
 پرترو  در مذکور  ماتیتصم. شد خواهد لحا  یعلم یهاشرفتیپ مستمر درنظرگرفتن ز( مشابه

 Summary of the Communication from the) برود  خواهند یبازنگر قابل دیجد یعلم لیدال

Commission on the precautionary principle, 2001: 5-6.) 
 اصرول  ز طیشررا  موضو  با 2002/178 نام نییآ اسناد  نیترمهم از  ییغذا یمنیا قلمرز در

 هیاتحاد یحقوق یکل اصل منزل به اطیاحت اصل اعالم ضمن که است هیاتحاد ییغذا حقوق یکل
: است ردهک انیب گونهنیبد خود 7 ماد  2 ز 1 یبندها در را آن اعمال طیشرا ادشده ی حوز  در

 ی علمر  نبرود قطعیرت   با زجود یعموم سالمت بر ضرر زرزد یسنجامکان  سکیر یابیارز انجام
 درخصروص . تناسب تیرعا ز سالمت از حفاظت یباال سطح درنظرگرفتن  موقت اقدامات اتخاذ
 ز زیتجرو   یابیر ارز ثبرت   عنروان  برا  2006/1907 نامر  نیری آ 3 ز 1ی هرا مراده   ییایمیش مواد

 برار  ز است یمبتن اطیاحت اصل بر مصوبه نیا که کنندیم حیتصر 1ییایمیش مواد بر تیمحدزد
 قررار  نامره نیری آ نیر ا موضو  محصوالت زاردکنندگان ز دکنندگانیتول بر  یضرریب  یازل اثبات
 شرده  مقررر   2008/1  2کنتررل  ز یآلرودگ   کپارچی یریشگیپ دستورالعمل 4  میضم در .دارد
 اصرل  سرات  یتأس تیر فعال مجروز  صدزر برای دسترس در یفنازر نیبهتر نییتع هنگام که است
 یهرا کرش آفت به مربوط 2009/1107 نام نییآ 1 ماد  4 بند. شود گرفته نظر در دیبا اطیاحت

 کره  دهرد یمر  اجرازه  ز دارد اذعان اطیاحت اصل از طریق سند یبانیپشت بر  3محصوالت محافظ
 یناشر  هرا کرش آفت نو  نیا از که محتمل یهاسکیر به سبتن نبود قطعیت حالت در هادزلت

  4هرا کرش سرت یز دیر جد  نامر نیری آ 1  مراد  آ بنرد  در .کنند اتخاذ یاطیاحت اقدامات شوند یم
 شروند؛ یمر  یبانیپشرت  اطیر احت اصل از طریق سند نیا مواد که است شده حیتصر  2012/528

 .است ستیزطیمح ز وانیح انسان  سالمت از حفاظت دنبال به که یاصل
 ییهرا حوزه تمام به اطیاحت اصل زرزد در را هیاتحاد لیتما توانیم یخوببه شد ارائه آنچه از

 .افتیدر است ارتباط در ستیزطیمح ز انسان سالمت با که
 

                                                           
1. Registration, Evaluation, Authorization and Restriction on Chemicals (REACH). 
2. Integrated Pollution Prevention and Control IPPC. 
3. the placing of plant protection products on the EU market. 
4. Biocidal Products Regulation. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32009R1107
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 ییاروپا ییقضا مراجع
 بره  معنرا  ز تیر اهم یاعطرا  در یمحور ز لیبدیب نقش المللنیب حقوق در میکن ادعا اگر دیشا

 ابتردا  بنرد  نیا در .میباش نرانده گزافه به سخن است  ییارزپا ییقضا مراجع آن از اط یاحت اصل
 انرات یب خرالل  از شرود یمر  ترالش  سرپس ه  ارائر  گونراگون  یهانهیزم در اصل اعمال از یموارد
 . دشو نییتب اصل یبرا شدهیطراح قالب ها دادگاه

 

 اصل اعمال. 1
 وانیر داز سروی   آن منطرق  خت یماسرتر  معاهرد   قیطر از ییارزپا  یاتحاد به اصل زرزد از قبل

 در یاطیر احت نگراه  مقطرع   آن در. است شده اعمال یمل یهادادگاه یبرخ ز ییارزپا یدادگستر
 آزاد انیر جر اصل. است یابیرد قابل کاال  آزاد انیجر ز یعلم نبود قطعیت به مربوط یهاپرزنده
 ؛شرود یم اعضا انیم یتجار یهاتیمحدزد زضع مانع است ییارزپا مشترک بازار یمبنا که کاال
 ذکرر  ارزپرا  جامعر   معاهد  30 تا 28 مواد در که سالمت از حفاظت مانند خاص طیشرا در مگر
 تجرارت  برر  پنهران  ز زیآمضیتبع خودسرانه  تیمحدزد استثنائات نیا کهیی جا تا ز است شده

 .باشند متناسب سالمت  حفظ هد  با ز نباشند
 شرد  هلنرد  زضرع  ممنوعیرت   1981 سرال  در پنیرر  تولیرد  فرایند علیه دادستان پرزند  در

 پنیرر  تولیرد  در -نیرزین - بیوتیرک آنتری  نوعی از استفاده در 1949 جوالی 11 فرمان موجببه
 زضرع  ممنروعیتی  یرا  دزل سرایر  ز بود ممنو  هلند در تنها افززدنی این از استفاده. شد بررسی
 نیرز  علمری  هرای داده(. Nisin Case, 1981: 10) بودنرد  کررده  تعیرین  مشخصی مقدار یا نکرده
 را علمری  نبرود قطعیرت   ایرن  دیوان. کردندنمی ارائه نیزین ضرربدزن  میزان در متقن اینتیجه
 ظرر برر ایرن ن   ز دانستمی هاافززدنی به نسبت عضو دزل قوانین موضع در یکنواختی نبود دلیل
 نیزین بر محدزدیت زضع است  اما اثرگذار اتحادیه در کاال آزاد جریان در رزیکرد تفازت این بود
 نبرود  با زجرود  دادگاه(. Ibid: 14-15) ارزپاست جامع  معاهد  36 ماد  اعطایی اختیار حیط  در

 احتیراط   اصرل  بره  صرریح  اشرار   بدزن جامعه  دزل دیگر قوانین در یکنواختی ز علمی قطعیت
 تجرارت  بر پنهان تهدید را آن ز دانست موجه عمومی سالمت از حفاظت برای را دانمارک اقدام
 (.Ibid: 16) نکرد شناسایی المللبین

 عضرو  دزل برخری  در محصوالتش فرزش با زجود که است ساندزز شرکت قضی  دیگر  مورد
 درخواست شرکت این. گرفت قرار قبلی مجوز نکردندریافت دلیل به هلند شکایت مورد جامعه 
 ز هانوشیدنی در د آ ز هایزیتامین از تولیدکننده این استفاد  دلیل به هلند اما بود  کرده مجوز

 سرال  رأی در دادگراه (. Sandoz Case, 1983: 2-4) نپرذیرفت  را تقاضرا  اشغرذایی  هایفرآزرده
 از اسرتفاده  ضرررسرانی  در علمری  قطعیرت  نبرود  شرده  ارائره  علمی اطالعات به اشاره با  1983
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 دزل بر دارد زجود نبود قطعیت زضعیت کهزمانی تا کرد خاطرنشان ز گیرینتیجه را هازیتامین
 در البتره  که دارند مدنظر را انسانی سالمت از حفاظت از سطحی چه کنند تعیین که است عضو
(. Ibid: 11-16) داشرت  خواهنرد  توجره  نیرز  اتحادیه در تجارت آزادی اصل به گیریتصمیم این
 توجه با ز انسان سالمت بر هازیتامین مضربودن در با زجود نبود قطعیتگرفت که  یجهنت یواند
 هلنرد  اقدام کند می ممنو  قبلی مجوز أخذ بدزن را هافرآزرده فرزش که دزل داخلی قوانین به

 (.Ibid: 17) است موجه جامعه معاهد  36 ماد  طبق انسانی سالمت هد  براساس
 با ارزپایی کمیسیون ریسک  جدیت ز فوریت نبود قطعیت  به توجه با گازی جنون قضی  در
 موقرت  ممنوعیرت  انگلریس  از اهلری  حیوانرات  گوشت صادرات بر  96/239 نام تصمیم تصویب
 چون ادعاهایی با را خود تقاضای ز شدند مذکور مصوب  لغو خواستار ایرلند ز انگلیس. کرد صادر
 جریان اصل نقض علمی  دالیل بر تصمیم نبودنمبتنی خود  اختیارات از کمیسیون د استفاسوء
 پرزنرده  ایرن  در ارزپرایی  دیروان (. Mad cow Case, 1999: 31) کردند همراه تناسب ز کاال آزاد

 اسرتعمال  از ناشری  ریسرک  بره  نسبت تصمیم  اتخاذ هنگام دهندمی نشان شواهد داشت اظهار
 میزان یا زجود به نسبت زقتی. است داشته زجود ایمالحظه قابل قطعیت نبود حیوانات  گوشت
 تحقق برای انتظار بدزن توانندمی جامعه نهادهای ندارد  زجود انسان قطعیتی سالمت بر ریسک

دادگراه  اقردام    ییرد تأ بره (. Ibid: 98-99) کنند مقرر حفاظتی را اقدامات ریسک  یافتنشدت یا
. شرد خواهرد   ینیبرازب  یرد کره در پرترو اطالعرات جد    است یوقت ز اضطرارم یاقدام یسیونکم

معاهد  کارکرد است که الزامات حفاظرت   11ماد   یشگیرانه اقدام پ یناعمال ا یمبنا ین همچن
اعمرال   قابل یزن ی( را در حوز  سالمت عمومیاطی)احت یشگیرانهمانند اقدامات پ زیستیطاز مح

 (.Ibid: 100-101) داندیم
 شریالت   منرابع  حفظ برای فنی مقررات عنوان با 92/345 نام آیین موندیه  آرماند رأی در
 عرض با تورهای از استفاده مصوبه  این 9 ماد  آ بند. گرفت قرار کشتی مالک یک اعتراض مورد
 کره  شرد  مردعی  خواهران (. Mondiet Case, 2003: 4) بود کرده ممنو  را کیلومتر 5/2 از بیش
 کره  نردارد  زجود دلیلی ز کندنمی تأیید را سند این در مندرج ممنوعیت علمی  دلیل گونههیچ

 موجرود  علمی اطالعات با مقرره این درنتیجه بزند؛ ضرر جانداران از گونهاین به تربزرگ تورهای
   زیررا اسرت  اعتبرار یبود که مصوبه بر  بر این نظرخواهان  همچنین(. Ibid: 29) ندارد خوانیهم

 :Ibid) است شیالت از حفاظت نه ز اکولوژیکی ز محیطییستز یلدر آن به دال یتمحدزد زضع

 مراد   موجرب بره  که کرد خاطرنشان ز رد را خواهان ادعاهای 1993 رأی در ارزپایی دیوان (.17
 الزامرات  محیطری  غیرزیسرت  هایفعالیت ز تصمیمات خالل در توانندمی اتحادیه نهادهای  11

 تصرمیم  در محیطری زیسرت  مالحظرات  رعایرت  لذا کنند  اعمال نیز را زیستمحیط از حفاظت
 ز هرا زالسران  از حفاظرت  هرد   بره  اذعان ادامه  با در دیوان(. Ibid: 26-28) است معتبر صادره

 از پیررزی  بره  مجبرور  اختیراراتش   اعمرال  در شرورا  که کرد تأکید علمی  نبود قطعیت زضعیت
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 نبرود  با زجود موصو  تورهای از استفاده ممنوعیت تصویب است ز نبوده خاصی علمی نظرهای
 .(Ibid: 31-36) نیست مصوبه ابطال برای آشکاری ایراد علمی  متقن دالیل
 متعرددی  آرای نیرز  نوترکیرب  ژنتیکی محصوالت با مرتبط قضایای بر اصل اعمال زمین  در
 پرزنرده  ایرن  موضرو  . کررد  اشراره  مونسرانتو  قضری   به توانمی نمونه  برای که است شده صادر

 نامر  آیرین  12 مراد   بره  استناد با که بود ززیران شورای رئیس 2000 ازت 4 فرمان به اعتراض
 نوترکیرب   ژنتیکری  محصروالت  برخی تجارت بر جدید  غذایی مواد ز غذاها به مربوط 97/258

 مراد   شرایط نکردنها رعایتخواهان(. Monsanto Case, 2003: 16) بود کرده زضع محدزدیت
 :Ibid) بودند داده قرار اعتراضشان مبنای را علمی دالیل مبنای بر مواد آن خطرسازنبودن ز 12

 از جدیرد  اطالعرات  براسراس  را غرذایی  مرواد  تجرارت  دهدمی اجازه عضو دزل به 12 ماد (. 86
 یرک  منزلر  بره  است حفاظتی شرط نوعی که را ماده این دیوان. کنند معلق محتمل هایریسک
 احتیاط اصل پرتو در باید شرزطی چنین کرد خاطرنشان ز معرفی احتیاط اصل از مشخص بیان

 تعیرین  برر  مشتمل احتیاط اصل اعمال شرایط بیان با ادامه در دیوان(. Ibid: 110) شوند تفسیر
 ز ریسرک  مردیریت  فرایند از بخشی را اصل این ریسک  ارزیابی انجام ز قبولقابل  ریسک سطح

 (.Ibid: 113-133) دانست محتمل ریسک به مناسب زاکنش در گیریتصمیم
 از اسرتفاده  دعروا؛  موضرو  . است فایزر قضی  احتیاط  اصل درخصوص قضایا ترینبرجسته از

 از سروی  ابتردا  کره  بود دام غذای در رشد محرک منزل به( بیوتیکآنتی نوعی) زیرجینیامایسین
 مصروبه  ایرن  در شرورا . شد ممنو  ارزپا شورای 98/2821 نام آیین موجب به سپس کمیسیون 

 بره  مقازمرت  موجرب  دام  غرذای  در مرواد  ایرن  اسرتعمال  در رزیزیراده  کره  کررد  نگرانری  ابراز
-Pfizer Case, 2002: 58) کنرد مری  تغذیره  شرده تزریق دام از که شود انسان در هابیوتیکآنتی

 نتیجر   در انسران   بردن  شردن مقازم امکان در زاضحی ایجنت علمی  هایداده زمان آن در(. 138
 از قبرل  جهرت همرین به دادندنمی ارائه را مذکور ماد  با یافتهپرزرش حیوانات گوشت از استفاده
 منزلر  بره  فرایزر   ز اتحادیه ارکان عضو  دزل میان ایگسترده مباحثات یادشده  نام آیین تنظیم
 انسان  در هابیوتیکآنتی به مقازمت ایجاد احتمال درخصوص مایسین زیرجینا تولیدکنند  تنها
 اقردام  سرزمینشران  در ماده آن بر محدزدیت زضع به دانمارک چون دزل برخی ز شد بدل ز رد

 انجرام  از پرس  نهراد  این ز شد تسلیم اتحادیه دام غذای علمی کمیت  به دانمارک دالیل. کردند
 در عمرومی  سرالمت  بررای  جردی  ریسرکی  موردبحر    مراد   از هاستفاد که کرد اعالم مطالعات
 مجدد بررسی مجوزش صدزر کرد درخواست اثنا همین در نیز فایزر(. Ibid: 53) نیست دانمارک

 ارائر   بره  را از نامر  آیرین  تصرویب  ادامره  در ز نگرفت قرار موافقت مورد که( Ibid: 42-55) شود
 (.Ibid: 69) کرد سند ناگزیر آن ابطال دادخواست
 است زضعیتی در اتخاذشده تصمیم که نداشتند تردیدی امر این بر اتحادیه نهادهای ز فایزر

 اعترراض  اما  (Ibid: 113) نیست قطعی آن زجود حتی است ز نبوده مشخص ریسک  شدت که
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 نهادهرای  خرزج ز کامل ریسک ارزیابی نشدنانجام علمی  دالیل بر مصوبه نبودنمبتنی به فایزر
 سرال  رأی در فرایزر  ادعاهرای  رد ضمن عمومی دادگاه(. Ibid: 128) بود اختیاراتشان از یهاتحاد
2002 (Ibid: 491)  در ارائره  جهرت  به که پرداخت احتیاط اصل اعمال برای چارچوبی بیان به 

نبرود   زضرعیت  در اصرل  اعمرال  دادگراه  درمجمو  . شویمنمی آن متعرض مقام این در بعد  بند
 آشرکار  ریسرک   کره  زمرانی  ز داندمی منوط( ناکامل اگرچه) ریسک ارزیابی نجاما به را قطعیت
 دالیرل  برا  کرامالا  آن دامنر   ز تحقرق  اگرچه شود پشتیبانی دردسترس علمی اطالعات با ز باشد
 از اسرتفاده  بعردی  قضری   در دادگراه  نظرر  ایرن (. Ibid: 140) نباشرد  اثبرات قابرل  قطعی  علمی
 (.Alpharma Case, 2002: 153) شد تکرار نیز -اآلفارم- هابیوتیکآنتی

 کلری  اصرل  منزلر  به احتیاط  اصل آن در که است کمیسیون علیه آرتگدان دیگر  مهم رأی
 در صرادره  مجروز  گیرری برازپس  بره  اعترراض  پرزنده  این موضو . شد شناسایی اتحادیه حقوق

 موجببه -کندمی سرکوب را اشتها که انسان برای دارزیی فرآزرد  نوعی- آنورکتیک از استفاده
 رأی در عمرومی  دادگاه(. Artegodan Case, 2002: 16) بود کمیسیون 2000 مارس 9 تصمیم
 معاهرد   تصرریح  برا زجرود   بیان کرد ز اظهارنظر احتیاط اصل قلمرز به نسبت ابتدا  2002 سال

 سالمت از حفاظت بر ظرنا هایفعالیت بر اصل این زیست محیط حوز  در اصل اعمال به کارکرد
نبرود   ادعرای  درخصروص  دادگراه (. Ibid: 183) 1اسرت  حراکم  نیز کنندهمصر  ایمنی ز عمومی
 حقوق کلی اصل منزل به تواندمی که احتیاط اصل کرد؛ اظهار آنورکتیک استفاد  اثر در قطعیت
 ز محتمرل  کریسر  از جلروگیری  بررای  صرالحه  مقامات که داردمی مقرر شود  شناخته اتحادیه
 امر این که کنند اتخاذ را مقتضی اقدامات زیست محیط ز ایمنی عمومی  سالمت برای مشخص

 منافع بر زیستمحیط ز ایمنی عمومی  سالمت از حفاظت از ناشی اقتضائات به ازلویت اعطای با
 بره  تنسب هایشانفعالیت کلی  انجام در اتحادیه نهادهای زقتی همچنین . است همراه اقتصادی
 منزلر  بره  تروان می را احتیاط اصل  اندمسئول زیستمحیط ز ایمنی عمومی  سالمت از حفاظت

 رد برا  مرذکور  مرجرع (. Ibid: 184) گرفرت  درنظرر  آید برمی مذکور مقررات از که مستقلی اصل
 بررزز  بره  جدیرد  علمی هایداده زقتی احتیاط  اصل براساس که کرد خاطرنشان خواهان  ادعای
 قراطع   نه ز کنندهقانع دالیل مبنای بر توانمی شود  منجر محصول یک ایمنی به نسبت یدترد

 (. Ibid: 192) کرد لغو یا تعلیق را صادره مجوزهای
 هرای گرزارش  بره  اسرتناد  برا  فنالند ز اتریش دانمارک  سوئد  هایدزلت پاراکوات؛ قضی  در
 دسرتورالعمل  بره  منضرم  کمیسریون  مصوب زمجا لیست در پاراکوات ماد  قرارداشتن به علمی 
 ها(. آنParaquat Case, 2007: 52) شدند مصوبه این لغو خواستار ز کردند اعتراض 112/2003
 ز انسرانی  سرالمت  ز زیسرت محیط ازحفاظت  باالیمصوبه ناقض اصول سطح  ینبودند ا مدعی

                                                           
 .دش خواهد نییتب بعد بند در یتسر نیا یمبنا .1
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 تحقیقات برخی. هاستکشآفت در پرکاربرد ماد  3 از یکی پاراکوات (. Ibid: 54) است احتیاط
 ز داشرته  انسران  اعصراب  در مضرر  آثرار  توانرد مری  ماده این که دادمی نشان دعوا طرح زمان در

 ماد  به  2007 ژزئیه رأی در عمومی دادگاه(. Ibid: 29-65) باشد پارکینسون بیماری ساززمینه
 کره  دانرد مری  مجراز  جرایی  ترا  را لیست مواد از استفاده که کرد اشاره 91/414 دستورالعمل 5

 احتیراط  اصرل  پرتو را در کمیسیون مصوب  دادگاه. باشد نداشته هاانسان ز حیوانات برای ضرری
 از آن خررزج  انسران   سالمت به ماده این ضرررسانی بر تردیدهایی زجود جهت به ز کرد تفسیر
 احتیراط  اصرل  کره  شد زریادآ نیز رأی این در دادگاه. کرد اعالم موجه را کمیسیون مجاز لیست
 نظرر  از آن نیکه مبرا  یفرض هاییسکمحتمل قابل استناد است ز بر ر هایریسک برابر در تنها

 (.Ibid: 160-161) ندارد اعمال قابلیت اند نشده تأیید علمی
کمیسریون    717/2005 تصرمیم  لغرو  در ارزپایی پارلمان ز دانمارک درخواست دیگر؛ مورد

 ز الکتریکری  تجهیرزات  در خطرناک شیمیایی ماد  دز از استفاده در کلی یتمعاف اعطای بر دائر
 بر این نظرر  هاخواهان (.Electrical & electronic equipment Case, 2007: 1) بود الکترزنیکی

 موضررو  بررا 2002/95 دسررتورالعمل 5 مرراد  1 بنررد در کرره شرررایطی کرره کمیسرریون بودنررد
 الکترزنیکری  ز الکتریکری  اقرالم  در خطرناک شیمیایی مواد برخی از استفاده بر هاییمحدزدیت

 مقرر شرایط به موسع رزیکرد داشتن با معافیت اعطای عالزه بر این . است نکرده رعایت را آمده
  2007 سرال  رأی در ارزپرایی  دیروان (. Ibid: 29) است مصوبه آن هد  خال  دستورالعمل  در

 تنها را معافیت اعطای ز کرد اعالم آن در شدهاشاره دموا کاربرد ممنوعیت را دستورالعمل هد 
 اشراره  برا  ادامه  در مرجع این(. Ibid: 74) دانست ممکن مقرر شرایط با دقیق انطباق صورت در
 برر  اتحادیه اقدامات ز هاسیاست تمامی اجرای ز تعریف در حفاظت باالی سطح تضمین لززم به

 هرای سیاسرت  برر  احتیراط  اصرل  اثرگرذاری  نظرداشتندر با ز کارکرد معاهد  169 ماد  مبنای
 معافیرت  اعطرای  شررایط  از مضریق  تفسریر  سرند   آن 192 ماد  2 بند موجببه محیطیزیست
 ایرن  در شرود مری  مشراهده  چنانکره (. Ibid: 75) دانست موجه را مذکور دستورالعمل در مندرج
 مضیق برداشت از که بود سیریتف اصلی بلکه نشد  تصمیم لغو برای مبنایی احتیاط اصل پرزنده

 .کرد حمایت ارزپایی گذارقانون از سوی شدهزضع ایمنی شرایط از
 رزیکررد  اعمرال  بره  تعهد نیز  زیستی تنو  با مرتبط موضوعات در ارزپایی دادگستری دیوان
 بند تفسیر به مربوط که زحشی پرندگان قضی  در نمونه  برای. است کرده شناسایی را احتیاطی

 تعیرین  سرازگاری  درخصروص  دیروان  از نانت اداری دادگاه بود  409/79 دستورالعمل 7 د ما 4
 هایگونه دارد کهمی مقرر 4 بند. کرد سؤال شده اشاره ماد  با شکار فصل پایان برای ثابت زمان
 شروند  شرکار  نبایرد  اصرلی  سرزمین به بازگشت یا تولیدمثل زمان در شکار  قانون حمایت تحت

(Wild bird Case, 1993: 1, 3, 6 .)شکار پایان تاریخ شد که متذکر  1993 سال رأی در دیوان 
 ز آیرد  عمرل  بره  کامرل  حمایرت  گیرری جفت حال در هایگونه از که شود تعیین رزشی به باید
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 مذکور دستورالعمل مطابق دهدمی پوشش را پرندگان از خاصی درصد از حفاظت که هاییرزش
 هرگونره  شرکار  پایران  زمران  درخصروص  علمی اطالعات نبود با زجود دیوان (.Ibid: 13) نیست
 تررین نزدیرک  عضرو  دزل که داشت مقرر احتیاطی رزیکرد اعمال با  (علمی نبود قطعیت) پرنده
عبرارتی؛   بره  کره  دهنرد  قررار  موصرو   زمان تعیین برای مالک را مهاجر پرندگان کوچ به زمان

 (. Ibid: 21) بود نزما انتخاب برای شیوه ترینمضیق

 برود؛  داده زادنزی منطق  در را صد  نو  این فصلی صید اجاز  هلند ماهی صد  قضی  در
 شرردمرری محسرروب شرردهحفاظررت  43/92 هررا زیسررتگاه دسررتورالعمل براسرراس کرره ایمنطقرره

(Wadenzee Case, 2005: 8-11 .)شردند   صرید  توقرف  خواستار زیستمحیط طرفدار هایگرزه 
 جانرداران  کننرد  تخریرب  ز پرسرتوها  غرذایی  ذخایر برای مشکل برزز موجب را فعالیت این زیرا

 مفرراد نراقض  صرید   کره جررواز  بودنرد  برر ایررن نظرر   آنکره  ضرمن  دانسررتندمری  زانردنزی  بسرتر 
 مراد   3 بند به اشاره با دیوان(. Ibid: 12) هاستزیستگاه ز پرندگان از حفاظت هایدستورالعمل

 شرود مری  انجام صورتی در فعالیت یا برنامه یک اثر ارزیابی کرد اظهار هاستگاهزی دستورالعمل 6
 نبرود  به را ما عینی  علمی اطالعات اگر. باشد داشته زجود زیستگاه بر ریسک زجود احتمال که
 احتیراط  زجرود   اصل پرتو در بماند؛ باقی اثر آن زجود در معقولی شک ز نکند مطمئن مضر اثر

مطلب را  ینا 6ماد   3بند  دزم جمل  دیواننظر  به(. Ibid: 43-44) است زضمفر ریسکی چنین
 یرن جرز برا اعمرال ا    ز اسرت  دستورالعمل در مجوز اعطای معیار یاط که اصل احت کندیم ییدتأ
 مشراهده  چنانکره (. Ibid: 58مصروبه زجرود نردارد )    یبه اهدا  حفراظت  یابیامکان دست یار مع
 علمری  قطعیرت  یعنری  براالیی  آسرتان   رأی  ایرن  در احتیراط  لاصر  اعمرال  در دیروان  شرود می
 در منرردرج مفرراد اسررت  صررفر خطررر سررطح همرران کرره انتخرراب ایررن علررت .کرررد طلررب را

 مراد   3 بنرد  در. اسرت  پرنردگان  از مطلرق  حفاظرت  دنبرال  بره  که بود هازیستگاه دستورالعمل
 درخواسرتی  هرای پررزژه  ز هرا طررح  برا  صورتی در هادزلت که است آمده مذکور دستورالعمل 6
 تمامیرت  طررح   ز پررزژه  آن شرود  ثابرت  کره  کننرد مری  موافقرت  شدهمشخص هایزیستگاه در

 باشرد   داشرته  زجرود  معقرول  هرای ریسک که زمانی تا همچنین. اندازدنمی خطر به را زیستگاه
 هکر  کررد  اعرالم  هلنرد  دالیرل  رد برا  محکمه این(. Jiang, 2014: 500) شد نخواهد صادر مجوز

 ضررری  هیچ پرندگان زیستگاه بر اقدام این شود اثبات اینکه مگر شود متوقف باید صید عملیات
 (. Wadenzee Case, 2005: 61) ندارد

 محدزدکننرده  اقردامات  زضع با ونیسیکم ایآ که کرد یبررس ییارزپا وانید گوان  ی قض در
 اشرتباه  مرتکرب   134/2006 دسرتورالعمل  در مولیفنرار  نرام  بره  کشآفت ینوع از استفاده در

 ون یسر یکم یقبلر  سرک یر یابیر ارز که مطلب نیا به توجه با است؛ شده خود یابیارز در فاحش
 اقردامات  اتخراذ  بره  ونیسر یکم اریاخت بر دادگاه. بود کرده اعالم زیناچ را ادشدهی کشآفت ضرر
 اقردامات  اتخراذ  ندیفرا از ریناپذییجدا زجز اطیاحت اصل که کرد انیب ز گذاشت صحه یاطیاحت
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 کامرل  اثبرات  منتظرر  سرت ین الزم هیر اتحاد صالحیذ مقامات ز است یعموم سالمت از حفاظت
 سرک یر زانیر م ز زجرود  نیری تع کره  میدیرسر  جهینت نیا به یزقت. شوند سکیر شدت ز تحقق
 ضرر زرزد احتمال اما ستند ین یکاف ز قیدق  یقطع  شدانجام مطالعات جینتا   زیراستین ممکن

 اطیر احت اصرل  ز شرود یمر  یتلقر  افتره یتحقرق  سرک یر دارد  زجرود  یعمروم  سرالمت  به یعزاق
 دادگراه . نباشرند  زیآمضیتبع آنکه شرط به بود خواهد محدزدکننده اقدامات اتخاذ کنند هیتوج

 آزرالرزام  ونیسیکم بر شدهانجام سکیر یهایابیارز ز هاتهیکم هاینظر که شد ادآزری نیهمچن
 اسرت  معتبرر  ونیسر یکم گسرترد   دیصالحد به توجه با یاتخاذ محدزدکنند  اماتاقد ز ستین
(Gowan Case, 2010: 60, 74, 76 ,82, 86.) 

 اعترراض  رد ضرمن  یعموم دادگاه ون یسیکم هیعل یزیب واناتیح تجارت شرکت  یقض در
 هیر لع دانمرارک   پرزنرد  در ییارزپرا  یدادگسرتر  وانیر د هاینظر ون یسیکم میتصم به خواهان

 18 مراد   1 بنرد  اسراس  برر  خواهرد یمر  یزقتر  ونیسر یکم کره  کررد  انیب ز تکرار را ونیسیکم
 مشرترک  یهرا یمرار یب و یشر  از مانع تا کند اتخاذ محدزدکننده اقدامات 496/91 دستورالعمل

 در کره  مخترار اسرت   ز دارد یاگسترده دیصالحد اطیاحت اصل براساس شود  دام ز انسان انیم
 دیصرالحد  از سسره ؤم ینهادهرا  نکره یا ضرمن  کنرد  اتخاذ یحفاظت اقدامات یماریب انتشار برابر

 اطیر احت اصرل  اعمرال  هنگرام  جامعره  یبررا  قبرول رقابرل یغ سکیر سطح نییتع در یاگسترده
 (.Animal Trading Company Case, 2013: 79-82) برخوردارند

 فررزش  ادامر   تیر ممنوع برر  ونیسیکم میتصم به خواهان ون یسیکم هیعل نویآس  یقض در
 دیر تول تیسا از هیاتحاد یبازرس گزارش ون یسیکم اقدام علت. کرد اعتراض خود محصول چهار

 ارائره  یلر یدال. دادیمر  نشران  را دیتول حیصح یهاهیرز نکردنتیرعا که بود هند در شرکت نیا
 را ادرهصر  مجروز  ونیسر یکم اما  دارد محصوالت یمنیا ز تیفیک رد یمنف اثر راد یا نیا که نشد
 بررزز  موجرب  کننرده قرانع  لیدال که کرد اظهار ونیسیکم اقدام دییتأ با یعموم دادگاه .کرد لغو
 اطیاحت اصل موجببه است موظف ونیسیکم ز شده محصوالت آن به نسبت معقول ییدهایترد

 (.Acino Case, 2013: 57-59) کند اتخاذ را متناسب اقدامات
 برر  2014 سرال  دسرتورالعمل  به ییارزپا یدادگستر وانید یسو از صادره یآرا نیترتازه از

 مقررر  ییهاتیمحدزد 2020 سال از محصوالت نیا  عرض بر که است مرتبط یدخان محصوالت
 ز یرزمران   لهسرتان . ردیر گیمر  نظرر  در یکر یالکترزن یگارهایسر  یبررا  زیر ن یمقرراتر  ز کندیم

 یرأ در وانیر د. شدند مصوبه نیا از ییهابخش اعتبار یبررس ز لغو خواستار سیانگل یهادادگاه
  یکر یالکترزن یگارهایسر  محتمرل  ز شرده شناخته یهاسکیر به توجه با که داد نظر 2016 مه

 مقردار  نیری تع ز هشرداردهنده  برچسرب  نصرب  مانند) تیمحدزد جادیا در شورا ز پارلمان رفتار
 یاطیر احت اقدام اتخاذ در زمال طیشرا مطابق( گارهایس نیا در کاررفتهبه نیکوتین یبرا مشخص

 (.CJEU press release, 2016: 2) است معتبر موصو  دستورالعمل ز بوده
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 تاترار   یقضر  کرده  اعمال را اصل بشر حقوق ییارزپا وانید تاکنون که یاهیقض تنها ز نیازل
 آزاد یهروا  در دیانیس میسد از استفاده که کردند ادعا یپسر ز پدر آن در که است یرزمان هیعل
 داده قررار  خطرر  در را شران یزندگ شود یم گرفته کار به شرکت کی یمعدن یهاتیفعال در که

  برر ایرن   عالزه. بود هاخواهان  خان کینزد یمکان در شرکت یمعدن یهاتیفعال از یبخش. است
 از ییبراال  حجرم  ملرل  سرازمان  گرزارش  به که داد رخ یاحادثه مذکور تیسا در 2000 سال در
 اتخراذ  بره  یرزمران  دزلرت  یکوتاه به اعتراض کنار در خواهان. کرد آلوده را آب ز آزاد را دیانیس

 معترض زین مذکور حادث  در دزلت آن نکردناقدام به شهرزندان  سالمت یبرا یحفاظت اقدامات
 بشرر  حقروق  ییارزپرا  ونیکنوانسر  8  ماد ناقض را یرزمان  2009  یژانو 27 یرأ در وانید. شد
 اسرت  بوده موظف دزلت مقرره  آن موجببه  زیرا دانست( یخانوادگ ز یخصوص یزندگ بر حق)

 ز یشخصر  حقروق  از حفاظت یبرا ز کند یابیارز دارد همراه معدن یهاتیفعال که را هاییخطر
 امر نیا که کندیم خاطرنشان وانید. کند اتخاذ یمناسب اقدامات رندیتأث تحت که یافراد منازل

 انرد نتوانسرته  خواهران  دز. اسرت  سرالم  ستیزطیمح ز سالمت بر افراد حق از ظتحفا جهت به
 اصرل  امرا   کننرد  اثبرات  را آسرم  یمرار یب ز دیانیس میسد معرض در قرارگرفتن نیب یعل  رابط
 ز مرؤثر  اقردام  اتخراذ  انرداختن قیر تعو به  یعلم نبود قطعیت تیزضع در که دارد اقتضا اطیاحت

 ز بوده کنندهحفاظت اقدامات اتخاذ به موظف یرزمان دزلت .ستین موجه دزل از سوی متناسب
 ECtHR) اسرت  اطیر احت اصرل  نقرض  2000 سرال  حادثر   از پرس  کارخانره  تیر فعال اسرتمرار 

Factsheet on Environment & the ECHR, 2016: 12.) 
 

 اصل ریتنو .2
شد. اکنرون   دییتأ هیاتحاد ییقضا  یاسناد ز رز  یداخل نیاستناد به اصل در قوان بح  ینجایا تا

  اسرت  گرفته قرار اعمال ز استناد مورد ییقضا  یرز درآنچه  که آیا میکن یبررس نوبت آن است
 است؟ اطیاحت اصل از مندنظام ز زاحد یساختار

 

 اعمال حوزة. 1. 2
 مطالعر   از. ارزپاسرت  اتحادیر   در احتیراط  اصرل  اعمرال  حروز   شود می مطرح که سؤالی ازلین
 اصل اعمال  191 ماد  2 بند مطابق که آیدمی دست به پاسخ این تنها اتحادیه  کارکرد د معاه

 آرای بره  رجرو  . اسرت  شرده  تصریح سازمان محیطیزیست هایسیاست قلمرز در تنها احتیاط
 احتیراط  اصرل  که دهدمی نشان است ز کرده اصالح را شدهارائه پاسخ ارزپایی  قضایی نهادهای
 قضری  ) کننرده مصرر   از حمایرت  ز( فرایزر  قضری  ) عمومی سالمت هایحوزه در عمالا قابلیت

 ز 169  168  11 مواد میان ارتباط برقراری تسری  این حقوقی مبنای .داراست نیز را( آرتگدان
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 دسرتیابی  در محیطیزیست هایسیاست  191 ماد  طبق سویک از. است کارکرد معاهد  191
 بره  11 ز 169  168 مرواد  مطرابق  دیگر  سوی از. کنندمی کمک نیز ومیعم سالمت اهدا  به

 کلیر   در زیسرت محریط  ز کننرده مصر  ایمنی عمومی  سالمت از حفاظت الزامات باید ترتیب 
 191 مراد   براسراس  که احتیاط اصل درنتیجه . شوند گنجانده اتحادیه هایفعالیت ز هاسیاست
 اسرت  زیستمحیط از حفاظت اقتضائات از 11 ماد  طبق ز یطیمحزیست هایسیاست زیربنای

 :Artegodan Case, 2002) شرود مری  اعمرال  کنندهمصر  ایمنی ز عمومی سالمت حوز  دز بر

183; Pfizer Case, 2002: 114; TSE Case, 2011: 64 .)بسرنده   یافتره  یرن به ا عمومی دادگاه
 هایشران یرت فعال یر  در انجام کل یهاتحاد ینهادها یداشت که زقت یانآرتگدان ب ی نکرد ز در قض

 تروان می را احتیاط اصل  اندمسئول زیستمحیط ز ایمنی عمومی  سالمت از حفاظت به نسبت
 :Artegodan Case, 2002) گرفت در نظر آید برمی مذکور مقررات از که مستقلی منزل  اصلبه

 نهادهرای  هرای فعالیرت  ز هاسیاست تمامی بر احتیاط اصل حاکمیت بیان  این عملی اثر(. 184
 .است اتحادیه

 

 اصل اعمال نحوة .2. 2
. شرود نمی دیده آن از تعریفی است ز آمده احتیاط اصل عبارت تنها اتحادیه  کارکرد معاهد  در

 زجرود  درخصوص زقتی: »اندداده نشان عبارت این با را اصل از خود برداشت ارزپایی هایدادگاه
 یرا  تحقرق  بررای  انتظرار  بردزن  حفراظتی  اقردامات  دارد  زجرود  نبرود قطعیرت   ریسک  داز ان یا

 ,Pfizer Case, 2002: 132, 139« )شرود مری  اتخراذ  سرالمت  بر مضر آثار یا ریسک یافتنشدت

141; Monsanto Case, 2003: 111; Mad Cow Case, 1998: 99; TSE Case, 2011: 68 .)
 عرفی زضعیت منکران با مقابله در قوتی نقط  متعدد  آرای در بیان این تکرارکه  یستن تردیدی

 است بهتر. رساندنمی کمکی اصل قوام به تنهاییبه یعبارت مجمل یناما چن  است احتیاط اصل
 برای ارزپایی قضایی مراجع هایی از سویراهنمایی ز نکات چه که کنیم بررسی آرا به مراجعه با

 .است هشد ارائه اجمال این رفع
کراال   یرک که استفاده از  یآن احتمال دارد؛می بیان ریسک از کاربردی تعریف یک در دادگاه

 Pfizer) انداخت خواهد خطر به را حقوقی نظم از سوی شدهمنافع حفاظت یت فعال یکانجام  یا

Case, 2002: 147 .)دام در برابرر آن اقر   یدکه با یسکیر یتقطع شود؛می مطرح سؤالی اینجا در
 باقیمانرده  ز فرضری  قطعری   بره  ریسرک  بندیتقسیم یک دراتخاذ کرد  چقدر است؟  یاطیاحت

دارد ز از حوز  مورد  قرار یشگیریپ اصلدر قلمرز  یقطع یسکبه ر زاکنش. شودمی بندیدسته
 از فرضری  ریسرک  خررزج  دیگر  دست  دز درخصوص قضایی رزی  راهنمایی. استبح  ما خارج 

. اسرت  غیرقطعی هایریسک همان یا هایسکر یربر سا آن انحصاری اجرای ز لاص اعمال شمول
 برر  مبتنری  کره  ریسک از فرضی رزیکرد بر تواندنمی کنندهجلوگیری اقدام یک دیگر  به عبارت
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 ;Ibid: 143) اسرت  نشرده  تأییرد  علمری  نظرر  از کره  حدسری  باشرد؛  استوار است  صر  حدس

Monsanto Case, 2003: 106; EFTA corn flakes Case, 2001: 36-38; TSE Case, 
 برا  کره  دارد زجرود  ریسرکی  کره  شرود مری  اعمرال  هرایی موقعیرت  در احتیاط اصل(. 75 :2011

 ,Pfizer Case) شررودمرری پشررتیبانی تصررمیمدردسررترس  در زمرران اتخرراذ  یعلمرر هررایداده

2002: 144; TSE Case, 2011: 76 )که از سروی  صر  حدس رب نشده است  اما اثبات ز کامالا 
 Paraquat Case, 2007: 161; Pfizer) نیسرت  اسرتوار  اسرت نیرز   نشرده  تأییرد  علمری  هایداده

Case, 2002: 146 .) 

 حررداقلی دانررش بررا کرره ریسررکی بایررد فرضرری  هررایریسررک کنرراررفتن بررا بعررد  گررام در
 رزریضرر را دز گررام طرری مرحلرره ایررن در قضررایی رزیرر . شررود ارزیررابی شررودمرری پشررتیبانی

 نخسرت   مؤلفر   از منظرور . ریسرک  ارزیرابی  انجرام  ز قبولغیرقابل ریسک سطح تعیین داند؛می
 :Pfizer Case, 2002) شرود  اتخراذ  احتیراطی  اقردامات  باید آن  از باالتر که است ایآستانه آن

149; TSE Case, 2011: 70.) 
 محردزد   در ز یاسیس تصمیمی را آن دادگاه قبول غیرقابل ریسک سطح تعیین درخصوص

 نهادهرای . برود  خواهد متفازت دیگر قضی  به قضیه هر از که داندمی اتحادیه نهادهای اختیارات
 اهردا   ز حقروقی  نظرم  برر  حراکم  اصرول  بره  توجه با اعطایی  اختیارات چارچوب در صالحذی

 ایرن  تعیین. است اغماضقابل ایآستانه چه تا ریسک که زجود گیرندمی تصمیم مدنظر سیاسی
 اسرت  آثراری  چنرین  شردت  ز ریسرک  از ناشری  مضر آثار احتمال میزان تعیین معنای به سطح

(Ibid: 151; Ibid: 78 .)مقرام  مطلرق  اختیرار  معنرای  به تصمیم  بودنسیاسی آیا دید باید حال 
 صرالحیت  این بر محدزدیت زجود رزشنی به قضایی رزی سطح مذکور است؟  ییندر تع ربطذی
 خروبی بره  زیررا  دانرد  نمری  مجراز  صفر خطر سطح انتخاب به ربط رایذ نهاد ز شودمی آزریاد را

 نشران  زاکرنش  هاریسک کلی  به نسبت تواننمی ز است ریسک با آمیخته بشر زندگی دانیممی
 یرا  حرال  در فعالیرت  یرا  محصول یک که کرد ثابت علمی نظر از توانیزاقع نمبهآنکه  ضمن داد

ز  ینظرر دادگراه عمروم    ایرن (. Ibid: 145-152; Ibid: 79) بود نخواهد ریسک موجد عااقط آینده
 کهیطوربا نظر دادگاه انجمن اقتصاد آزاد ارزپا متفازت است به یاندک ییارزپا یدادگستر یواند

 EFTA corn) دهدمی صفر را خطر سطح بر گذاریامکان هد  ییاستثنا یطدر شرا یرمرجع اخ

flakes Case, 2001: 23 .)هرای کرش آفرت  نام آیین مانند اتحادیه اسناد برخی بر این  در عالزه 
( سرطح خطرر   6مراد    3)بند  43/92  هایستگاه( ز ز5ماد   1)بند  414/91محافظ محصوالت 

 صفر منظور نظر است.
ل عوامر   سرطح مرذکور   یرین در تع کره  دهدیم یشنهادپ گیرندهتصمیم مقامبه  ییقضا رزی 
 زیسرت  یطز محر  یمنری ا ی ر سالمت عمروم دمضر  آثارشدت  مانند دهدمدنظر قرار  را یمختلف

که  یدرک یزانز م تبعات آن انداختنتعویقامکان به یسک ر یامدهایپ پذیریبرگشت یا مقازمت



 577   ؟ییاروپا یۀاتحاد در یعرف اصل اط؛یاحت

 ;Pfizer Case, 2002: 153) دارد زجرود  دسرترس  در علمری  دانرش  مبنای رب یسکنسبت به ر

TSE Case, 2011: 80.) 
 نروعی بره  که باشیم داشته ایاشاره ریسک از ناشی خسارت آستان  به است مناسب اینجا در

 یکره بررا   المللیبین اسناد بیشتر برخال . است ارتباط در قبولغیرقابل ریسک سطح تعیین با
 ز ریرو   بیانیر ) اندکرده تعریف را ناپذیریبرگشت یا شدیدبودن چون ایآستانه محتمل  خسارت

 دادگراه  نظرر  بره . است نشده تعیین حدی چنین اتحادیه اسناد در  (یمیاقل راتییتغ کنوانسیون
 ترابع  ز سیاسی تصمیمی اتحادیه در که یابدمی ارتباط قبولغیرقابل ریسک سطح با مسئله این

 ارائره  نیز را راهنمایی این دادگاه. است گیرندهتصمیم مقام مدنظر اجتماعی ز سیاسی هایارزش
 شرود  توجره  پیامردها  مقازمت میزان ز نتایج شدت به است ممکن مذکور فرایند در که دهدمی
(Pfizer Case, 2002: 153.) 

 ارزیرابی  انجام آن ز رسدمی دزم گام طی به نوبت قبول غیرقابل ریسک سطح تعیین از پس
 صورت موقعیت یک بر حاکم تنبود قطعی با مواجهه در باید قضایی رزی  دید از که است ریسک
 مرحلره  چهرار  از ریسرک  ارزیرابی (. Ibid: 155-156; Monsanto Case, 2003: 113-114) گیرد

 سرنجی ز زیژگی ریسک پذیرانیبآس یابیارز آن  یفعامل خطرزا  توص یینتع :شودمی تشکیل
 کره  اسرت  تییسز ز یمیاییش یزیکی آن عامل ف شناسایی معنای به خطرزا عامل تعیین. یسکر

 ز ماهیت تعیین خطرزا  عامل شناسایی خصوصیت یا توصیفباشد.  داشته مضر اثر است ممکن
 پرذیران یبآسر  یرابی اسرت. ارز  تحرت بررسری   یتفعال یاعامل  همراه که است مضری آثار شدت
در معررض عامرل    پرذیران  آسریب  که است احتمالی میزان کیفی یا کمی ارزیابی شامل ریسک

 ز تکررار  بررزز   احتمرال  کیفری  یرا  کمی تخمین یزن یسکر سنجیزیژگی. گیرندمیخطرزا قرار 
 (.TSE Case, 2011: 72) است زیستمحیط یا عمومی سالمت بر محتمل مضر آثار جدیت

 انجرام  ز شرفافیت  اسرتقالل   اصرول  برر  ز شودیانجام م یعلم ینهادها از سوی ارزیابی این
Pfizer Case, 2002: 156-157- ;159استوار است ) 1نحو بهترین به ز اطالعات بهترین با ارزیابی

Ibid:73-74, 89.) 

 آن آثرار  ز ریسک تعیین به الزاماا ریسک ارزیابی انجام قضیه  با مرتبط علمی دانش به بسته
 قطعری  تعیین زقتی دادگاه بیان به. یابدمی زرزد امکان احتیاط اصل که اینجاست ز انجامدنمی

 نباشرد   ممکن شدهانجام مطالعات نتایج نبودندقیق ز قطعی  کافی دلیل به آن من دا یا ریسک
 احتیراط  اصرل  مبنای بر توانمی دارد  زجود ضرر تحقق صورت در زاقعی ضرر زرزد احتمال اما

 ,Pfizer Case, 2002: 156-393; EFTA corn flakes Case) کررد  اتخاذ محدزدکننده اقدامات

 مقرام  به شدهانجام ریسک ارزیابی نتایج ی نبود قطعیت علما زجود مرحله ب ینا در(. 31 :2001
 ز دسرترس  در هرای داده بهتررین  مبنای بر دهدمی اجازه از به ز شودمی تحویل گیرندهتصمیم

                                                           
1. Principle of Excellency. 
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 یقبول بررا موصو  از سطح قابل یسکر که آیا یردبگ نتیجه المللیبین هایپژزهش جدیدترین
 دادگراه (. Pfizer Case, 2002: 162, Monsanto Case, 2003: 113) ؟ر رفته اسرت باالت یهاتحاد
 برر  بایرد  شرده  یرین از سرطح تع  یسکسنجش فراتررفتن ر در اتخاذی تصمیم که کندمی تأکید
 امرا  نیسرتند   علمری  نبرود قطعیرت   رافرع  کره  دالیلری  باشرد؛  مبتنی کنندهقانع ز محکم دالیل

 :Artegodan Case, 2002) کنندمی ایجادمحصول  یمنینسبت به ا ایییدهترد معقول ایگونهبه

192). 
 گیرندهتصمیم مقام تسلیم تیآن  اطالعا یابیز ارز یسکر ییپس از شناسا کنیم تصور حال

 در یگرر  دعبرارت بره اسرت؟   آمرده دستبه یعلم نظرهای از تبعیت به ی موظفز یاآ است  شده
است  یعلم هاییافتهتنها  بود خواهد کنندهتعیین آنچه ریسک  یتمدیر یا گیریتصمیم مرحل 

 نظرهرای  دادگراه   تأیید به دارند؟ یرگذاریامکان تأث یزن یز اقتصاد یاسیس ی عوامل اجتماع یا
 مقام ز( Mondiet Case, 1993: 31-32) یستآزر نالزام گیرندهتصمیم مقام برای شدهارائه علمی

 یررد بگ یدهآن را ند یجنتا حالینز درع کند تکیه آن هایجنبه برخی بر تواندمی گیرندهتصمیم
(Pfizer Case, 2002: 200 .)نترایج  بره  تروجهی بری  علت باید گیرندهتصمیم نهاد حالت  این در 

از  یدبا زی دالیلتوجه داشت که  باید. کند یانخود را ب یمتصم یهیتوج یلمذکور را ارائه ز دال
 (. Ibid: 199) باشند ردشده دالیل با سطححداقل هم یعلم یفیتنظر ک

 انجرام  کنرد   رعایرت  احتیراطی  تصمیم اتخاذ از قبل صالحذی مقام باید که اینکته آخرین
 یسره مقانکرردن  از اقردام  یاقدام ز ضرر ناشر  ین ساده  هز یانی. در باست منفعت -هزینه تحلیل

 یریتخراص از اصرل تناسرب در مرد     یانیمذکور را ب یلتحل یزر فا ی در قض یشود. دادگاه عموم
بره   یدسترسر  یآنچه بررا  یاز مرزها یدنبا یهاتحاد ینهادها  اصل ینموجب ا. بهداندیم یسکر

چنرد اقردام زجرود     ینکه امکان انتخاب بر  زمانیاهدا  مشرز  مصوبات الزم است فراتر رزند ز 
 (. Ibid: 410-411) کندیم یجادا یترکم یترا انتخاب کنند که محدزد موردی بایددارد  
 

 قضایی بازبینی .3. 2
 حال. میکرد انیب را اصل اعمال درخصوص ییقضا محاکم ریسا ز وانید یراهنما اصول نجایا تا

 عبرارت  بره  م؛یزنر یمر  اصل با مرتبط یایقضا به یدگیرس در محاکم آن زرزد حدزد به یضیتعر
 مراجرع . کنندیم دخالت هیقض یماهو ز یفن امور در حد هچ تا محاکم میبدان میخواهیم دیگر 
 دیصرالحد  ی حاشر  داند یم یاسیس یمیتصم را اطیاحت اصل اعمال که ونیسیکم مانند مذکور

 نهاد یبررس وان ید. اندقائل اطیاحت اصل بر یمبتن اقدامات اتخاذ در هیاتحاد ارکان یبرا یعیزس
 اراتشران یاخت از سوءاسرتفاده  ایر  یقرانون  اراتیر اخت از انهادهر  فاحش یتخط  مسئل به را ییقضا

 کره  کنرد یم حیتصر ز( Monsanto Case, 2003: 135; Ibid, 1999: 166-169) داندیم محدزد
 مقامرات  از سروی  گرفتره صرورت  یفنر  ز یعلمر  لیر دال یابیر ارز ایر  اظهرارنظر  بره  رأساا گاهچیه
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 ,TSE Case) اسرت  کررده  محرول  هرا آن به رکردکا معاهد  که یامر پردازد؛ینم رندهیگمیتصم

 کیر  زضرع  در که دهند نشان بتوانند دیبا هیاتحاد ینهادها که داردیم اعالم وانید(. 86 :2011
 مربوطره  احروال  ز ازضرا   ز عوامرل  ی کل ندرنظرگرفت قیطر از را دشانیصالحد یاطیاحت اقدام
 (.Ibid: 88) اندکرده اعمال

 ز اندکرده ترسیم اصل اعمال برای را چارچوبی ارزپایی قضایی رزی  شودمی مشاهده چنانکه
 ایرن  در احتیراطی  تفکرر  شدندرزنی جهت به اگرچه. کشانندمی تحلیل به آن در را قضایا کلی 

 شرود مری  مشراهده  آرا در احتیراط  اصرل  نقرض  پرذیرش  در قضایی مراجع تمایل نوعی منطقه 
 یمیتالش شده است از خطروط ترسر   که گرفت نادیده توانینم زیرا ن یقتحق ینا حال یندرع
برر   یراط د  اعمال اصرل احت شونن یتشرزط مقرر رعا کهیز درصورت یردصورت نگ یانحراف یاصل
 .داد رخ شدهیز ذرت غن یونپر یماریچون ب یاییکه در قضا یرد شود؛ امر یهقض

 محدزدکننرد   اقردامات  کره  گرددبرمی 2007/727 نام آیین تصویب به ازل دعوای موضو 
 در گرازی  جنرون  ز گوسرفندان  در اسرکراپی  شرامل  کره  پریون بیماری کنترل درخصوص قبلی

 در اسرکراپی  انتقرال  امکران  کره  بود جدید مطالعات نتایج امر  این علت. کرد کمتر گازهاست را
 احتیراط  اصرل  نقرض  ادعرای  برا  فرانسه. دانستمی نامحتمل را گوسفند گوشت از تغذیه نتیج 

 میران  در المللری برین  اجما  به کمیسیون(. Ibid: 47) شد 2007 سال نام آیین ابطال خواستار
 زجرود  بیماری انتقال امکان اثبات بر دلیلی که کرد استناد المللیبین هایسازمان ز دانشمندان

 نگراه  داشتن ز اتمطالع نتایج به نسبت غیرمضیق دیدی اعمال خواستار فرانسه مقابل در ندارد 
 بره  زاردنشدن بر تأکید ضمن دادگاه(. Ibid: 94-98) شد محتمل ریسک با برخورد در محتاطانه
 شرده انجام ریسک هایارزیابی براساس کمیسیون که گرفت نتیجه گرفته صورت ارزیابی ماهیت

 اتحادیه یبرا محتمل  از آنچه ریسک سطح که است رسیده نتیجه این به موجود علمی دالیل ز
 علمی دالیل. است داده کاهش را محدزدکننده اقدامات درنتیجه ز نرفته باالتر است اغماضقابل

 سرؤال  زیرر  را کمیسیون مستندات کنندگیاقنا  قدرت ز اعتبار که نیست ایگونهبه نیز فرانسه
. است علمی ایهپایه بدزن ز فرضی فرانسه  ادعایی ریسک عبارت دیگر  به(. Ibid: 99-100) برد

 ز احتیاط اصل ناقض کمیسیون را از سوی موصو  نام آیین ذیل اقدامات اتخاذ دیوان درنتیجه 
 (.Ibid: 265) ندانست عمومی سالمت باالی سطح از حفاظت
نرزژ در دادگاه آن سازمان  یهعل 1ارزپا آزاد تجارت انجمنمقام ناظر  شده غنی ذرت قضی  در

بر منع  ینام  سازمان مبناساس 13ماد   یلشد دزلت خوانده تعهدش ذ یطرح دعوا کرد ز مدع
 مراد   در ممنوعیرت   ایرن  بر. است کرده نقض را مشابه اقدامات ز زاردات بر محدزدیت یبرقرار
 سرالمت  از حفاظرت  منظرور بره  محردزدیت  اعمرال  آن؛ ز برود  شده گرفته نظر در استثنایی 11

                                                           
 نیاشتاختنیل ز سیسوئ نرزژ  سلند یا از متشکل مستقل یتجار سازمان .1
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در  نررزژ  دزلرت  امتنا  به اختال   موضو (. EFTA corn flakes Case, 2001: 23) بود عمومی
 نیرازی بری  دلریلش   کره  گشرت برمری  شدهیغن ذرتفرزش  برایبه شرکت کالگز  مجوز اعطای
 یفعلر  یهرا پژزهش عنوان شده بود. نرزژ ادعا کرد که ذرت سازیفرآزری به نرزژ مردم ایتغذیه

باشرد   یبر سرالمت انسران   یسکیر تواندیم شدهغنی ذرت شد غیرکنترل استفاد  دهدینشان م
(Ibid: 1-2, 5 .) را مردنظرش  حفاظرت  سرطح  یرین دزلرت در تع  یرار اخت یهقضر  یرن دادگراه در ا 

 اتخراذ  حق عضو دزل ریسک  درخصوص نبود قطعیت صورت در که کرد خاطرنشان ز شناسایی
 یقااکه دق یاطاصل احتاعمال  یطمذکور پس از ذکر شرا مرجع(. Ibid: 25) دارند احتیاطی اقدام

براساس آن اصرل   یهاست  اقدامات نرزژ را قابل توج ییارزپا یدادگستر یواند ییقضا ی مانند رز
 کالگرز  مجروز  درخواسرت  رد از قبل را جامعی ریسک ارزیابیکشور  آناقنا  نشد    زیراندانست
 ز فرضری  نیرز  را کشرور  آن از سروی  شدهمعرفی ریسک ز نگرانی عالزه بر این  .باشد داده انجام
 یهرا دادگراه  یدر آرا یرأ ینا یبندها اکثریت به (.Ibid: 29, 35, 37, 42) داد تشخیص خیالی
 .شده استاستناد  ییارزپا یدادگستر یوانز د یعموم

 

 یریگجهیتن
 اصرل  ماننرد  یگرر ید اصرل  چیهر  سرت یزطیمحر  المللنیب حقوق خیتار در ر؛یسادل ید انیب به
 یهرا اعترراض  ز ینفر  موازاتبه(. De Sadeleer, 2010: 184) است نکرده جادیا شهمناق اطیاحت

 یتروجه قابل تیحما اصل نیا  یحقوق شمندانیاند یبرخ ز متحدهاالتیا چون ییهادزلت مکرر
 نیقروان  در آن نیتردز  کنرار  در. اسرت  کرده افتیدر ارزپا  یاتحاد یحقوق نظام ز ییارزپا دزل از

 اگرر . انرد کررده  فرا یا اصرل  ابعراد  ریتنرو  در ماننرد یب ینقش هیاتحاد ییقضا  یرز ز قواعد  یداخل
 کنرد  یمر  ایر مه اصرل  اعمال یبرا یچارچوب  2000 سال در هیابالغ میتنظ با ییارزپا ونیسیکم
 کنرد یمر  ثابت  یمقتض اصالحات انجام با همراه البته ز سند مفاد کاربستنبه با زین ییقضا  یرز
 کی در ز یالمللنیب اسناد در اتیجزئ با آن کارکرد ز اصل ارکان قیدق یمعنا ندارد یضرزرت که

 اجررا  ندایفر در که اندییقضا ز ییاجرا مقامات نیا زاقع به. شود ذکر یاکلمه یس ای ستیب ماد 
 .کنندیم ییزداابهام آن از  یحقوق مفهوم کی ریتفس ز

 تبع به ز است یاسیس یمیتصم اطیاحت اصل که کنندیم مقرر هیاتحاد ییقضا  یرز ز قواعد
 نرد  ایفر نیر ا در دیبا اما  دارد مشیتصم اتخاذ در یعیزس دیصالحد  یحاش رندهیگمیتصم مقام
( یفرض نه ز) نییتعقابل سکیر کی درخصوص موجود یعلم لیدال یتمام :کند یط را یمراحل

 نردارد  زجرود   یمحتمرل ضررزرت   خسرارات  یرسر بر در کنرد   یبررسر  را آن محتمل مضر آثار ز
 ز ضیتبعر  منرع  تناسرب   اصرول  رد یر گ نظرر  در را یریناپذبرگشت ز شدت متدازل یهاآستانه

 ز یاقتصراد  عوامرل  از منفعرت  -نره یهز یکلر  لیتحل دهد  قرار نظرمطمح را یحقوق یکپارچگی
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 ز معقررول آگاهانرره  یداماقرر تیرردرنها ز دهررد انجررام بلندمرردت ز کوترراه ابعرراد در یراقتصررادیغ
 یبرازنگر قابرل  دیر جد یعلمر  لیر دال ز هرا افتهی پرتو در ماتیتصم نیا. کند اتخاذ رخودسرانهیغ

 ییراهنما مربوطه یهادستورالعمل ز هانامهنییآ زین اثبات بار ییجاجابه درخصوص. بود خواهند
 .داد خواهند ارائه را الزم

 ز ارکران  نیری تب ز اطیر احت اصرل  یاجررا  یبرا منسجم یبچارچو یریگشکل با بیترتنیبد
 اصرل  یبررا  یعرفر  تیزضرع  نامخالفر  لیر دال نیتربزرگ از ه یاتحاد یحقوق نظام در آن یمعان
 ز ارزپرا  هیر اتحاد یر  ثانو مقرررات  ز هیازل اسناد در اصل یتجل  نیهمچن. رزدیم کنار به اطیاحت

 حقروق  ییارزپرا  وانیر د ز ییارزپا یدادگستر وانید  یعموم یهادادگاه از سوی آن مکرر اعمال
 .زندیم یامنطقه یعرف اصل کی به اطیاحت لیتبد بر یدییتأ مهر بشر
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