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چکیده
اصل احتیاط از هنگام ظهور در سپهر حقوق بینالملل تا به امررزز موضرو بحر هرای مفصرل
میان دکترین بوده است .عبارتپردازیهای متفازت از اصل ز انعکاس آن در اسناد بینالمللی برا
خصوصیت الزام آزری متفازت سبب شده است کره تقریرب آرا حاصرل نشرود .مطالعر ادبیرات
مرتبط با موضو بر نقش خاص اتحادی ارزپایی ز دزل عضو آن در قوام هرچه بیشتر اصل مهرر
تأیید می زند؛ نقشی که تنها به مواضع جانبدارانه از اصل در دعازی برینالمللری محردزد نشرده
است ز تجلی این مفهوم در اسناد مقررات ز آرای مراجع قضراییگسرتر موصرو را نیرز دربرر
میگیرد .این مقاله با رزشی توصیفی-تحلیلی ز از طریق کنکاش در قوانین داخلی دزل ارزپرایی
ز آن دسته از اسناد ز آرای قضایی اتحادیه که با اصل احتیاط ارتباط دارند در پی آن است کره
زصف عرفی را برای اصل احتیاط در اتحادی ارزپایی تأیید یا رد کند.

کلیدواژگان
اصل احتیاط اصل عرفی منطقهای دیوان دادگستری ارزپرایی قواعرد ثانویره محریطزیسرت ز
سالمت عمومی.

 .1استاد گرزه حقوق عمومی ز بینالملل دانشکد حقوق ز علوم سیاسی دانشگاه تهران تهرران ایرران (نویسرند
Email: kadkhoda@ut.ac.ir
مسئول).
 .2دانشآموخت دکتری حقوق بینالملل دانشکد حقوق ز علوم سیاسی دانشگاه تهران تهران ایران.
تاریخ دریافت 1395/10/19 :تاریخ پذیرش1396/02/10 :
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مقدمه
پیشرفت سریع ز کنترلناپذیر فنازری در کنار فراهمکردن موجبات آسایش برای ما ساکنان کر
خاکی زمین زرزد ضررهای جدی ز جبرانناپذیری به محیطزیست را نیز به زجود آزرده اسرت؛
زیانهایی که سطح فعلی دانش توان درک ز شرناخت دقیرق ز کامرل آنهرا را نردارد .آگراهی
اجمالی به تبعات غیرقابل اغماض بیتفازتی در برابر ریسکهای نامعلوم سبب شد اصل احتیراط
در حقوق محیطزیست مطرح شود ز عالزه بر خاستگاه خرود یعنری عرصر حقروق داخلری بره
ساحت حقوق بینالملل نیز تسری یابد .منطق اصل مقرر میدارد که در برابر ریسکهای مبهم
قبل از اثبات رزابط علی -معلولی میان عمل ز خسارت محتمل اقدام شود.
به موازات پذیرش اصل احتیاط در قوانین مرتبط با محیطزیست ز سالمت عمومی دزلتها
بیش از پنجاه توافقنام حقوقی الزامآزر ز چهل سند غیرالزامآزر بینالمللی پذیرای ایرن مفهروم
شدهاند ( .)Vander Zwaag, 2013: 617اسنادی برا ترأثیر متفرازت حقروقی کره در قالربهرای
مختلفی چون اعالمیهها بیانیههای مجامع اجالسهای بینالمللی ز کنوانسیونهای الزماالجررا
تنظیم شده اند .تکثر زمینهها ز قالبهای میزبان اصرل در عرین اینکره بیرانگر ظرفیرت برالقو
احتیاط جهت اعمال در قلمرزهای مختلف حقروق موضروعه اسرت ایرن زاقعیرت را نیرز نشران
میدهد که نظرهای متفازت ز گاه متعارضی در قبال آن در میران دزلرتهرا مراجرع قضرایی ز
دکترین زجود دارد .زجود چهارده عبارتپردازی متفازت از اصرل احتیراط ( Bodansky, 2004:
 )382خواننده را با ابهامات بسیاری درخصوص اصرل ز زضرعیت حقروقی آن مواجره مریکنرد
بهطوریکه ارکان عبارتپردازیها متفازت است ز بر سر معنای هر رکن اتفاقنظر زجرود نردارد.
در یک تعریف آستان درنظر گرفتهشده برای خسارت محتمل بازگشتناپرذیری ز جردیبرودن
است ز در تعریفی دیگر مهم بودن آن .در یک سند شرط اتخاذ اقدام احتیراطی انجرام تحلیرل
هزینه -منفعت است اما در سندی دیگر اشارهای به ضرزرت انجام این تکنیک نمیشود .زاژگان
دخیل در تعاریف مانند ریسک ز نبود قطعیت کلی ز مبهماند ز تاب هرگونه تفسیری را دارنرد.
این مالحظات سبب شده است که برخی اصل احتیاط را تنها یک رزیکرد ز مفهومی غیرحقوقی
بدانند که مطلوب است در اتخاذ سیاستگذاریهای کرالن مردنظر قررار گیررد ( Ruessmann,
 )2002: 911ز برخی آن را اصل کلی حقوق یا اصلی عرفری محسروب کننرد ( Sands & Peel,
 .)2012: 228گرزهی نیز ترجیح دهند تا رزشرنترشردن ابعراد اصرل جانرب نظرری را نگیرنرد
(رمضانیقوامآبادی 162-160 :1392؛ موسوی ز آرشپور .)177 :1394
تفازت نظرها به جامع دکترین منحصر نمانده ز در میان دزلتها نیز مشهود است که البتره
سطح زاگرایی نظرها در میان دزل ارزپایی ز نظام حقوقی اتحادیه بسیار کمتر است بهطوریکه
در این گستره حداقل بر حقوقیبودن مفهوم موردبح اشتراکنظر زجود دارد .در ایرن نوشرتار
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قصد بر آن است زجود یا نبود زصف عرفی برای اصل احتیراط در ایرن منطقره را نتیجرهگیرری
کنیم .برای نیل به مقصود انعکاس اصرل در قروانین داخلری دزل اسرناد ز مقرررات اتحادیره ز
مراجع قضایی ارزپایی بیان ز بررسی میشود کره آیرا رزیر قضرایی قرادر بروده اسرت ابهامرات
مطرزحه را رفع یا کمتر کند ز چارچوبی منسجم برای اعمال اصل ارائه دهد؟

قوانین داخلی دولتها
اکثریت قریب به اتفاق دکترین منشرأ اصرل احتیراط را تأسریس حقروقی Vorosorgeprinzip

میدانند که در ده هفتاد میالدی در نظام حقوقی آلمان رخ داد ز مقرر مریدارد کره اقردامات
مقتضی برای جلوگیری از زرزد ضرر به محیطزیست حتی در زضعیتی که نبود قطعیرت علمری
زجود دارد باید اتخاذ شود .معنی لغوی  vorsorgeتوجه ز مراقبت پیشاپیش همراه برا نگرانری
است ز دائر بر این امر است که اگر عقل ز علم انذار دادند که اقدامی ممکن است به زرزد ضررر
منجر شود دزلت زظیفه دارد رفتار جامعه را با اقنا یا تنظیم قاعرده تغییرر دهرد ( Feintuck,
 .)2005: 374به این اصل در قانونهای هوای پاک کنترل آالیندهها انرژی هسرتهای مردیریت
آب ز مقررات مربوط به زیستفنازری اشراره شرده اسرت ( .)De Sadeleer, 2002: 93در نظرام
حقوقی این کشور همراه با اصل احتیاط اصل تناسب نیز اعمال ز همیشره ایرن منطرق لحرا
میشود که امکان امحای کلی عوامل صدمهزننده به محیطزیست زجود ندارد ( Bicego, 1996:
 .)4در منطق نوردیک 1نخستین بار به اصل احتیراط در سرال  1989در دز بیانیر کنفررانس
مجالس کشورهای نوردیک ز کنفرانس بینالمللی شورای نوردیک استناد شد .با زجرود شررکت
دزلتهای این منطقه در تنظیم اسناد متعدد بینالمللی مرتبط با حوز محیطزیست که حرازی
اصل احتیاط است تنها سوئد ز فنالند اصل را بهصراحت در قوانین داخلیشان گنجاندهاند .اصل
احتیاط در قانون محیطزیست سوئد تنها جواز اقدام در حالت نبود قطعیت را نمریدهرد بلکره
تکلیفی گسترده بر «مواظبت» ایجاد میکند که در نظرام حقروقی ایرن کشرور همرراه برا اصرل
جایگزینسازی 2اعمال میشود ( .)Michanek, 2007: 126بند  2بخش چهارم قانون حفاظت از
محیطزیست فنالند نیز اصول محیطزیستی از جملره احتیراط را لیسرت کررده اسرت ( Hello,
 .)2007: 80در حوز محصوالت ژنتیکی نوترکیرب نیرز مشراهده مریشرود کره کلیر مقرررات
کشورهای این منطقه بر اصل احتیاط مبتنی شردهانرد ( .)De Sadeleer, 2007: 381در قروانین
مصوب دزلت انگلیس نشانی از اصل احتیاط دیده نمیشرود .ایرن دزلرت گرامهرای آغرازین در
 .1این منطقه از کشورهای دانمارک فنالند سوئد ایسلند ز نرزژ تشکیل میشود.
2. Substitution Principle.

اصل اخیر مشعر بر این معناست که افراد مسئولاند محصول دارای خطر کمتر که در دسترس است را انتخاب
کنند.
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اهمیتدادن به اصل مدنظر را در اسناد مربوط به سیاستگذاریهرایش ماننرد کاغرذ سرفید 1ز
ایلگرا 2برداشته اسرت ( .)Zander, 2010: 217-219دادگراه عرالی اداری فرانسره ازلرین برار در
حوزهای غیرزیستمحیطی رأی مربوط به خونهای آلوده موضعی احتیراطی اتخراذ کررد .ایرن
دادگاه در بخشی از رأی دزلت فرانسه را سرزنش کرد که چرا با زجود خطری جدی که نیاز بره
انتظار برای قطعیت علمی را مرتفع میکند اقردامی نکررده اسرت (De Sadeleer, 2002: 130-
 .)131ماد ( 110 )1ل .قانون محیطزیست فرانسه اصل احتیاط را تعریف ز اذعان کرده اسرت
که این اصل باید در سیاستهای حفاظت از محیطزیسرت ایرن کشرور در ازلویرت قررار گیررد.
تصویب منشور محیطزیست بهمنزل بخشی از مقدم قرانون اساسری فرانسره در سرال  2004ز
درج اصل احتیاط در بند پنجم آن نقط عطفی در مسیر پیشرزند اصل در این سرزمین تلقی
میشود 3.قبل از شناسایی رسمی اصل احتیاط در نظام حقوقی بلژیک ایرن مفهروم در دز رأی
دادگاه قانون اساسی کشور مذکور به طور ضمنی اعمال شده است که موضو آنها أخذ مالیات
زیستمحیطی بر بستهبندیهایی از جنس پلی زینیل کلراید (پی زی سی) ز امحای ترودههرای
سنگشن در استان لیمبورگ بوده است .ازلین کراربرد صرریح اصرل احتیراط در سیاسرتهرای
زیستمحیطی در فرمان  5آزریل  1995در منطق فالندرز دیرده مریشرود کره سیاسرتهرای
زیستمحیطی را بر اصل احتیاط مبتنی میداند تا بتوان بهزسیل آن به سطح باالیی از حفاظت
دست یافت .به دلیل برزز برداشتهای متفازت از فرمان یادشده مقنن در سال  1999در مراد
 4قانون فدرال حفاظت از محیطزیست دریایی بهصراحت بر اعمال اصل احتیاط بر فعالیتهرای
موضو این قانون تأکید کرد (.)Ibid, 2000: 149-150

مقررات اولیه و ثانویۀ اتحادیۀ اروپا
اتحادی ارزپا از طالیهداران اعمال ز حمایت از اصل احتیاط است .این پشرتیبانی هرم در اسرناد
ازلیه ز مقررات ثانوی آن برزز کرده ز هم در مواضعش در دعازی بینالمللی برجسته شده است.
در این بند به زضعیت اصل در اسناد ز مقررات الزماالجرای اتحادیه ز حوزههای تحرتالشرمول
آن اشاراتی شده است.
اصل احتیاط که ازلین بار با معاهد ماستریخت زارد حقوق اتحادی ارزپا شرد جرزز قواعرد
الزام آزر این گستر جغرافیرایی بروده ز در مراد  191معاهرد کرارکرد اتحادیره 4ذیرل عنروان
1. White Paper.
2. Inter-Departmental Liaison Group on Risk Assessment (ILGRA).

 .3درخصوص ارزش منشور محیطزیست بهمنزل بخشی از مقدم قانون اساسی فرانسه ذکر این نکته کافی است
که اعالمی حقوق فرد ز شهرزند  1789قسمت دیگر مقدم قانون اساسی فرانسه را تشکیل میدهد ز هر دز
در یک جایگاه قرار دارند.
4. Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU).
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محیطزیست منعکس شده است .در بند یک این ماده هرد از سیاسرتهرای زیسرتمحیطری
نگهداری حفاظت ز ارتقای سطح کیفیت محیطزیست ز محافظت از سرالمت عمرومی معرفری
شده است ز در بند دزم خاطرنشان میشود که سیاست اتحادیه در حوز محیطزیست بایرد بره
دنبال باالترین سطح حفاظت ز مبتنی بر اصل احتیاط ز پیشگیری باشد .بدینترتیرب نهادهرای
اتحادیه باید در تصمیمات خود اصل احتیاط را رعایت کنند ز در صورت نقض آن اقداماتشران
قابل بازبینی قضایی خواهد بود .باید توجه داشت که مراد مرذکور تنهرا برر نهادهرای اتحادیره
الزماالتبا است ز در حوزههایی که قواعد ثانوی هماهنگکننده زضع نشده است اثرر مسرتقیم
در اقدامات دزل عضو در سطح ملی ندارد ( .)Ibid, 2010: 175سؤالی در اینجا مطرح مریشرود؛
اگر در موضوعات مرتبط با محیطزیست که درخصوص آنهرا قواعرد ثانویره زضرع شرده اسرت
تصریح به رعایت اصل در متن یا مقررات اجرایی آییننامهها ز دستورالعملها صورت نپذیرد آیا
اصل اثر ز تکلیفی بر دزل عضو در سطح داخلیشان نخواهد داشت؟ پاسخ به این پرسش را باید
با نگاه به دز ماد ( 191سیاستهای زیستمحیطی ز ابتنای آنها برر اصرل احتیراط) ز بنرد 3
ماد  4معاهد کارکرد داد .ماد اخیر مقرر میدارد« :دزل عضو مکلفاند هرگونه اقدام مناسربی
که تضمین میکند تعهدات ناشی از معاهده یا تصمیمات نهادهای اتحادیه ایفا میشود را انجرام
دهند ز باید اجرای امور اتحادیه را تسهیل کرده ز از اتخاذ اقداماتی که نیل به اهدا معاهده را
به خطر میاندازد خودداری کنند» .خوانش ماد  191در پرتو بند  3ماد  4ما را به این پاسرخ
رهنمون میکند که دزل عضو تحت تعهردات گسرترد زیسرتمحیطری مشرتمل برر حفاظرت
حراست پیشگیری ز احتیاط قرار دارند اگرچه در متن تصمیمات به آنها تصریح نشود ( Ibid:
 .)175اصل احتیاط در حقوق اتحادیه تنها به حوز محریطزیسرت منحصرر نمانرده ز دز قلمررز
گسترد سالمت عمومی ز حمایت از مصر کننده را نیز زیر چتر خود گرفته است.
غیر از معاهد کارکرد اصل احتیاط در اسناد سخت ز نررم متعرددی در اتحادیره مرنعکس
شده است که به صورت مختصر به چند مورد اشاره مری کنریم .بحرران جنرون گرازی در سرال
 1997توجه نهادهای اتحادیه به بح ایمنی غذایی را برانگیخت .در آزریل آن سال کمیسیون
در ابالغی ایمنی غذایی ز سالمت مصر کننده خاطرنشان کرد که در مروارد نبرود قطعیرت یرا
ناکافی بودن مبانی علمی کمیسیون در تحلیل ریسک بهزسیل اصل احتیاط راهنمرایی خواهرد
شرد ( Communication from the Commission, Consumer Health and Food Safety,
 .)1997: 20ابالغی سال  2000کمیسیون درخصوص اصل احتیاط تنرویر رزیکررد اتحادیره در
قبال این مفهوم را زارد مرحل جدیدی کرد .سندی نررم کره ترالش کررد چرارچوبی معقرول ز
متوازن برای اعمال اصل ارائه کند ز در عرین حفاظرت از محریطزیسرت ز سرالمت عمرومی از
حمایت گرایی ز دخالت غیرضرزر در آزادیها ز حقوق افراد سازمانها ز صنایع بپرهیرزد .طبرق
این سند اصل احتیاط تصمیمی سیاسی است .قبل از اتخاذ تصرمیم احتیراطی تمرامی دالیرل
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علمی موجود درخصوص یک ریسک قابل تعیین (ز نه فرضی) ز آثار مضر محتمل آن بررسری ز
اصول تناسب منع تبعیض ز یکپارچگی حقوقی رعایت میشوند .تحلیل کلی هزینه -منفعرت از
عوامل اقتصادی ز غیراقتصادی در ابعاد کوتاه ز بلندمدت صورت مریگیررد ز درنهایرت اقردامی
آگاهانه معقول ز غیرخودسرانه اتخاذ میشود .تصمیم اتخاذی مریتوانرد در طیفری گسرترده از
اقدامکردن تا نکرردن باشرد کره البتره در ایرن تصرمیمگیرری؛ اصرول تناسرب منرع تبعریض
مقرزنبهصرفگی براساس تحلیل هزینه -منفعت یکنرواختی (برا تصرمیمات اتخراذی در مروارد
مشابه) ز درنظرگرفتن مستمر پیشرفتهای علمی لحا خواهد شد .تصمیمات مذکور در پرترو
دالیل علمی جدید قابل بازنگری خواهند برود ( Summary of the Communication from the
.)Commission on the precautionary principle, 2001: 5-6
در قلمرز ایمنی غذایی از مهمترین اسناد آییننام  178/2002با موضو شررایط ز اصرول
کلی حقوق غذایی اتحادیه است که ضمن اعالم اصل احتیاط بهمنزل اصل کلی حقوقی اتحادیه
در حوز یادشده شرایط اعمال آن را در بندهای  1ز  2ماد  7خود بدینگونه بیان کرده است:
انجام ارزیابی ریسک امکان سنجی زرزد ضرر بر سالمت عمومی با زجود نبرود قطعیرت علمری
اتخاذ اقدامات موقت درنظرگرفتن سطح باالی حفاظت از سالمت ز رعایت تناسب .درخصروص
مواد شیمیایی مرادههرای  1ز  3آیرین نامر  1907/2006برا عنروان ثبرت ارزیرابی تجرویز ز
محدزدیت بر مواد شیمیایی 1تصریح می کنند که این مصوبه بر اصل احتیاط مبتنی است ز برار
اثبات ازلی بیضرری بر تولیدکنندگان ز زاردکنندگان محصوالت موضو ایرن آیریننامره قررار
دارد .در ضمیم  4دستورالعمل پیشگیری یکپارچ آلرودگی ز کنتررل 1/2008 2مقررر شرده
است که هنگام تعیین بهترین فنازری در دسترس برای صدزر مجروز فعالیرت تأسیسرات اصرل
احتیاط باید در نظر گرفته شود .بند  4ماد  1آییننام  1107/2009مربوط به آفتکرشهرای
محافظ محصوالت 3بر پشتیبانی سند از طریق اصل احتیاط اذعان دارد ز اجرازه مریدهرد کره
دزلت ها در حالت نبود قطعیت نسبت به ریسکهای محتمل که از این نو آفتکرشهرا ناشری
4
میشوند اقدامات احتیاطی اتخاذ کنند .در بنرد آ مراد  1آیریننامر جدیرد زیسرتکرشهرا
 528/2012تصریح شده است که مواد این سند از طریق اصل احتیراط پشرتیبانی مری شروند؛
اصلی که به دنبال حفاظت از سالمت انسان حیوان ز محیطزیست است.
از آنچه ارائه شد بهخوبی میتوان تمایل اتحادیه را در زرزد اصل احتیاط به تمام حوزههرایی
که با سالمت انسان ز محیطزیست در ارتباط است دریافت.

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.
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مراجع قضایی اروپایی
شاید اگر ادعا کنیم در حقوق بینالملل نقش بیبدیل ز محوری در اعطرای اهمیرت ز معنرا بره
اصل احتیاط از آن مراجع قضایی ارزپایی است سخن به گزافه نرانده باشیم .در این بنرد ابتردا
مواردی از اعمال اصل در زمینههای گونراگون ارائره سرپس ترالش مریشرود از خرالل بیانرات
دادگاهها قالب طراحیشده برای اصل تبیین شود.

 .1اعمال اصل
قبل از زرزد اصل به اتحادی ارزپایی از طریق معاهرد ماسرتریخت منطرق آن از سروی دیروان
دادگستری ارزپایی ز برخی دادگاههای ملی اعمال شده است .در آن مقطرع نگراه احتیراطی در
پرزندههای مربوط به نبود قطعیت علمی ز جریان آزاد کاال قابل ردیابی است .اصل جریران آزاد
کاال که مبنای بازار مشترک ارزپایی است مانع زضع محدزدیتهای تجاری میان اعضا میشرود؛
مگر در شرایط خاص مانند حفاظت از سالمت که در مواد  28تا  30معاهد جامعر ارزپرا ذکرر
شده است ز تا جایی که این استثنائات محدزدیت خودسرانه تبعیضآمیز ز پنهران برر تجرارت
نباشند ز با هد حفظ سالمت متناسب باشند.
در پرزند دادستان علیه فرایند تولیرد پنیرر در سرال  1981ممنوعیرت زضرعشرد هلنرد
بهموجب فرمان  11جوالی  1949در استفاده از نوعی آنتری بیوتیرک -نیرزین -در تولیرد پنیرر
بررسی شد .استفاده از این افززدنی تنها در هلند ممنو بود ز سرایر دزل یرا ممنروعیتی زضرع
نکرده یا مقدار مشخصی تعیرین کررده بودنرد ( .)Nisin Case, 1981: 10دادههرای علمری نیرز
نتیجهای متقن در میزان بدزن ضرر نیزین ارائه نمیکردند .دیوان ایرن نبرود قطعیرت علمری را
دلیل نبود یکنواختی در موضع قوانین دزل عضو نسبت به افززدنیها میدانست ز برر ایرن نظرر
بود این تفازت رزیکرد در جریان آزاد کاال در اتحادیه اثرگذار است اما زضع محدزدیت بر نیزین
در حیط اختیار اعطایی ماد  36معاهد جامع ارزپاست ( .)Ibid: 14-15دادگاه با زجرود نبرود
قطعیت علمی ز یکنواختی در قوانین دیگر دزل جامعه بدزن اشرار صرریح بره اصرل احتیراط
اقدام دانمارک را برای حفاظت از سالمت عمومی موجه دانست ز آن را تهدید پنهان بر تجرارت
بینالملل شناسایی نکرد (.)Ibid: 16
مورد دیگر قضی شرکت ساندزز است که با زجود فرزش محصوالتش در برخری دزل عضرو
جامعه مورد شکایت هلند به دلیل دریافتنکردن مجوز قبلی قرار گرفت .این شرکت درخواست
مجوز کرده بود اما هلند به دلیل استفاد این تولیدکننده از زیتامینهای آ ز د در نوشیدنیها ز
فرآزردههای غرذاییاش تقاضرا را نپرذیرفت ( .)Sandoz Case, 1983: 2-4دادگراه در رأی سرال
 1983با اشاره به اطالعات علمی ارائرهشرده نبرود قطعیرت علمری در ضرررسرانی اسرتفاده از

 568فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی ،دورۀ  ،47شمارۀ  ،3پاییز 1396

زیتامین ها را نتیجهگیری ز خاطرنشان کرد تا زمانی که زضعیت نبود قطعیت زجود دارد بر دزل
عضو است که تعیین کنند چه سطحی از حفاظت از سالمت انسانی را مدنظر دارند که البتره در
این تصمیمگیری به اصل آزادی تجارت در اتحادیه نیرز توجره خواهنرد داشرت (.)Ibid: 11-16
دیوان نتیجه گرفت که با زجود نبود قطعیت در مضربودن زیتامینها بر سالمت انسان ز با توجه
به قوانین داخلی دزل که فرزش فرآزردهها را بدزن أخذ مجوز قبلی ممنو میکند اقدام هلنرد
براساس هد سالمت انسانی طبق ماد  36معاهد جامعه موجه است (.)Ibid: 17
در قضی جنون گازی با توجه به نبود قطعیت فوریت ز جدیت ریسک کمیسیون ارزپایی با
تصویب تصمیم نام  239/96بر صادرات گوشت حیوانرات اهلری از انگلریس ممنوعیرت موقرت
صادر کرد .انگلیس ز ایرلند خواستار لغو مصوب مذکور شدند ز تقاضای خود را با ادعاهایی چون
سوءاستفاد کمیسیون از اختیارات خود مبتنینبودن تصمیم بر دالیل علمی نقض اصل جریان
آزاد کاال ز تناسب همراه کردند ( .)Mad cow Case, 1999: 31دیروان ارزپرایی در ایرن پرزنرده
اظهار داشت شواهد نشان می دهند هنگام اتخاذ تصمیم نسبت بره ریسرک ناشری از اسرتعمال
گوشت حیوانات نبود قطعیت قابل مالحظهای زجود داشته است .زقتی نسبت به زجود یا میزان
ریسک بر سالمت انسان قطعیتی زجود ندارد نهادهای جامعه میتوانند بدزن انتظار برای تحقق
یا شدتیافتن ریسک اقدامات حفاظتی را مقرر کنند ( .)Ibid: 98-99بره تأییرد دادگراه اقردام
کمیسیون اقدامی موقت ز اضطراری است کره در پرترو اطالعرات جدیرد برازبینی خواهرد شرد.
همچنین مبنای اعمال این اقدام پیشگیرانه ماد  11معاهد کارکرد است که الزامات حفاظرت
از محیطزیست مانند اقدامات پیشگیرانه (احتیاطی) را در حوز سالمت عمومی نیز قابل اعمرال
میداند (.)Ibid: 100-101
در رأی آرماند موندیه آیین نام  345/92با عنوان مقررات فنی برای حفظ منرابع شریالت
مورد اعتراض یک مالک کشتی قرار گرفت .بند آ ماد  9این مصوبه استفاده از تورهای با عرض
بیش از  2/5کیلومتر را ممنو کرده بود ( .)Mondiet Case, 2003: 4خواهران مردعی شرد کره
هیچگونه دلیل علمی ممنوعیت مندرج در این سند را تأیید نمیکند ز دلیلی زجود نردارد کره
تورهای بزرگتر به اینگونه از جانداران ضرر بزند؛ درنتیجه این مقرره با اطالعات علمی موجرود
همخوانی ندارد ( .)Ibid: 29همچنین خواهان بر این نظر بود که مصوبه بریاعتبرار اسرت زیررا
زضع محدزدیت در آن به دالیل زیستمحیطی ز اکولوژیکی ز نه حفاظت از شیالت است (Ibid:
 .)17دیوان ارزپایی در رأی  1993ادعاهای خواهان را رد ز خاطرنشان کرد که برهموجرب مراد
 11نهادهای اتحادیه می توانند در خالل تصمیمات ز فعالیت های غیرزیسرت محیطری الزامرات
حفاظت از محیط زیست را نیز اعمال کنند لذا رعایرت مالحظرات زیسرت محیطری در تصرمیم
صادره معتبر است ( .)Ibid: 26-28دیوان در ادامه با اذعان بره هرد حفاظرت از زالسرانهرا ز
زضعیت نبود قطعیت علمی تأکید کرد که شرورا در اعمرال اختیراراتش مجبرور بره پیررزی از
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نظرهای علمی خاصی نبوده است ز تصویب ممنوعیت استفاده از تورهای موصو با زجود نبرود
دالیل متقن علمی ایراد آشکاری برای ابطال مصوبه نیست (.)Ibid: 31-36
در زمین اعمال اصل بر قضایای مرتبط با محصوالت ژنتیکی نوترکیرب نیرز آرای متعرددی
صادر شده است که برای نمونه میتوان به قضری مونسرانتو اشراره کررد .موضرو ایرن پرزنرده
اعتراض به فرمان  4ازت  2000رئیس شورای ززیران بود که با استناد بره مراد  12آیریننامر
 258/97مربوط به غذاها ز مواد غذایی جدید بر تجارت برخی محصروالت ژنتیکری نوترکیرب
محدزدیت زضع کرده بود ( .)Monsanto Case, 2003: 16خواهانها رعایتنکردن شرایط مراد
 12ز خطرسازنبودن آن مواد بر مبنای دالیل علمی را مبنای اعتراضشان قرار داده بودند ( Ibid:
 .)86ماد  12به دزل عضو اجازه میدهد تجرارت مرواد غرذایی را براسراس اطالعرات جدیرد از
ریسکهای محتمل معلق کنند .دیوان این ماده را که نوعی شرط حفاظتی است برهمنزلر یرک
بیان مشخص از اصل احتیاط معرفی ز خاطرنشان کرد چنین شرزطی باید در پرتو اصل احتیاط
تفسیر شوند ( .)Ibid: 110دیوان در ادامه با بیان شرایط اعمال اصل احتیاط مشتمل برر تعیرین
سطح ریسک قابل قبول ز انجام ارزیابی ریسک این اصل را بخشی از فرایند مردیریت ریسرک ز
تصمیمگیری در زاکنش مناسب به ریسک محتمل دانست (.)Ibid: 113-133
از برجستهترین قضایا درخصوص اصل احتیاط قضی فایزر است .موضرو دعروا؛ اسرتفاده از
زیرجینیامایسین (نوعی آنتیبیوتیک) بهمنزل محرک رشد در غذای دام بود کره ابتردا از سروی
کمیسیون سپس به موجب آییننام  2821/98شورای ارزپا ممنو شد .شرورا در ایرن مصروبه
ابراز نگرانری کررد کره زیرادهرزی در اسرتعمال ایرن مرواد در غرذای دام موجرب مقازمرت بره
آنتیبیوتیکها در انسان شود که از دام تزریقشرده تغذیره مریکنرد (Pfizer Case, 2002: 58-
 .)138در آن زمان دادههای علمی نتایج زاضحی در امکان مقازمشردن بردن انسران در نتیجر
استفاده از گوشت حیوانات پرزرشیافته با ماد مذکور را ارائه نمیدادند بههمرینجهرت قبرل از
تنظیم آییننام یادشده مباحثات گستردهای میان دزل عضو ارکان اتحادیه ز فرایزر برهمنزلر
تنها تولیدکنند زیرجینامایسین درخصوص احتمال ایجاد مقازمت به آنتی بیوتیکها در انسان
رد ز بدل شد ز برخی دزل چون دانمارک به زضع محدزدیت بر آن ماده در سرزمینشران اقردام
کردند .دالیل دانمارک به کمیت علمی غذای دام اتحادیه تسلیم شد ز این نهراد پرس از انجرام
مطالعات اعالم کرد که استفاده از مراد موردبحر ریسرکی جردی بررای سرالمت عمرومی در
دانمارک نیست ( .)Ibid: 53فایزر نیز در همین اثنا درخواست کرد صدزر مجوزش بررسی مجدد
شود ( )Ibid: 42-55که مورد موافقت قرار نگرفت ز در ادامره تصرویب آیریننامر از را بره ارائر
دادخواست ابطال آن سند ناگزیر کرد (.)Ibid: 69
فایزر ز نهادهای اتحادیه بر این امر تردیدی نداشتند که تصمیم اتخاذشده در زضعیتی است
که شدت ریسک مشخص نبوده است ز حتی زجود آن قطعی نیست ( )Ibid: 113اما اعترراض
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فایزر به مبتنینبودن مصوبه بر دالیل علمی انجامنشدن ارزیابی ریسک کامل ز خرزج نهادهرای
اتحادیه از اختیاراتشان بود ( .)Ibid: 128دادگاه عمومی ضمن رد ادعاهرای فرایزر در رأی سرال
 )Ibid: 491( 2002به بیان چارچوبی برای اعمال اصل احتیاط پرداخت که به جهرت ارائره در
بند بعد در این مقام متعرض آن نمیشویم .درمجمو دادگراه اعمرال اصرل در زضرعیت نبرود
قطعیت را به انجام ارزیابی ریسک (اگرچه ناکامل) منوط می داند ز زمرانی کره ریسرک آشرکار
باشد ز با اطالعات علمی دردسترس پشتیبانی شود اگرچه تحقرق ز دامنر آن کرامالا برا دالیرل
علمی قطعی قابرلاثبرات نباشرد ( .)Ibid: 140ایرن نظرر دادگراه در قضری بعردی اسرتفاده از
آنتیبیوتیکها -آلفارما -نیز تکرار شد (.)Alpharma Case, 2002: 153
رأی مهم دیگر آرتگدان علیه کمیسیون است که در آن اصل احتیاط بهمنزلر اصرل کلری
حقوق اتحادیه شناسایی شد .موضو این پرزنده اعترراض بره برازپس گیرری مجروز صرادره در
استفاده از آنورکتیک -نوعی فرآزرد دارزیی برای انسان که اشتها را سرکوب می کند -بهموجب
تصمیم  9مارس  2000کمیسیون بود ( .)Artegodan Case, 2002: 16دادگاه عمرومی در رأی
سال  2002ابتدا نسبت به قلمرز اصل احتیاط اظهارنظر ز بیان کرد برا زجرود تصرریح معاهرد
کارکرد به اعمال اصل در حوز محیطزیست این اصل بر فعالیتهای ناظر بر حفاظت از سالمت
عمومی ز ایمنی مصر کننده نیز حراکم اسرت .)Ibid: 183( 1دادگراه درخصروص ادعرای نبرود
قطعیت در اثر استفاد آنورکتیک اظهار کرد؛ اصل احتیاط که میتواند بهمنزل اصل کلی حقوق
اتحادیه شناخته شود مقرر می دارد که مقامات صرالحه بررای جلروگیری از ریسرک محتمرل ز
مشخص برای سالمت عمومی ایمنی ز محیطزیست اقدامات مقتضی را اتخاذ کنند که این امر
با اعطای ازلویت به اقتضائات ناشی از حفاظت از سالمت عمومی ایمنی ز محیطزیست بر منافع
اقتصادی همراه است .همچنین زقتی نهادهای اتحادیه در انجام کلی فعالیتهایشان نسبت بره
حفاظت از سالمت عمومی ایمنی ز محیطزیست مسئولاند اصل احتیاط را میتروان برهمنزلر
اصل مستقلی که از مقررات مذکور برمیآید درنظرر گرفرت ( .)Ibid: 184مرجرع مرذکور برا رد
ادعای خواهان خاطرنشان کرد که براساس اصل احتیاط زقتی دادههای علمی جدیرد بره بررزز
تردید نسبت به ایمنی یک محصول منجر شود میتوان بر مبنای دالیل قانعکننده ز نه قراطع
مجوزهای صادره را تعلیق یا لغو کرد (.)Ibid: 192
در قضی پاراکوات؛ دزلت های سوئد دانمارک اتریش ز فنالند برا اسرتناد بره گرزارشهرای
علمی به قرارداشتن ماد پاراکوات در لیست مجاز مصوب کمیسریون منضرم بره دسرتورالعمل
 2003/112اعتراض کردند ز خواستار لغو این مصوبه شدند ( .)Paraquat Case, 2007: 52آنها
مدعی بودند این مصوبه ناقض اصول سطح باالی حفاظت از محیطزیسرت ز سرالمت انسرانی ز
 .1مبنای این تسری در بند بعد تبیین خواهد شد.
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احتیاط است ( .)Ibid: 54پاراکوات یکی از  3ماد پرکاربرد در آفتکشهاست .برخی تحقیقات
در زمان طرح دعوا نشان میداد که این ماده مریتوانرد آثرار مضرر در اعصراب انسران داشرته ز
زمینهساز بیماری پارکینسون باشد ( .)Ibid: 29-65دادگاه عمومی در رأی ژزئیه  2007به ماد
 5دستورالعمل  414/91اشاره کرد که استفاده از مواد لیست را ترا جرایی مجراز مریدانرد کره
ضرری برای حیوانات ز انسانها نداشته باشد .دادگاه مصوب کمیسیون را در پرتو اصرل احتیراط
تفسیر کرد ز به جهت زجود تردیدهایی بر ضرررسانی این ماده به سالمت انسران خررزج آن از
لیست مجاز کمیسیون را موجه اعالم کرد .دادگاه در این رأی نیز یادآزر شد کره اصرل احتیراط
تنها در برابر ریسکهای محتمل قابل استناد است ز بر ریسکهای فرضی که مبرانی آن از نظرر
علمی تأیید نشدهاند قابلیت اعمال ندارد (.)Ibid: 160-161
مورد دیگر؛ درخواست دانمارک ز پارلمان ارزپایی در لغرو تصرمیم  2005/717کمیسریون
دائر بر اعطای معافیت کلی در استفاده از دز ماد شیمیایی خطرناک در تجهیرزات الکتریکری ز
الکترزنیکی بود ( .)Electrical & electronic equipment Case, 2007: 1خواهانها بر این نظرر
بودنررد کرره کمیسرریون شرررایطی کرره در بنررد  1مرراد  5دسررتورالعمل  95/2002بررا موضررو
محدزدیتهایی بر استفاده از برخی مواد شیمیایی خطرناک در اقرالم الکتریکری ز الکترزنیکری
آمده را رعایت نکرده است .عالزه بر این اعطای معافیت با داشتن رزیکرد موسع به شرایط مقرر
در دستورالعمل خال هد آن مصوبه است ( .)Ibid: 29دیروان ارزپرایی در رأی سرال 2007
هد دستورالعمل را ممنوعیت کاربرد مواد اشاره شده در آن اعالم کرد ز اعطای معافیت را تنها
در صورت انطباق دقیق با شرایط مقرر ممکن دانست ( .)Ibid: 74این مرجع در ادامه برا اشراره
به لززم تضمین سطح باالی حفاظت در تعریف ز اجرای تمامی سیاستها ز اقدامات اتحادیه برر
مبنای ماد  169معاهد کارکرد ز با درنظرداشتن اثرگرذاری اصرل احتیراط برر سیاسرت هرای
زیستمحیطی بهموجب بند  2ماد  192آن سرند تفسریر مضریق از شررایط اعطرای معافیرت
مندرج در دستورالعمل مذکور را موجه دانست ( .)Ibid: 75چنانکره مشراهده مریشرود در ایرن
پرزنده اصل احتیاط مبنایی برای لغو تصمیم نشد بلکه اصلی تفسیری بود که از برداشت مضیق
از شرایط ایمنی زضعشده از سوی قانونگذار ارزپایی حمایت کرد.
دیوان دادگستری ارزپایی در موضوعات مرتبط با تنو زیستی نیز تعهد بره اعمرال رزیکررد
احتیاطی را شناسایی کرده است .برای نمونه در قضی پرندگان زحشی که مربوط به تفسیر بند
 4ماد  7دستورالعمل  79/409بود دادگاه اداری نانت از دیروان درخصروص سرازگاری تعیرین
زمان ثابت برای پایان فصل شکار با ماد اشارهشده سؤال کرد .بند  4مقرر میدارد که گونههای
تحت حمایت قانون شکار در زمان تولیدمثل یا بازگشت به سرزمین اصرلی نبایرد شرکار شروند
( .)Wild bird Case, 1993: 1, 3, 6دیوان در رأی سال  1993متذکر شد که تاریخ پایان شکار
باید به رزشی تعیین شود که از گونههای در حال جفتگیرری حمایرت کامرل بره عمرل آیرد ز
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رزشهایی که حفاظت از درصد خاصی از پرندگان را پوشش میدهد مطابق دستورالعمل مذکور
نیست ( .)Ibid: 13دیوان با زجود نبود اطالعات علمی درخصروص زمران پایران شرکار هرگونره
پرنده (نبود قطعیت علمی) با اعمال رزیکرد احتیاطی مقرر داشت که دزل عضرو نزدیرکتررین
زمان به کوچ پرندگان مهاجر را مالک برای تعیین زمان موصرو قررار دهنرد کره بره عبرارتی؛
مضیقترین شیوه برای انتخاب زمان بود (.)Ibid: 21
در قضی صد ماهی هلند اجاز صید فصلی این نو صد را در منطق زادنزی داده برود؛
منطقررهای کرره براسرراس دسررتورالعمل زیسررتگاههررا  92/43حفاظررتشررده محسرروب مرریشررد
( .)Wadenzee Case, 2005: 8-11گرزههای طرفدار محیطزیست خواستار توقرف صرید شردند
زیرا این فعالیت را موجب برزز مشکل برای ذخایر غرذایی پرسرتوها ز تخریربکننرد جانرداران
بسرتر زانردنزی مریدانسررتند ضرمن آنکره برر ایررن نظرر بودنرد کره جررواز صرید نراقض مفرراد
دستورالعملهای حفاظت از پرندگان ز زیستگاههاست ( .)Ibid: 12دیوان با اشاره به بند  3مراد
 6دستورالعمل زیستگاهها اظهار کرد ارزیابی اثر یک برنامه یا فعالیت در صورتی انجام مریشرود
که احتمال زجود ریسک بر زیستگاه زجود داشته باشد .اگر اطالعات علمی عینی ما را به نبرود
اثر مضر مطمئن نکند ز شک معقولی در زجود آن اثر باقی بماند؛ در پرتو اصل احتیراط زجرود
چنین ریسکی مفرزض است ( .)Ibid: 43-44به نظر دیوان جمل دزم بند  3ماد  6این مطلب را
تأیید میکند که اصل احتیاط معیار اعطای مجوز در دستورالعمل اسرت ز جرز برا اعمرال ایرن
معیار امکان دستیابی به اهدا حفراظتی مصروبه زجرود نردارد ( .)Ibid: 58چنانکره مشراهده
میشرود دیروان در اعمرال اصرل احتیراط در ایرن رأی آسرتان براالیی یعنری قطعیرت علمری
را طلررب کرررد .علررت ایررن انتخرراب کرره همرران سررطح خطررر صررفر اسررت مفرراد منرردرج در
دستورالعمل زیستگاه ها بود که بره دنبرال حفاظرت مطلرق از پرنردگان اسرت .در بنرد  3مراد
 6دستورالعمل مذکور آمده است که دزلتها در صورتی برا طررحهرا ز پررزژههرای درخواسرتی
در زیستگاههای مشخصشده موافقرت مریکننرد کره ثابرت شرود آن پررزژه ز طررح تمامیرت
زیستگاه را به خطر نمیاندازد .همچنین تا زمانی که ریسکهرای معقرول زجرود داشرته باشرد
مجوز صادر نخواهد شد ( .)Jiang, 2014: 500این محکمه برا رد دالیرل هلنرد اعرالم کررد کره
عملیات صید باید متوقف شود مگر اینکه اثبات شود این اقدام بر زیستگاه پرندگان هیچ ضررری
ندارد (.)Wadenzee Case, 2005: 61
در قضی گوان دیوان ارزپایی بررسی کرد که آیا کمیسیون با زضع اقردامات محدزدکننرده
در استفاده از نوعی آفتکش بره نرام فنراریمول در دسرتورالعمل  2006/134مرتکرب اشرتباه
فاحش در ارزیابی خود شده است؛ با توجه به این مطلب که ارزیرابی ریسرک قبلری کمیسریون
ضرر آفت کش یادشده را ناچیز اعالم کرده بود .دادگاه بر اختیار کمیسریون بره اتخراذ اقردامات
احتیاطی صحه گذاشت ز بیان کرد که اصل احتیاط جزز جداییناپذیر از فرایند اتخراذ اقردامات
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حفاظت از سالمت عمومی است ز مقامات ذیصالح اتحادیره الزم نیسرت منتظرر اثبرات کامرل
تحقق ز شدت ریسک شوند .زقتی به این نتیجه رسریدیم کره تعیرین زجرود ز میرزان ریسرک
ممکن نیست زیرا نتایج مطالعات انجامشد قطعی دقیق ز کافی نیستند اما احتمال زرزد ضرر
زاقعی به سرالمت عمرومی زجرود دارد ریسرک تحقرقیافتره تلقری مریشرود ز اصرل احتیراط
توجیه کنند اتخاذ اقدامات محدزدکننده خواهد بود به شرط آنکه تبعیضآمیز نباشرند .دادگراه
همچنین یادآزر شد که نظرهای کمیتهها ز ارزیابیهای ریسک انجامشده بر کمیسیون الرزامآزر
نیست ز اقدامات محدزدکنند اتخاذی با توجه به صالحدید گسرترد کمیسریون معتبرر اسرت
(.)Gowan Case, 2010: 60, 74, 76 ,82, 86
در قضی شرکت تجارت حیوانات بی زی علیه کمیسیون دادگاه عمومی ضرمن رد اعترراض
خواهان به تصمیم کمیسیون نظرهای دیروان دادگسرتری ارزپرایی در پرزنرد دانمرارک علیره
کمیسیون را تکرار ز بیان کررد کره کمیسریون زقتری مریخواهرد برر اسراس بنرد  1مراد 18
دستورالعمل  91/496اقدامات محدزدکننده اتخاذ کند تا مانع از شریو بیمراریهرای مشرترک
میان انسان ز دام شود براساس اصل احتیاط صالحدید گستردهای دارد ز مخترار اسرت کره در
برابر انتشار بیماری اقدامات حفاظتی اتخاذ کنرد ضرمن اینکره نهادهرای مؤسسره از صرالحدید
گستردهای در تعیین سطح ریسک غیرقابرلقبرول بررای جامعره هنگرام اعمرال اصرل احتیراط
برخوردارند (.)Animal Trading Company Case, 2013: 79-82
در قضی آسینو علیه کمیسیون خواهان به تصمیم کمیسیون برر ممنوعیرت ادامر فررزش
چهار محصول خود اعتراض کرد .علت اقدام کمیسیون گزارش بازرسی اتحادیه از سایت تولیرد
این شرکت در هند بود که رعایتنکردن رزیههای صحیح تولید را نشران مریداد .دالیلری ارائره
نشد که این ایراد اثر منفی در کیفیت ز ایمنی محصوالت دارد اما کمیسریون مجروز صرادره را
لغو کرد .دادگاه عمومی با تأیید اقدام کمیسیون اظهار کرد که دالیل قرانعکننرده موجرب بررزز
تردیدهایی معقول نسبت به آن محصوالت شده ز کمیسیون موظف است بهموجب اصل احتیاط
اقدامات متناسب را اتخاذ کند (.)Acino Case, 2013: 57-59
از تازهترین آرای صادره از سوی دیوان دادگستری ارزپایی به دسرتورالعمل سرال  2014برر
محصوالت دخانی مرتبط است که بر عرض این محصوالت از سال  2020محدزدیتهایی مقررر
میکند ز مقرراتری نیرز بررای سریگارهای الکترزنیکری در نظرر مریگیررد .لهسرتان رزمرانی ز
دادگاههای انگلیس خواستار لغو ز بررسی اعتبار بخشهایی از این مصوبه شدند .دیروان در رأی
مه  2016نظر داد که با توجه به ریسک های شناختهشرده ز محتمرل سریگارهای الکترزنیکری
رفتار پارلمان ز شورا در ایجاد محدزدیت (مانند نصرب برچسرب هشرداردهنده ز تعیرین مقردار
مشخص برای نیکوتین بهکاررفته در این سیگارها) مطابق شرایط الزم در اتخاذ اقدام احتیراطی
بوده ز دستورالعمل موصو معتبر است (.)CJEU press release, 2016: 2
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ازلین ز تنها قضیهای که تاکنون دیوان ارزپایی حقوق بشر اصل را اعمال کرده قضری تاترار
علیه رزمانی است که در آن پدر ز پسری ادعا کردند که استفاده از سدیم سیانید در هروای آزاد
که در فعالیتهای معدنی یک شرکت به کار گرفته میشود زندگیشران را در خطرر قررار داده
است .بخشی از فعالیتهای معدنی شرکت در مکانی نزدیک خان خواهانها بود .عالزه برر ایرن
در سال  2000در سایت مذکور حادثهای رخ داد که به گرزارش سرازمان ملرل حجرم براالیی از
سیانید را آزاد ز آب را آلوده کرد .خواهان در کنار اعتراض به کوتاهی دزلرت رزمرانی بره اتخراذ
اقدامات حفاظتی برای سالمت شهرزندان به اقدامنکردن آن دزلت در حادث مذکور نیز معترض
شد .دیوان در رأی  27ژانوی  2009رزمانی را ناقض ماد  8کنوانسریون ارزپرایی حقروق بشرر
(حق بر زندگی خصوصی ز خانوادگی) دانست زیرا بهموجب آن مقرره دزلت موظف بوده اسرت
خطرهایی را که فعالیتهای معدن همراه دارد ارزیابی کند ز برای حفاظت از حقروق شخصری ز
منازل افرادی که تحت تأثیرند اقدامات مناسبی اتخاذ کند .دیوان خاطرنشان میکند که این امر
به جهت حفاظت از حق افراد بر سالمت ز محیطزیست سرالم اسرت .دز خواهران نتوانسرتهانرد
رابط علی بین قرارگرفتن در معرض سدیم سیانید ز بیمراری آسرم را اثبرات کننرد امرا اصرل
احتیاط اقتضا دارد که در زضعیت نبود قطعیت علمی به تعویرقانرداختن اتخراذ اقردام مرؤثر ز
متناسب از سوی دزل موجه نیست .دزلت رزمانی موظف به اتخاذ اقدامات حفاظتکننده بوده ز
اسرتمرار فعالیرت کارخانره پرس از حادثر سرال  2000نقرض اصرل احتیراط اسرت ( ECtHR
.)Factsheet on Environment & the ECHR, 2016: 12

 .2تنویر اصل
تا اینجای بح استناد به اصل در قوانین داخلی اسناد ز رزی قضایی اتحادیه تأیید شد .اکنرون
نوبت آن است بررسی کنیم که آیا آنچه در رزی قضایی مورد استناد ز اعمال قرار گرفته اسرت
ساختاری زاحد ز نظاممند از اصل احتیاط است؟

 .1 .2حوزة اعمال
ازلین سؤالی که مطرح میشود حروز اعمرال اصرل احتیراط در اتحادیر ارزپاسرت .از مطالعر
معاهد کارکرد اتحادیه تنها این پاسخ به دست میآید که مطابق بند  2ماد  191اعمال اصل
احتیاط تنها در قلمرز سیاستهای زیست محیطی سازمان تصریح شرده اسرت .رجرو بره آرای
نهادهای قضایی ارزپایی پاسخ ارائه شده را اصالح کرده است ز نشان میدهد که اصرل احتیراط
قابلیت اعمال در حوزههای سالمت عمومی (قضری فرایزر) ز حمایرت از مصرر کننرده (قضری
آرتگدان) را نیز داراست .مبنای حقوقی این تسری برقراری ارتباط میان مواد  169 168 11ز
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 191معاهد کارکرد است .از یک سو طبق ماد  191سیاست های زیست محیطی در دسرتیابی
به اهدا سالمت عمومی نیز کمک می کنند .از سوی دیگر مطرابق مرواد  169 168ز  11بره
ترتیب باید الزامات حفاظت از سالمت عمومی ایمنی مصر کننرده ز محریطزیسرت در کلیر
سیاستها ز فعالیتهای اتحادیه گنجانده شوند .درنتیجه اصل احتیاط که براسراس مراد 191
زیربنای سیاستهای زیستمحیطی ز طبق ماد  11از اقتضائات حفاظت از محیطزیست اسرت
بر دز حوز سالمت عمومی ز ایمنی مصر کننده اعمرال مریشرود ( Artegodan Case, 2002:
 .)183; Pfizer Case, 2002: 114; TSE Case, 2011: 64دادگاه عمومی به ایرن یافتره بسرنده
نکرد ز در قضی آرتگدان بیان داشت که زقتی نهادهای اتحادیه در انجام کلیر فعالیرتهایشران
نسبت به حفاظت از سالمت عمومی ایمنی ز محیطزیست مسئولاند اصل احتیاط را میتروان
بهمنزل اصل مستقلی که از مقررات مذکور برمیآید در نظر گرفت ( Artegodan Case, 2002:
 .)184اثر عملی این بیان حاکمیت اصل احتیاط بر تمامی سیاستها ز فعالیرتهرای نهادهرای
اتحادیه است.

 .2 .2نحوة اعمال اصل
در معاهد کارکرد اتحادیه تنها عبارت اصل احتیاط آمده است ز تعریفی از آن دیده نمیشرود.
دادگاههای ارزپایی برداشت خود از اصل را با این عبارت نشان دادهاند« :زقتی درخصوص زجرود
یا انداز ریسک نبرود قطعیرت زجرود دارد اقردامات حفراظتی بردزن انتظرار بررای تحقرق یرا
شدتیافتن ریسک یا آثار مضر بر سرالمت اتخراذ مریشرود» ( Pfizer Case, 2002: 132, 139,
.)141; Monsanto Case, 2003: 111; Mad Cow Case, 1998: 99; TSE Case, 2011: 68
تردیدی نیست که تکرار این بیان در آرای متعدد نقط قوتی در مقابله با منکران زضعیت عرفی
اصل احتیاط است اما چنین عبارت مجملی بهتنهایی به قوام اصل کمکی نمیرساند .بهتر است
با مراجعه به آرا بررسی کنیم که چه نکات ز راهنماییهایی از سوی مراجع قضایی ارزپایی برای
رفع این اجمال ارائه شده است.
دادگاه در یک تعریف کاربردی از ریسک بیان میدارد؛ آن احتمالی که استفاده از یرک کراال
یا انجام یک فعالیت منافع حفاظتشده از سوی نظم حقوقی را به خطر خواهد انداخت ( Pfizer
 .)Case, 2002: 147در اینجا سؤالی مطرح میشود؛ قطعیت ریسکی که باید در برابرر آن اقردام
احتیاطی اتخاذ کرد چقدر است؟ در یک تقسیمبندی ریسرک بره قطعری فرضری ز باقیمانرده
دستهبندی میشود .زاکنش به ریسک قطعی در قلمرز اصل پیشگیری قرار دارد ز از حوز مورد
بح ما خارج است .راهنمایی رزی قضایی درخصوص دز دست دیگر خررزج ریسرک فرضری از
شمول اعمال اصل ز اجرای انحصاری آن بر سایر ریسکها یا همان ریسکهای غیرقطعی اسرت.
به عبارت دیگر یک اقدام جلوگیریکننده نمیتواند بر رزیکرد فرضی از ریسک کره مبتنری برر
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حدس صر است استوار باشرد؛ حدسری کره از نظرر علمری تأییرد نشرده اسرت ( ;Ibid: 143
Monsanto Case, 2003: 106; EFTA corn flakes Case, 2001: 36-38; TSE Case,
 .)2011: 75اصل احتیاط در موقعیرتهرایی اعمرال مریشرود کره ریسرکی زجرود دارد کره برا
دادههررای علم ری دردسررترس در زمرران اتخرراذ تصررمیم پشررتیبانی مرریشررود (Pfizer Case,

 )2002: 144; TSE Case, 2011: 76ز کامالا اثبات نشده است اما بر حدس صر که از سروی
دادههای علمری تأییرد نشرده اسرت نیرز اسرتوار نیسرت (Paraquat Case, 2007: 161; Pfizer
.)Case, 2002: 146
در گررام بعررد بررا کنرراررفتن ریسررکهررای فرضرری بایررد ریسررکی کرره بررا دانررش حررداقلی
پشررتیبانی مرریشررود ارزیررابی شررود .رزی ر قضررایی در ایررن مرحلرره طرری دز گررام را ض ررزری
میداند؛ تعیین سطح ریسک غیرقابلقبول ز انجرام ارزیرابی ریسرک .منظرور از مؤلفر نخسرت
آن آستانهای است که باالتر از آن باید اقردامات احتیراطی اتخراذ شرود ( Pfizer Case, 2002:
.)149; TSE Case, 2011: 70
درخصوص تعیین سطح ریسک غیرقابل قبول دادگاه آن را تصمیمی سیاسی ز در محردزد
اختیارات نهادهای اتحادیه میداند که از هر قضیه به قضی دیگر متفازت خواهد برود .نهادهرای
ذیصالح در چارچوب اختیارات اعطایی با توجه بره اصرول حراکم برر نظرم حقروقی ز اهردا
سیاسی مدنظر تصمیم میگیرند که زجود ریسک تا چه آستانهای قابلاغماض است .تعیین ایرن
سطح به معنای تعیین میزان احتمال آثار مضر ناشری از ریسرک ز شردت چنرین آثراری اسرت
( .)Ibid: 151; Ibid: 78حال باید دید آیا سیاسیبودن تصمیم به معنرای اختیرار مطلرق مقرام
ذیربط در تعیین سطح مذکور است؟ رزی قضایی بهرزشنی زجود محدزدیت بر این صرالحیت
را یادآزر میشود ز نهاد ذیربط را به انتخاب سطح خطر صفر مجراز نمریدانرد زیررا برهخروبی
میدانیم زندگی بشر آمیخته با ریسک است ز نمیتوان نسبت به کلی ریسکها زاکرنش نشران
داد ضمن آنکه بهزاقع نمیتوان از نظر علمی ثابت کرد که یک محصول یرا فعالیرت در حرال یرا
آینده قطعاا موجد ریسک نخواهد بود ( .)Ibid: 145-152; Ibid: 79ایرن نظرر دادگراه عمرومی ز
دیوان دادگستری ارزپایی اندکی با نظر دادگاه انجمن اقتصاد آزاد ارزپا متفازت است بهطوریکه
مرجع اخیر در شرایط استثنایی امکان هد گذاری بر سطح خطر را صفر میدهد ( EFTA corn
 .)flakes Case, 2001: 23عالزه بر این در برخی اسناد اتحادیه مانند آییننام آفرتکرشهرای
محافظ محصوالت ( 91/414بند  1ماد  )5ز زیستگاهها ( 92/43بند  3مراد  )6سرطح خطرر
صفر منظور نظر است.
رزی قضایی به مقام تصمیم گیرنده پیشنهاد میدهد کره در تعیرین سرطح مرذکور عوامرل
مختلفی را مدنظر قرار دهد مانند شدت آثار مضر در سالمت عمرومی ایمنری ز محریطزیسرت
مقازمت یا برگشتپذیری پیامدهای ریسک امکان بهتعویقانداختن آن تبعات ز میزان درکی که
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نسبت به ریسک بر مبنای دانرش علمری در دسرترس زجرود دارد ( ;Pfizer Case, 2002: 153

.)TSE Case, 2011: 80
در اینجا مناسب است به آستان خسارت ناشی از ریسک اشارهای داشته باشیم که برهنروعی
با تعیین سطح ریسک غیرقابلقبول در ارتباط است .برخال بیشتر اسناد بینالمللی کره بررای
خسارت محتمل آستانهای چون شدیدبودن یا برگشتناپذیری را تعریف کردهاند (بیانیر ریرو ز
کنوانسیون تغییرات اقلیمی) در اسناد اتحادیه چنین حدی تعیین نشده است .بره نظرر دادگراه
این مسئله با سطح ریسک غیرقابل قبول ارتباط مییابد که در اتحادیه تصمیمی سیاسی ز ترابع
ارزشهای سیاسی ز اجتماعی مدنظر مقام تصمیمگیرنده است .دادگاه این راهنمایی را نیز ارائره
میدهد که در فرایند مذکور ممکن است به شدت نتایج ز میزان مقازمت پیامردها توجره شرود
(.)Pfizer Case, 2002: 153
پس از تعیین سطح ریسک غیرقابلقبول نوبت به طی گام دزم میرسد ز آن انجام ارزیرابی
ریسک است که از دید رزی قضایی باید در مواجهه با نبود قطعیت حاکم بر یک موقعیت صورت
گیرد ( .)Ibid: 155-156; Monsanto Case, 2003: 113-114ارزیرابی ریسرک از چهرار مرحلره
تشکیل میشود :تعیین عامل خطرزا توصیف آن ارزیابی آسیبپذیران ریسک ز زیژگیسرنجی
ریسک .تعیین عامل خطرزا به معنای شناسایی آن عامل فیزیکی شیمیایی ز زیستی اسرت کره
ممکن است اثر مضر داشته باشد .توصیف یا خصوصیت شناسایی عامل خطرزا تعیین ماهیت ز
شدت آثار مضری است که همراه عامل یا فعالیت تحرت بررسری اسرت .ارزیرابی آسریبپرذیران
ریسک شامل ارزیابی کمی یا کیفی میزان احتمالی است که آسریبپرذیران در معررض عامرل
خطرزا قرار میگیرند .زیژگیسنجی ریسک نیز تخمین کمی یرا کیفری احتمرال بررزز تکررار ز
جدیت آثار مضر محتمل بر سالمت عمومی یا محیطزیست است (.)TSE Case, 2011: 72
این ارزیابی از سوی نهادهای علمی انجام میشود ز برر اصرول اسرتقالل شرفافیت ز انجرام
ارزیابی با بهترین اطالعات ز به بهترین نحو 1استوار است ( ;Pfizer Case, 2002: 156-157-159
.)Ibid:73-74, 89
بسته به دانش علمی مرتبط با قضیه انجام ارزیابی ریسک الزاماا به تعیین ریسک ز آثرار آن
نمی انجامد ز اینجاست که اصل احتیاط امکان زرزد مییابد .به بیان دادگاه زقتی تعیین قطعری
ریسک یا دامن آن به دلیل کافی قطعی ز دقیقنبودن نتایج مطالعات انجامشده ممکن نباشرد
اما احتمال زرزد ضرر زاقعی در صورت تحقق ضرر زجود دارد میتوان بر مبنای اصرل احتیراط
اقدامات محدزدکننده اتخاذ کررد ( Pfizer Case, 2002: 156-393; EFTA corn flakes Case,
 .)2001: 31در این مرحله با زجود نبود قطعیت علمی نتایج ارزیابی ریسک انجامشده به مقرام
تصمیمگیرنده تحویل می شود ز به از اجازه میدهد بر مبنای بهتررین دادههرای در دسرترس ز
1. Principle of Excellency.
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جدیدترین پژزهشهای بینالمللی نتیجه بگیرد که آیا ریسک موصو از سطح قابلقبول بررای
اتحادیه باالتر رفته اسرت؟ ( .)Pfizer Case, 2002: 162, Monsanto Case, 2003: 113دادگراه
تأکید میکند که تصمیم اتخاذی در سنجش فراتررفتن ریسک از سرطح تعیرینشرده بایرد برر
دالیل محکم ز قانعکننده مبتنی باشرد؛ دالیلری کره رافرع نبرود قطعیرت علمری نیسرتند امرا
بهگونهای معقول تردیدهایی نسبت به ایمنی محصول ایجاد میکنند (Artegodan Case, 2002:
.)192
حال تصور کنیم پس از شناسایی ریسک ز ارزیابی آن اطالعاتی تسلیم مقام تصمیم گیرنده
شده است آیا زی موظف به تبعیت از نظرهای علمی بهدستآمرده اسرت؟ برهعبرارتدیگرر در
مرحل تصمیمگیری یا مدیریت ریسک آنچه تعیینکننده خواهد بود تنها یافتههای علمی است
یا عوامل اجتماعی سیاسی ز اقتصادی نیز امکان تأثیرگذاری دارند؟ به تأیید دادگراه نظرهرای
علمی ارائهشده برای مقام تصمیمگیرنده الزامآزر نیست ( )Mondiet Case, 1993: 31-32ز مقام
تصمیمگیرنده میتواند بر برخی جنبههای آن تکیه کند ز درعینحال نتایج آن را ندیده بگیررد
( .)Pfizer Case, 2002: 200در این حالت نهاد تصمیمگیرنده باید علت بریتروجهی بره نترایج
مذکور را ارائه ز دالیل توجیهی تصمیم خود را بیان کند .باید توجه داشت که دالیل زی باید از
نظر کیفیت علمی حداقل همسطح با دالیل ردشده باشند (.)Ibid: 199
آخرین نکتهای که باید مقام ذی صالح قبل از اتخاذ تصمیم احتیراطی رعایرت کنرد انجرام
تحلیل هزینه -منفعت است .در بیانی ساده هزین اقدام ز ضرر ناشری از اقردامنکرردن مقایسره
شود .دادگاه عمومی در قضی فایزر تحلیل مذکور را بیانی خراص از اصرل تناسرب در مردیریت
ریسک میداند .بهموجب این اصل نهادهای اتحادیه نباید از مرزهای آنچه بررای دسترسری بره
اهدا مشرز مصوبات الزم است فراتر رزند ز زمانی که امکان انتخاب برین چنرد اقردام زجرود
دارد باید موردی را انتخاب کنند که محدزدیت کمتری ایجاد میکند (.)Ibid: 410-411

 .3 .2بازبینی قضایی
تا اینجا اصول راهنمای دیوان ز سایر محاکم قضایی درخصوص اعمال اصل را بیان کردیم .حال
تعریضی به حدزد زرزد آن محاکم در رسیدگی به قضایای مرتبط با اصل مریزنریم؛ بره عبرارت
دیگر میخواهیم بدانیم محاکم تا چه حد در امور فنی ز ماهوی قضیه دخالت میکنند .مراجرع
مذکور مانند کمیسیون که اعمال اصل احتیاط را تصمیمی سیاسی میداند حاشری صرالحدید
زسیعی برای ارکان اتحادیه در اتخاذ اقدامات مبتنی بر اصل احتیاط قائلاند .دیوان بررسی نهاد
قضایی را به مسئل تخطی فاحش نهادهرا از اختیرارات قرانونی یرا سوءاسرتفاده از اختیاراتشران
محدزد میداند ( )Monsanto Case, 2003: 135; Ibid, 1999: 166-169ز تصریح میکنرد کره
هیچگاه رأساا بره اظهرارنظر یرا ارزیرابی دالیرل علمری ز فنری صرورتگرفتره از سروی مقامرات
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تصمیمگیرنده نمیپردازد؛ امری که معاهد کارکرد به آنهرا محرول کررده اسرت ( TSE Case,

 .)2011: 86دیوان اعالم میدارد که نهادهای اتحادیه باید بتوانند نشان دهند که در زضرع یرک
اقدام احتیاطی صالحدیدشان را از طریق درنظرگرفتن کلی عوامرل ز ازضرا ز احروال مربوطره
اعمال کردهاند (.)Ibid: 88
چنانکه مشاهده میشود رزی قضایی ارزپایی چارچوبی را برای اعمال اصل ترسیم کردهاند ز
کلی قضایا را در آن به تحلیل میکشانند .اگرچه به جهت درزنیشدن تفکرر احتیراطی در ایرن
منطقه نوعی تمایل مراجع قضایی در پرذیرش نقرض اصرل احتیراط در آرا مشراهده مریشرود
درعینحال این حقیقت را نیز نمیتوان نادیده گرفت که تالش شده است از خطروط ترسریمی
اصلی انحرافی صورت نگیرد ز درصورتیکه شرزط مقرر رعایت نشوند اعمال اصرل احتیراط برر
قضیه رد شود؛ امری که در قضایایی چون بیماری پریون ز ذرت غنیشده رخ داد.
موضو دعوای ازل به تصویب آیین نام  727/2007برمی گردد کره اقردامات محدزدکننرد
قبلی درخصوص کنترل بیماری پریون کره شرامل اسرکراپی در گوسرفندان ز جنرون گرازی در
گازهاست را کمتر کرد .علت این امر نتایج مطالعات جدید بود کره امکران انتقرال اسرکراپی در
نتیج تغذیه از گوشت گوسفند را نامحتمل میدانست .فرانسه برا ادعرای نقرض اصرل احتیراط
خواستار ابطال آییننام سال  2007شد ( .)Ibid: 47کمیسیون به اجما برینالمللری در میران
دانشمندان ز سازمانهای بینالمللی استناد کرد که دلیلی بر اثبات امکان انتقال بیماری زجرود
ندارد در مقابل فرانسه خواستار اعمال دیدی غیرمضیق نسبت به نتایج مطالعات ز داشتن نگراه
محتاطانه در برخورد با ریسک محتمل شد ( .)Ibid: 94-98دادگاه ضمن تأکید بر زاردنشدن بره
ماهیت ارزیابی صورتگرفته نتیجه گرفت که کمیسیون براساس ارزیابیهای ریسک انجامشرده
ز دالیل علمی موجود به این نتیجه رسیده است که سطح ریسک محتمل از آنچه برای اتحادیه
قابلاغماض است باالتر نرفته ز درنتیجه اقدامات محدزدکننده را کاهش داده است .دالیل علمی
فرانسه نیز بهگونهای نیست که اعتبار ز قدرت اقنا کنندگی مستندات کمیسیون را زیرر سرؤال
برد ( .)Ibid: 99-100به عبارت دیگر ریسک ادعایی فرانسه فرضی ز بدزن پایههای علمی است.
درنتیجه دیوان اتخاذ اقدامات ذیل آییننام موصو از سوی کمیسیون را ناقض اصل احتیاط ز
حفاظت از سطح باالی سالمت عمومی ندانست (.)Ibid: 265
1
در قضی ذرت غنیشده مقام ناظر انجمن تجارت آزاد ارزپا علیه نرزژ در دادگاه آن سازمان
طرح دعوا کرد ز مدعی شد دزلت خوانده تعهدش ذیل ماد  13اساسنام سازمان مبنی بر منع
برقراری محدزدیت بر زاردات ز اقدامات مشابه را نقض کرده است .بر ایرن ممنوعیرت در مراد
 11استثنایی در نظر گرفته شده برود ز آن؛ اعمرال محردزدیت برهمنظرور حفاظرت از سرالمت
 .1سازمان تجاری مستقل متشکل از ایسلند نرزژ سوئیس ز لیختناشتاین
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عمومی بود ( .)EFTA corn flakes Case, 2001: 23موضو اختال به امتنا دزلرت نررزژ در
اعطای مجوز به شرکت کالگز برای فرزش ذرت غنیشده برمریگشرت کره دلریلش برینیرازی
تغذیهای مردم نرزژ به فرآزریسازی ذرت عنوان شده بود .نرزژ ادعا کرد که پژزهشهرای فعلری
نشان میدهد استفاد غیرکنترلشد ذرت غنیشده میتواند ریسکی بر سرالمت انسرانی باشرد
( .)Ibid: 1-2, 5دادگراه در ایرن قضریه اختیرار دزلرت در تعیرین سرطح حفاظرت مردنظرش را
شناسایی ز خاطرنشان کرد که در صورت نبود قطعیت درخصوص ریسک دزل عضو حق اتخراذ
اقدام احتیاطی دارند ( .)Ibid: 25مرجع مذکور پس از ذکر شرایط اعمال اصل احتیاط که دقیقاا
مانند رزی قضایی دیوان دادگستری ارزپایی است اقدامات نرزژ را قابل توجیه براساس آن اصرل
ندانست زیرا اقنا نشد آن کشور ارزیابی ریسک جامعی را قبل از رد درخواسرت مجروز کالگرز
انجام داده باشد .عالزه بر این نگرانی ز ریسک معرفیشده از سروی آن کشرور را نیرز فرضری ز
خیالی تشخیص داد ( .)Ibid: 29, 35, 37, 42به اکثریت بندهای این رأی در آرای دادگراههرای
عمومی ز دیوان دادگستری ارزپایی استناد شده است.

نتیجهگیری
به بیان دی سادلیر؛ در تاریخ حقوق بینالملل محریطزیسرت هریچ اصرل دیگرری ماننرد اصرل
احتیاط مناقشه ایجاد نکرده است ( .)De Sadeleer, 2010: 184بهموازات نفری ز اعترراضهرای
مکرر دزلتهایی چون ایاالتمتحده ز برخی اندیشمندان حقوقی این اصل حمایت قابلتروجهی
از دزل ارزپایی ز نظام حقوقی اتحادی ارزپا دریافت کرده اسرت .در کنرار تردزین آن در قروانین
داخلی قواعد ز رزی قضایی اتحادیه نقشی بیماننرد در تنرویر ابعراد اصرل ایفرا کرردهانرد .اگرر
کمیسیون ارزپایی با تنظیم ابالغیه در سال  2000چارچوبی برای اعمال اصرل مهیرا مریکنرد
رزی قضایی نیز با بهکاربستن مفاد سند ز البته همراه با انجام اصالحات مقتضی ثابت مریکنرد
که ضرزرتی ندارد معنای دقیق ارکان اصل ز کارکرد آن با جزئیات در اسناد بینالمللی ز در یک
ماد بیست یا سی کلمهای ذکر شود .بهزاقع این مقامات اجرایی ز قضاییاند که در فرایند اجررا
ز تفسیر یک مفهوم حقوقی از آن ابهامزدایی میکنند.
قواعد ز رزی قضایی اتحادیه مقرر میکنند که اصل احتیاط تصمیمی سیاسی است ز بهتبع
مقام تصمیم گیرنده حاشی صالحدید زسیعی در اتخاذ تصمیمش دارد اما باید در ایرن فراینرد
مراحلی را طی کند :تمامی دالیل علمی موجود درخصوص یک ریسک قابلتعیین (ز نه فرضی)
ز آثار مضر محتمل آن را بررسری کنرد در بررسری خسرارات محتمرل ضررزرتی زجرود نردارد
آستانههای متدازل شدت ز برگشت ناپذیری را در نظرر گیررد اصرول تناسرب منرع تبعریض ز
یکپارچگی حقوقی را مطمحنظر قرار دهد تحلیل کلری هزینره -منفعرت از عوامرل اقتصرادی ز
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غیراقتصررادی در ابعرراد کوترراه ز بلندمرردت انجررام دهررد ز درنهایرت اقردامی آگاهانرره معقررول ز
 این تصمیمات در پرتو یافتههرا ز دالیرل علمری جدیرد قابرلبرازنگری.غیرخودسرانه اتخاذ کند
 درخصوص جابهجایی بار اثبات نیز آییننامهها ز دستورالعملهای مربوطه راهنمایی.خواهند بود
.الزم را ارائه خواهند داد
بدینترتیب با شکلگیری چارچوبی منسجم برای اجررای اصرل احتیراط ز تبیرین ارکران ز
معانی آن در نظام حقوقی اتحادیه از بزرگترین دالیرل مخالفران زضرعیت عرفری بررای اصرل
 همچنین تجلی اصل در اسناد ازلیه ز مقرررات ثانویر اتحادیره ارزپرا ز.احتیاط به کنار میرزد
اعمال مکرر آن از سوی دادگاههای عمومی دیوان دادگستری ارزپایی ز دیروان ارزپرایی حقروق
.بشر مهر تأییدی بر تبدیل احتیاط به یک اصل عرفی منطقهای میزند
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