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 *2002 ژانویه 28نامه اتحادیه اروپا مصوب  آییناصل احتیاط در 

 مقدمه  
بی تردید اصل احتیاط

1
های مرتبط با اجرا بر تمامی زمینه یداعیه 

.استایمنی اشخاص را دارا 
2

این اصل در ابتدا به صورت صریح در  

رابطه با حفاظت از محیط زیست ظاهر گشت، هرچند متونی که اصل 

-ها مطرح گردیده بود، از لحاظ محتوا و ویژگی الزاماحتیاط در آن
.آور بودن با یکدیگر تفاوت هایی داشتند

3
به همین دلیل، رویه  

کم  به صورت ای و ملی تا کنون دستالمللی، اتحادیهقضایی بین

اند.ضمنی تصمیمات خویش را بر اصل احتیاط مبتنی نموده
4

  

                                                           

 حقوق ی دانشکده استاد ،(François Collart Dutilleul)دوتیل  کالر فرانسوا نگارنده* 

 یکشاورز حقوق ی نهیزم در یقاتیتحق ی پروژه ریمد و فرانسه نانت دانشگاه

 شده تیحما و یمال نیمتأ اروپا هیاتحاد ونیسیکم توسط که L'ASCAUY به معروف

 .است
1 principe de precaution 

3
 : به مورد نگاه کنید نیا در

F. KOURILSKY et G. VINEY, Le principe de précaution, Rapport au Premier Ministre, éd. O. Jacob., 2000. 
3  از حافظت یالملل نیب کنفرانس نیدوم :به دیکن نگاه الملل، نیب حوزه در  

 یایدر از حفاظت منظور به از اصل احتیاط یکردیرو: " 1987 سال در شمال یایدر

. باشد یم یضرور مواد نیتر خطرناک آورانیز  احتمالا  آثار برابر در شمال

 گونه نیا ورود کنترل به مربوط نیمواز اتخاذ یکردیرو نیچن ی لزمه است ممکن

 ماده آن نیب) تیسبب ارتباط یعلم نظر از رسماا  که آن از شیپ یحت باشد، مواد

 به راجع کارتاهنا پروتکل: دینیبب نیهمچن". گردد اثبات( ایدر دنید  بیآس و

 یستیز تنوع یمعاهده با است مرتبط که یستیز یفناور یهاسکیر از یریگشیپ

 لیتحو یینها متن عنوان به ملل سازمان به 2000 مه 4 در آن یفرانسو نسخه)

 راتییتغ به راجع 1992 معاهده 3 ماده به دیکن نگاه صورت، نیهم به(. دیگرد

 .یمیاقل
 طیمح از حفاظت با مرتبط متعدد متون زین اروپا هیاتحاد سطح در نیهمچن

 ییشناسا نیا ینمونه. اندنموده مطرح ای ییشناسا را" اطیاحت اصل" ست،یز

مواد تراریخته در  ی توسعه و محدود استفاده خصوص در 1990 سال یرهنمودها

 10 به تاریخ  220/90 و 219/90 شماره دستورالعمل)مجاورت و پخش آنها در محیط

 شده فرانسه یداخل حقوق یقلمرو وارد 1992 هیژوئ 13 قانون توسط که 1990 لیآور

 یمعاهده R130 ماده اصل، نیا به معتبر تر)مستحکم تر( ارجاع اما،(. است

-یم لیتشک را آمستردام یمعاهده 174 یماده حاضر حال در که باشد یم ختیماستر
 از ییبال سطح از است عبارت ستیز طیمح ینهیزم در اروپا جامعه استیس: "دهد

 امر نیا. اروپا جامعه مختلف مناطق در طیشرا تنوع گرفتن نظر در با تیحما

  "باشد یم یمبتن  رانهیگ شیپ اقدامات و اطیاحت اصل بر

 یم ییروستا قانون 200-1 ماده اصل، نیا به ارجاع واضح نمونه ،یداخل حقوق در

 اساس بر. است شده یناش" یهبارن" به موسوم 1995 هیفور 2 قانون از که باشد

با توجه به دانش علمی و فنی موجود نباید موجب به ت،یقطع نبود)عدم(: "  آن

گیری از ریسک خطر جدی و تأخیر انداختن اتخاذ موازین موثر و متناسب در پیش

غیر قابل بازگشت به محیط ریست با هزینه ای از جهت اقتصادی قابل قبول 

 ."گردد
4
 نگاه کنید به: 

 F. KOURILSKY et G. VINEY, op.cit, p. 126 et s., p. 153 et s. 
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ی خاصی از پس از محیط زیست، در بخش مواد غذایی است که پیکره

-قواعدی که کم و بیش به طور مستقیم به اصل احتیاط ارجاع می
گونه می دهند، شکل گرفته است. خصوصیات این بخش را به ویژه این

 توان برشمرد:

 ل بی ضرری محصولت غذایی،اص 

  ،طولنی بودن تشریفات و پیچیدگی توالی سببیت 

  ویژگی منحصر به فرد ترکیب شدن موجود زنده با مواد

 شیمیایی،

  دسترسی آزاد به مواد خوراکی و امکان انتخاب برای مصرف

 کننده،

 ،همپوشانی فراوان با مسایل محیط زیستی یا سالمتی 

 احتیاط پیش از تائید یا رد ریسک  و ضرورت موقت بودن موازین

 ی علمی.به شیوه

، بخش مورد نظر )بخش مربوط به مواد غذایی( هر چه وجود اینبا 

خنثی  ،شودکه "اصل احتیاط" نامیده می آن چه هیاول هدف که باشد،

که وجودشان بر اساس عناصر علمِی غیر قطعی،  استسازی ریسک هایی 

خواهد این قسم عدم قطعیت علمی را به مظنون باشد. اصل احتیاط می

واقیعتی که از نظر حقوق به رسمیت شناخته شده به منظور ایجاد 

 آثار حقوقی مبدل سازد. 

آید؟آیا احتیاط واقعاا یک اصل به حساب می وانگهی
5

مجاز است که  

به این عنوان به این سوال پاسخ مثبت داده شود اگر ما "اصل" را 

مجرد )انتزاعی( و با  یراهنمای-ضابطه در نظر بگیریم که "

ی کلی که برای تضمین رعایت یک ارزش مقبول اعتبار و دامنه

 هاارزیابی تصمیمات و رفتار نیهمچندار هدایت و "اجتماعی" داعیه

 است". 

ی به حقوق لحاظاز مقصود از اصل این می باشد که در این مفهوم، 

مبنا(، زمانی که قواعد -شیوه غیر مستقیم به کار بسته شود )اصل

آورد. به همین ترتیب ساخته و زیر چتر خود گرد میملموس را متحد 

است اصل حسن نیت )وجود قواعد مخصوص در حقوق قراردادها، حقوق 

به بعد  16مالی و ...( یا اصل احترام به حیات آدمی )مفاد مواد 

رانسه، جرایم اختصاصی در قانون مجازات و ...(. قانون مدنی ف

ی مستقیم در اما اصل همچنین این توان را دارد که به شیوه

هایی مشمول متون خاص قانونی نمی باشند، راه حل که هاییتیموقع

عمده وابسته به  طورقاعده(. این نقش اخیر به -وضع نماید )اصل

گیرد تا به کار می طرز عمل رویه قضایی است که چگونه اصل را

گونه که برای مبنایی مستقل از حقوق و تعهدات بنا نماید، همان

                                                           
 نگاه کنید به:  5

L. BOY, « La nature juridique du principe de précaution », NSS, 1999, vol.7, n°3. 
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منع آزار همسایه
6

دارا شدن ناعادلنه و سوءاستفاده از حقوق عمل  ،

 نموده است.

یاط را به منظور تضمین اصل احت تواندر این چهارچوب چگونه می

 غذایی ادراک نمود و به اجرا گذارد؟  بهتر امنیت

دربرگیرنده ی تعدادی صل احتیاط در درجه اول بدین جهت که ا

(. این قواعد اولگفتار ) شودمبنا محسوب می-، یک اصلقواعد است

 این( دومگفتار نماید )به ترسیم قلمرو مفهومی احتیاط کمک می

گیرندگان عمومی و های تصمیمی راهبری و هدایت انتخاباصل داعیه

 سوم(.گفتار ) داردخصوصی را 

 ایالملل و اتحادیهشناسایی اصل احتیاط در حقوق بین :گفتار اول

، اصل احتیاط در حال حاضر تحت همین خوراکدر ارتباط با امنیت 

است. هرچند پیش دهتصریح گردی 2002ژانویه  28نامه آیینعنوان در 

از آن نیز این اصل بر برخی متون قبلی سایه افکنده بود. این 

دهند، صورت صریح یا ضمنی به اصل احتیاط ارجاع میمتون که به

 باشد. ای )ب( میالمللی )الف( و اتحادیهعمدتاا از منابع بین

 المللالف. حقوق بین

در حقوق مربوط به سازمان تجارت جهانی
7

 15ی مورخ موافقت نامه ،

یراجع به اعمال موازین بهداشتی و بهداشت 1994آوریل  گیاه
8

-می 

ای غیر مستقیم به اصل احتیاط یا برداشتی عنوان اشارهتواند به 

از اجرای خاص آن در نظر گرفته شود.
9

  

 دلیل علمی مربوط در موردی کهدارد: "نامه مقرر میاین موافقت

ناکافی باشد، کشور عضو ممکن است به صورت موقت موازین بهداشتی 

نماید که گیاهی بر مبنای اطالعات موثق موجود اتخاذ یا بهداشت

دار و همچنین المللی صالحیتهای بینشامل معیارهای ناشی از سازمان

-ای که توسط سایر اعضا اعمال میگیاهیموازین بهداشتی و بهداشت
شود. در چنین شرایطی، اعضا تالش خواهند نمود که اطالعات گردد، می

تر از ریسک و تکمیلی ضروری را به منظور انجام یک ارزیابی عینی

گیاهی در یک مهلت معقول، تحصیل بررسی موازین بهداشتی و بهداشت

 (  5ماده  7.")بند نمایند

                                                           
6 trouble de voisinage 
7 Organisation Mondiale du Commerce  (OMC) 

8
 Accordی )جهان تجارت سازمان یاهیگ بهداشت و یبهداشت اقدامات نامهموافقت  

SPS de l'Organisation Mondiale du Commerce)، نوامبر 26 اروپا، هیاتحاد یرسم روزنامه 

 .40023-40028 وست،یپ ،1995
 به ویژه نگاه کنید به: 9

Ch. NOIVILLE, « Principe de précaution et Organisation mondiale du commerce – Le cas du commerce 
alimentaire », Journal de Droit international, 2000, n° 2 ; J.-P. DOUSSIN, « L’accord sur les mesures 
sanitaires et phytosanitaires, état des lieux 5 ans après les accords de Marrakech », Colloque « Des 
espaces aux produits, regards croisés du Mercosur et d’Europe », Nantes, nov. 1999, Rev. Dr. Rur. 
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، نهاد حل و فصل اختالفات سازمان تجارت جهانی از این با وجود

اظهار نظر در خصوص ماهیت و قلمروی اصل احتیاط به ویژه در 

هی گیای موازین بهداشتی و بهداشتنامهارتباط با مقررات موافقت

امتناع نموده است:
10

... به اعتقاد برخی اصل احتیاط به یک اصل " 

محیط زیست تبدیل الملل عرفی در حوزه عام الشمول در حقوق بین

صورت عمومی توسط اعضا به هله که اصل احتیاط بگشته است. این مسأ

الملل عرفی یا یک اصل کلی پذیرفته شده عنوان یک اصل حقوق بین

نیست. با این حال، به اعتقاد ما غیر ضروری و حتی باشد، روشن 

دور از احتیاط خواهد بود که این نهاد استیناف در پرونده 

 پرسشی با اهمیت بالخواهی کنونی در خصوص موضوع چنین استیناف

که خود  باید خاطر نشان ساختاتخاذ موضع نماید.  اما انتزاعی

وضعیت اصل احتیاط در گروه ویژه نیز به رهیافتی قطعی راجع به 

الملِل خارج از حقوق بین دست کم الملل نرسیده است وحقوق بین

به شمار دارای چارچوبی مشخص با اعتبار معین محیط زیست هنوز 

 آید."نمی

-بهداشتی و بهداشتموازین ی نامهوضعیت هر چه که باشد، موافقت

"مناسب یبهداشت تیحما سطح تعیین یآزاد اصل"گیاهی به موجب 
که   11

نامه حاکم است، اختیار کامل به اعضا در کاربرد اصل بر موافقت

-اعضا اختیار دارند معیارهای بهداشتی یا بهداشتدهد: "احتیاط می
چه با موازین مبتنی بر ضوابط، در سطح حمایتی فراتر از آن گیاهی

توان دست به آن می المللی مربوطهای بیننامهتوصیهرهنمودها یا 

 این امکان در صورتی است که توجیهیافت، وضع یا اجرا نمایند. 

و یا نتایج سطح بالتر حمایت بهداشتی یا  وجود داشتهعلمی 

 (. 3ماده  3به نظر عضو لزم باشد." )بند گیاهی بهداشت

سطح حمایت  نییتع یآزاد اصلهمچنین، ضروری است که اعمال "

اصل احتیاط( توسط دولتی که بهداشتی مناسب" )و در نتیجه اعمال 

باشد با سایر تصمیماتی که خواهان منع واردات یک محصول مشکوک می

نماید، هماهنگ آن دولت راجع به سایر محصولت مشابه اتخاذ می

به منظور تضمین هماهنگی در اعمال مفهوم سطح مناسب باشد: "

سالمتی های مربوط به گیاهی در برابر ریسکحمایت بهداشتی و بهداشت

بایست یا حیات آدمی، حیوانات یا حیات گیاهی، هر یک از اعضا می

ناپذیر در خصوص سطحی از های خودسرانه یا توجیهاز اعمال تفکیک

شود، حمایت که به نظر آنان در شرایط مختلف مناسب تشخیص داده می

اجتناب ورزد. این منع در صورتی است که چنین تفکیکی منجر به 

الملل مال محدودیتی پنهان )مبدل( در تجارت بینتبعیض یا اع

-ی موازین بهداشتی و بهداشتنامهموافقت 5ماده  5" )بند گردد.

 گیاهی(.

                                                           
10  راجع به 1998 هیژانو 16 به تاریخ نظر دیتجد نهاد گزارش به نگاه کنید 

 گاو حاوی هورمون"گوشت "
11 principe de libre détermination du niveau de protection sanitaire appropriée 
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 ایب. حقوق اتحادیه

به صورت ضمنی ارجاعاتی به اصل احتیاط  2002متون سابق بر سال 

ی ژانویه 28 به تاریخی اروپا ی اتحادیهنامهآیین. اما داده اند

 به وضوح ارجاع به اصل احتیاط را مقرر نموده است. 2002

، راجع به شورا CEE/107/89ی دستورالعمل شماره 1988( از سال 1

،افزودنی های غذایی
12

های عضو اختیاری نظیر آنچه که برای دولت 

سان بعدها به اصل احتیاط مبدل گردید، فراهم آورده بود. بدین

ی اطالعات اگر در نتیجه دارد: "این دستورالعمل مقرر می 4ی ماده

این  پذیرش جدید یا ارزیابی مجدد از اطالعات موجود پس از

بدان ارجاع شده  3دستورالعمل یا دستورالعمل کلی که در ماده 

اینکه استفاده  مبنی براست، یک دولت عضو دلیل خاصی داشته باشد 

-اهم میاز یک افزودنی در غذا ریسک هایی را برای سالمتی آدمی فر

 3ماده  وفقآورد، هر چند که با این دستورالعمل یا هر فهرستی که 
تواند به صورت موقت فراهم شده است، مطابق باشد؛ عضو مزبور می

یا محدود اجرای مقررات مورد بحث را در قلمرو سرزمینی خود معلق 

ی فوراا موضوع را با ذکر دلیل توجیه کننده نماید. آن عضو باید

" )ماده د به اطالع سایر اعضا و کمیسیون اروپا برساند.تصمیم خو

4.1 ) 

کند که وفق آن بینی میمذکور آیینی را پیش 4ی همان مادهسپس 

صورت یک طرفه واقعیت داشتن آن دلیل و مناسبت معیارهایی که به

گردد. ها ارزیابی میاند و تبعات آنتوسط یک عضو اتخاذ گردیده
13

 

کننده که در تولید های استخراجدر خصوص حالالمقررات مشابهی نیز 

گردند، وجود ی غذایی استفاده میمواد غذایی و ترکیبات اولیه

دارد.
14

  

ی "اصل احتیاط" را در مقررات سایه کمی بهترتوان وانگهی، می

199715ژانویه  27 به تاریخ 97/258نامه شماره آیین
هدف آن  که 

                                                           
12  نیقوان کردن کینزد خصوص در اروپا یشورا  CEE/107/89 شماره دستورالعمل 

 یم مجاز انسان یغذا در مصرفشان که ییها یافزودن با رابطه در عضو یکشورها

 (.27 صفحه ،11/ 1989/02 مورخ L 040  شماره اروپا، جامعه یرسم روزنامه. )باشد
13  مواد یدائم یتهیکم در وقت اسرع در باید اروپا ونیسیکم. 2 : "4 ماده 

 اشاره بدان 1 بند در که عضو کشور توسط شده ارائه لیدل یبررس به ،ییغذا

 و نموده اعالم وقت فوت بدون را خود نظرباید  ونیسیکم. بپردازد د،یگرد

 .دینما اتخاذ را مناسب نیمواز
 در که یجامع دستورالعمل ای حاضر دستورالعمل اصالح که ابدیدر ونیسیکم اگر. 3

 نیتأم و 1 بند در مذکور مشکالت حل منظور به است، رفته سخن آن از 3 ماده

 بیتصو هدف با را 11 ماده در مصرح نییآ دارد، ضرورت انسان یسالمت از حفاظت

 نیتضم نیمواز که عضو دولت صورت، نیا در. دینما یم آغاز یاصالحات چنان

 ."بخشد تداوم را ها آن اصالحات زمان تا تواند یم است، نموده اتخاذ را یسالمت
 13 خیتار به اروپا یشورا 344/88 شماره دستورالعمل 5 ماده به دیکن رجوع 14

 .28. ص ،1988 ژوئن 24 مورخ L 157 شماره اروپا، جامعه یرسم مجله ،1988 ژوئن
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مواد تجویز است، تشخیص داد: " ارائه تضمیناتی توسط یک راهکار

که وارد غذایی جدید و نیز ترکیبات اولیه غذایی جدید قبل از آن

بازار اتحادیه اروپا گردند موضوع یک ارزیابی ویژه در خصوص بی 

"گیرند.ای قرار میضرری بر اساس روش اتحادیه
16

  

نزد دولتی که در آن یک  توسط بنگاه اقتصادی مربوط تقاضای مجوز

-خواهد برای اولین بار در بازار قرار گیرد به عمل میول میمحص

یک "ارزیابی اولیه" باید(. دولت مذکور 4ماده 1آید )بند 
17

به  

ه با این هدف انجام ویژ(. این ارزیابی به6ماده  2عمل آورد )بند 

کننده ریسکی در بر ئید نماید آن محصول برای مصرفگردد که تامی

کننده را به اشتباه که مصرفنیست تی خصوصی داراینداشته و 

این همچنین محصول، برچسب محصول و ...(. عرضه ی بیاندازد )

موضوع یک باید یا ن بایدگزارش لزم است مشخص نماید که آن محصول 

(. این گزارش به 6ماده  3ارزیابی تکمیلی قرار گیرد )بند 

توانند مالحظات و عضو میهای کمیسیون تحویل داده شده و سایر دولت

 (. 6ماده  4خود را در خصوص آن ارائه دهند )بند  ایرادات

در صورت فقدان ارزیابی تکمیلی یا ایرادات، تصمیم به دادن 

-مجوز، در صورت اقتضاء پس از تشریفات، توسط دولت عضو اتخاذ می

توسط کمیسیون (. در غیر اینصورت، تصمیم مربوط 7گردد )ماده 

هی کمیته دائمی محصولت غذایی بر طبق آیین اروپا و با همرا

 (. 13گردد )ماده مخصوصی اتخاذ می

هنگامی که مجوزی نیز تحصیل شده  بایداین آییِن مخصوص همچنین 

اما اطالعات جدیدی این امر را روشن نماید که محصولی که در  است

آدمی یا محیط  احتمالی برای سالمت هایریسک دارایبازار وارد شده 

دولت (. در چنین موردی  "12کار گرفته شود )ماده به است ست زی

سازی یا استفاده از یک ماده تواند به صورت موقت تجاریعضو می

ی مرزهای ی غذایی مورد بحث را در محدودهغذایی یا مواد اولیه

". این موازین تا زمان اعالم تصمیم خود محدود یا تعلیق نماید

گردد، کمیته دائمی محصولت غذایی اتخاذ میکمیسیون که با همراهی 

 رعایت گردد. باید

گیری قطعی به سمت اصل احتیاط حتی با وضوح بیشتری در جهت

مربوط به پارلمان و شورای اروپایی  CE/95/2001دستورالعمل شماره 

عمومی محصولت غذایی  امنیتدر خصوص  2001دسامبر  3 به تاریخ

شود مشخص می  8ماده  2بند ویژه در هنمودار است. این جهت گیری ب

های عضو دار دولتهنگامی که مقامات صالحیتکه بر طبق آن :"

                                                                                                                                                                                           
 1997 هیفور 14 مورخ L 1/43 شماره اروپا، جامعه یرسم مجله 15
16  به یرسان اطالع و محصول به زدن برچسب الزام بر 1997 نامه نییآ عالوه، به 

مواد  یحاو محصولت ب،یترت نیهم به(. 8 ماده) دارد دیتأک کننده مصرف

 (.9 ماده) دینما یم منوط یخاص یمجوزها اخذ به را تراریخته
17 une évaluation initiale    
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آمده است،  f  تا d ویژه شمارهو به 1چه که در بند موازینی نظیر آن

رعایت  ویژه و بهدر جهت رعایت معاهده اتخاذ نمایند، آن مقامات 

به نحوی  که باید یعملی . شیوهعمل نموده اند  30الی  28مواد 

 ریسک باشد"متناسب با شدت  ،با مالحظه اصل احتیاطباشد که روش 

برداشته شد؛  2000ی آخر سال . گام قطعی در واقع در سه ماهه2

ایی را به پارلمان و نامهآیینپیشنهاد زمانی که کمیسیون اروپا "

خصوص نامه اصول کلی در آیینشورای اروپایی ارائه داد که این 

ه، یک نهاد اروپایی مواد ذاری مواد غذایی را ایجاد نمودقانونگ

محصولت غذایی را امنیت مربوط به  آیینسیس کرده و نیز غذایی تأ

."نمایدمشخص می
18

این پیشنهاد به یک "موضع مشترک" که توسط  

نتیجه ی اتخاذ شد، منجر گردید.  2001شورای اروپا در سپتامبر 

ی اتحادیه اروپا شماره نامهآیین: یک متن استحاصله تصویب نهایی 

ژانویه  28 به تاریخمربوط به پارلمان و شورای اروپا  2002/178

نامه اصول کلی و تمهیدات عمومی مربوط به آیین. این 2002

قانونگذاری مواد غذایی را ایجاد نموده، یک نهاد اروپایی در 

 امنیتمربوط به  آیینو  مواد غذایی تاسیس کرد امنیتی نهزمی

 غذایی را تعیین نمود.  واد اولیهم

وجود ه مواد غذایی ب امنیتاین متن یک نهاد اروپایی راجع به 

آورد و به تشریح و تعیین اصول قانونگذاری مواد غذایی پرداخت: 

-صل حمایت از منافع مصرفاصل حمایت از سالمت، اصل احتیاط، ا

 ی.پذیراصل ردیابی و مسئولیت کنندگان ،

7،19بدین سان در ماده 
اصل احتیاط به عنوان یک اصل در حقوق مواد  

. در موارد خاص که ارزیابی 1غذایی مورد تصریح قرار گرفت: "

اطالعات در دسترس نشان دهد احتمال آثار مضر برای سالمتی وجود 

دارد اما با این حال هنوز تردید علمی وجود داشته باشد، موازین 

که به منظور تضمین سطح بالتری از حمایت از  موقتی مدیریت ریسک

-سالمتی لزم بوده و توسط اتحادیه اروپا مقرر گردیده باشد، می
تر از تواند تا زمانی که اطالعات علمی تکمیلی برای ارزیابی کامل

 ریسک فراهم آید، اتخاذ گردد.

باید متناسب  گردند،اتخاذ می 1. موازینی که برای اجرای بند 2

-نهای تجاری بیشتری در مقایسه با آمحدودیت و همچنین نبایدبوده 
لزم بوده و  که حمایت از سالمتی چه که برای رسیدن به سطح بالی

حمیل نماید. اتخاذ این موازین ، توسط اتحادیه اروپا اتخاذ شدهت

                                                           
 نیهمچن. 247. ص ،2001 مارس 27 مورخ ،E 96 شماره اروپا، جامعه یرسمروزنامه  18

 اروپا، جامعه یرسم روزنامه) یاجتماع و یاقتصاد ی تهیکم نظرنگاه کنید به 

 (.32. ص ،2001 یم 29 مورخ ،C 155 شماره
 طیشرا در: " بود گشته نیتدو نیچن ونیسیکم شنهادیپ در 7 ماده 1 بند متن 19

 یم زیتجو را یسالمت بر سکیر کی ییشناسا موثق موجود اطالعات یابیارز که یخاص

 هیبق... ) موقت نیمواز باشد، جا بر پا یعلم تیقطع عدم همچنان اما د،ینما

  .("است رییتغ بدون ماده
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واملی که در اوضاع و های اقتصادی و فنی و سایر عظرفیت باید

د. این نگردند، در نظر گرفته شوداد میقانونی قلم احوال مربوط

بر اساس ماهیت ریسک  شناسایی  رفت مهلتی معقولموازین مجدداا ظ

شده برای حیات یا سالمتی و نیز بر اساس نوع اطالعات علمی که 

از  تربرای مرتفع ساختن تردیدهای علمی و انجام یک ارزیابی جامع

 ".گیرند ریسک  لزم است، مورد ارزیابی مجدد قرار می

 رایط اعمال اصل احتیاطدوم: ش گفتار

کننده را مصرف امنیت ،علوم کشاورزیحقوق قابل اعمال بر بخش 

بینی ریسک های سالمتی گرفته تا های مختلفی از پیشتوسط شیوه

نماید. به تدریج این جبران خسارات وارده بر قربانیان، تأمین می

-و غیره بیان گردیده گیریپیشها با عناوین "اصول" احتیاط، راه

ها معین گردد. هر یک از آن ایسته است محتوا و قلمرواند که ش

توانند همگی تحت خانواده اصول مربوط به هوشیاریاین اصول می
20

 

جمع شوند. هیچ چیز بدتر از این نخواهد بود که اعضای این 

خانواده با یکدیگر اشتباه شوند: در این چهارچوب است که تعریف 

 گردد. ی اصل احتیاط در عالم حقوق نمایان میو مشخصات ویژه

در درجه نخست، ویژگی خاص هر یک از انواع اصول هوشیاری با تمسک 

 توان عنوان نمود که:د. بدین سان میگردبه مقیاس ریسک بیان می

 های ناشناخته )ریسک های توسعه(: اصل معافیتریسک
21 

 های مظنون: اصل احتیاطریسک 

 گیریپیشهای ثابت شده: اصل ریسک
22 

 های محقق شده )وارده(: اصل جبران خسارتریسک
23 

اصل احتیاط بر رویکردی خاص از ارزیابی ریسک بنا گردیده و 

.رابطه با مدیریت ریسک تحمیل می موازینی خاص در نماید
24

در  

که یک ریسک صرفاا مورد قلمروی ارزیابی، اصل احتیاط به محض این

که در قلمرو گردد )الف(. در حالیتردید واقع گردد، حاکم می

-یا موقت تحمیل میموازین کوتاه مدت  مدیریت ریسک اصل احتیاط

 نماید )ب(. 

                                                           
20 famille des principes de prudence 
21 principe d’exonération 
22 principe de prévention 
23 principe de réparation. 

24 کمیسیون اتحادیه اروپا دراعالمیه ی خود راجع به توسل به اصل احتیاط   

(، معتقد است که اصل احتیاط مسئول منحصر به فرد 2000، سال 1)اعالمیه شماره 

بر اساس همان اطالع ، بند آخر. 13مدیریت ریسک می باشد: نگاه کنید به ص. 

رسانی، ارزیابی داده های علمی پیش شرط شرط توسل به اصل احتیاط می باشد 

های خاص ریسکی که اصل (. چنین تحلیلی اجازه بیان ویژگی14ص.  5.1.1)شماره 

 احتیاط را بر می انگیزد را فراهم نمی آورد.
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 ریسک مظنون .الف

،ویژه به جز موقعیت ی جدید بودن یک محصول
25

 اصل احتیاط باید 

بتواند در جایی که ریسکی مظنون باشد نیز مورد استناد قرار 

ی ریسک است. دهندهی آن شناسایی عناصر تشکیلگیرد؛ امری که لزمه

 28 ای به تاریخنامه اتحادیهآیین 7ی دهاین موضوع به روشنی از ما

ی که موارد خاصدهد به "اع میآید که ارجبر می 2002ژانویه 

 ".از امکان آثار مخرب بر سالمت استارزیابی اطالعات موجود حاکی 

 دهنده ریسک.  عناصر تشکیل1

شناسایی ریسک متوقف بر شناسایی عناصری است که مفهوم ریسک را 

دهند، یعنی خطر و پیشامد. این دو عنصر توسط تعریف تشکیل می

ژانویه  28 به تاریخای نامه اتحادیهآیینارائه شده از ریسک در 

تابعی از احتمال و شدت اثر مضر بر  اند: "وضوح مطرح شده به 2002

 (9بند   3". )ماده سالمت، در نتیجه وجود یک خطر
خطر مورد بحث تنها اختصاص به ریسک مظنون ندارد. هر ریسکی خواه 

یژگی باشد. ومسلم در بردارنده عنصری از خطر می خواهمظنون 

انگیزد، صرفاا مربوط اختصاصی ریسک که اجرای اصل احتیاط را برمی

 . باشدبودن میر پیشامد یا احتمالیبه عنص

 26خطر .1.1

-در قلمرو اصل احتیاط و هم به عنوان مثال در قلمرو اصل پیش خطر

هر قسم اثر منفی ممکن بر سالمت از گیری مطرح شده و عبارت است 

تر ها و به تعبیر دقیقیا غیرفیزیکی انسان آدمی، توانایی فیزیکی

کنندگان محصولت غذایی. این تعریف کمی متفاوت است با آنچه مصرف

در خصوص خطر در  2002ژانویه  28 به تاریخای نامه اتحادیهآیینکه 

 شیمیایی یا فیزیکی که در مواد ،ی یک عامل بیولوژیکبر دارد: "

غذایی یا خوراک حیوانی وجود دارد، یا یک وضعیتی برای آن مواد 

تواند اثر زیان آور بر سالمت به غذایی یا خوراک حیوانی که می

توان از خود در واقع، می(. 3ماده  14" )بند دنبال داشته باشد

نامه علت خطر را )نقص یک محصول، به آییند که آیا این سوال کر

-گونه که ظاهر میبیولوژیک( با خود خطر همانعنوان مثال یک عامل 

گردد، خلط نکرده است. یک محصول غذایی هنگامی که خطرناک باشد 

تواند برای سالمتی مضر باشد. آن محصول خطرناک است )بروز خطر( می

به این دلیل که )علت( دارای فالن عیب است. این کاربرد غلط 

ی مسئولیت ناشی از ویژه در خصوص اجراعواقبی در پی دارد به

د.ت وجود یک "نقص" را ایجاب کنتولیدات که اثبا
27

  

                                                           
 رسمی ، مجله1997 ژانویه 27به تاریخ  97/258رجوع کنید به آیین نامه شماره  25

. نگاه کنید به پیشین شماره 1997فوریه  14مورخ  L 1/43شماره  اروپا، جامعه

1. 
26 danger 

27
 نگاه کنبد به:

F. Collart Dutilleul, « Le consommateur face au risque alimentaire : pour une mise en oeuvre raisonnable 
du principe de précaution », Mélanges en l’honneur de Jean Calais-Auloy. 
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تعریف خطر هر چه که باشد، شناسایی ریسک مستلزم آن است که ما 

، یعنی به امکان اثر مضر میینما اشاره بتوانیم به یک خطر محتمل

های ارگانیسمبرای سالمتی. در این چهارچوب، یک محصول غذایی حاوی 

)مواد تراریخته( یافتهتغییر ژن 
28

 امکان از نتوان که یزمان تا 

تواند به عنوان ایجاد ، نمیگفتسخن  یسالمت بر ثیر مضر آنتأ

.کننده ی یک ریسک سالمتی تلقی گردد
29

در مقابل، خطر کامالا در  

رابطه با برخی محصولت با منشاء گاوی شناسایی شده است: منظور 

بیماری جنون گاویی انتقال عامل ایجاد کننده
30

 است.  

31پیشامد .1.2
 

بر خالف خطر که در ارتباط با همه اقسام ریسک وجودش الزامی و  

مشترک است، پیشامد تنها اختصاص به ریسکی دارد که هنوز اثبات 

-نگردیده است. بنابراین پیشامد همان چیزی است که ما را قادر می
اخته )ریسک مربوط سازد که مرزهای احتیاط را از میان ریسک ناشن

 گیری( ترسیم نمائیم. به توسعه( و ریسک اثبات شده )اصل پیش

-قطعیتی در ارتباط با رابطهعدم گردد، یشامد بدین سان تعریف میپ

معلولی میان یک فعل یا ترک فعل با یک زیان، به عنوان ی علت و 

 ی غذایی و یک قسم بیماری.مثال میان مصرف یک ماده

گیری باشد، بدین نحو وارد عدم قطعیت قابل اندازههنگامی که این 

گردیم. چنان که به عنوان مثال، بینی و احتمالت میی پیشمحدوده

وضع در خصوص بروز بیماری سیروز
32

و مصرف طولنی مدت الکل بدین  

منوال است. عدم قطعیت در خصوص این بیماری وجود دارد اما این 

انی که بیش از اندازه الکل عدم قطعیت بهداشتی بوده )همه کس

گردند( و علمی )مصرف نمایند، مبتال به بیماری سیروز نمیمصرف می

های ثابت شده برای سیروز است( نمی بیش از حد الکل یکی از علت

باشد. همچنین است در ارتباط با شیوع بیماری تب برفکی که کشتار 

علمی  حیوانات در آن با استناد به عدم قطعیت بهداشتی و نه

شود. همچنین، نظیر همین قضیه است مصرف بیش از اندازه توجیه می

 . اگر در این مورد عدم قطعیتاست نمک که همچنان موضوع بحث روز

همچنان وجود داشته باشد، در واقع دیگر بهداشتی محسوب شده و نه 

علمی. چرا که کامالا اثبات شده است که مصرف بیش از اندازه نمک 

ماری فشار خون بالست که خود فشار خون بال عاملی یک عامل بی

 باشد. عروقی می-های قلبیبرای بیماری

به خود وجود ارتباط علمی میان علت و راجع هنگامی که عدم قطعیت 

-بینی میمعلول باشد، با پیشامدی روبرو هستیم که از هرگونه پیش
ز تلفن به عنوان مثال ارتباط میان استفاده ا ،گریزد. بدینسان

                                                           
28 organismes génétiquement modifiés (OGM) 

البته این موضوع بر حسب شرایط متفاوت است، نه فقط در ارتباط با خوراکی   29

ها بلکه هم چنین در ارتباط با محیط زیست )گیاهان و جانوران( این امکان 

کشت گیاهان تراریخته را برای محیط  مضر آثار احتمال بتوان وجود دارد که

 اطراف شناسایی نمود.
30 maladie de Creutzfeld-Jakob 
31 aléa 
32 cirrhose 
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همراه )موبایل( و سرطان مغز )تا کنون( به عنصر پیشامد مربوط 

شده است. آیا این فرضیه )ارتباط میان استفاده از تلفن همراه و 

شود؟ سرطان مغز( به صرف مطرح شدن در قلمرو اصل احتیاط واقع می

هیچ اطمینانی وجود ندارد. در واقع هر پیشامدی برای مطرح کردن 

افی نیست. بلکه همچنین ضروری است که وجود رابطه اصل احتیاط ک

علی و معلولی مبتنی بر فرضیات جدی علمی امکانپذیر باشد؛ به 

 مظنون باشد. بایدعبارت دیگر این رابطه 

های استفاده شده در برقراری ارتباط با اهمیت واژه در اینجا

 ی رو به افزایش میان استنادی سحرآمیز، نمادین وعموم و فاصله

بسیار افراطی از اصل احتیاط به ویژه توسط مطبوعات و آن چیزی 

که در واقع توسط این اصل مابین خطر ناشناخته و خطر اثبات شده 

ی ریسک مرتبط . پیشامد مشخصهشود، نشان داده میشودپوشش داده می

ی ی ریسکی است که از حوزهبا قلمرو احتیاط است و بنابراین مشخصه

وارد گردیده است. در  ظنونشده و به قلمرو مناشناخته خارج 

 ی اخیر )مظنون( پرداخت. به تعریف این واژه بایدنتیجه 

 های ظن. ویژگی2

کارگیری موازین احتیاط را به ای بهی اتحادیهآیین نامه 7ماده 

نماید. به عبارت دیگر، ای از اطالعات در دسترس" منوط می"ارزیابی

دقیقاا به ارزیابی موثق بودن اطالعات مذکور توسط مرجعی علمی که 

توان یک ریسک شده است. بنابراین، میناشی عدم قطعیت علمی از آن 

تعریف نمود که قابلیت تولید خطری  امریشناخته شده را به عنوان 

می گردد  ی جدی ارزیابیرا دارد که پیشامد آن خطر توسط یک فرضیه

-و توسط اطالعات موثقی که اگر چه هنوز از لحاظ علمی ثابت نشده

 گردند. اند، حمایت می

 مفهوم اطالعات موثق .2.1

را در این  گوناگونیهای المللی واژهای و بینمتون حقوقی اتحادیه

رساند که آثار که این تلقی را می "شواهدیاند: کار بستهخصوص به

اطالعات موثق " . ممکن است خطرناک باشند..."،محتمل بر سالمتی..

" که این موارد حکایت از کلیتی مشترک اخبار در دسترس"، "موجود

، اطالعات برآمده از این شواهداما گنگ دارد. در هر مورد معنای 

رساند که: مقصود دلیل علمی به مفهوم این معنا را می ،هایا داده

یشده در حقوق علوم ذیرفتهپ کشاورز
33

نیست. این رویکرد همچنان  

-گذارد که فهرستی غیر جامع را مطرح میتردیدهای بسیاری  باقی می

 باید عاتی، یک فعال بخش علوم کشاورزینماید. بر اساس چه اطال

تر، چنان شخصی رسا احتیاط را رعایت نماید؟ یا به تعبیر حقوقی

گردد؟ آیا ما می بر مبنای کدام اطالعات مسئول یک تعهد به احتیاط

توانیم اطالعات در دسترس را در صورت لزوم اطالعات موثق اطالق می

 نمائیم؟ 

 گیری علمی مخالف؟یک موضع 

 یک وضعیت علمی در شرف تائید؟ 

                                                           
33 droit  agro-alimentaire 
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 خبری که جای خود را به نظام هشداردهنده داده است؟
34 

 است؟ای شدهخبری که فقط رسانه 

 شده است؟ ای که توسط مطبوعات به آن ارجاعفرضیه 

 یک شایعه یا یک باور عمومی؟ 

های لزم شرطفراموش کرده است که پیش 2002ژانویه  28نامه آیین

برای به اجرا انداختن اصل احتیاط را که لزمه به کارگیری اصل 

مذکور است، ذکر نماید. در واقع، بحث پیرامون اطالعات موثقی که 

در اند، به مناسبت اصل احتیاط، هنوز از نظر علمی اثبات نشده

-حالی که میشده است. در نمطرح کارهای مقدماتی وضع این اصل 
 طرشد. از این بحث تنها چند ساخته میبایست به این موارد پر

 گردد:اساسی در اینجا ذکر می

موثق بودن اطالعات در وهله نخست بستگی به منبع آن دارد که آن  

ر صورت امکان متعدد بوده و گمنام و د قابل اعتماد بایدمنبع 

اسیس سازمان. بدینسان تأنباشد های ملی تخصصی نظیر افس
35

، یا 

ای مقرر نامه اتحادیهآیین 50های هشدار نظیر آنچه که ماده شبکه

 آیینباشد. به همین طریق است نموده است پاسخی به این نیاز می

دهد. ا تشکیل میهای در حال ظهور که یک منبع اصلی رشناسایی ریسک

 نامه مذکور سازمان یافته است. آیین 34در ماده  آییناین 

یک خبر موثق قلمداد  آید کهنامه بر میآییناز آن  ،در نتیجه

 ای فساا رینظ صالح یعلم نهاد کی توسط کهنخواهد شد مگر این

 .باشد شده دیتائ هیاتحاد یرسم متعدد ینهادها

محتوای آن بستگی دارد. به محض  موثق بودن اطالعات همچنین به

انتشار یک خبر راجع به همزمانی یک حادثه سالمتی و مصرف یک ماده 

غذایی اصل احتیاط نباید اعمال گردد. نظیر اینکه محتمل است که 

های قبل از کشف بیماریشان نان صد در صد بیماران سرطانی در ماه

ه این مصرف کند کامری که قطعاا کفایت نمی کرده باشند، مصرف

این مظنون به خطرناک بودن تلقی شود. در مقابل، وثوق اطالعات در 

علمی اثبات شده باشد، یک توجیه به شیوه ای که بدون ایناست که 

ای نماید. وثوق اطالعات به شیوهعلای و معلولی را بیان می

غیرتوهمی )غیرفانتزی( ارتباطی علت و معلولی میان یک آسیب 

-تی و در بازار قرارگرفتن یک محصول غذایی ایجاد میمربوط به سالم

ای که هنوز در نماید. به همین ترتیب خواهد بود اثبات علمی

گیری است، خواه به این دلیل که نیازمند تائید مرحله آغاز شکل

باشد و خواه به این علت که هنوز در خصوص آن اتفاق نظر وجود می

نحوی باشد که توهمی و فانتزی که آن اطالعات به ندارد. بدون این

: اطالعات واقعی عنوان کردتوان چنین تلقی گردد. بدینسان می

ی صادره توسط دانشمندان را تأیید خواهد فرضیه)تجربی( که می

-نماید، اطالعاتی کامالا واقعی که از منابع مختلف و مستقل ناشی می

 شود. گردد، اطالعات موثق نامیده می

                                                           
 یاهیاتحاد نامه نییآ بعد به 50 ماده به دیکن رجوع 34

35 AFFSA (Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments) 
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 د علمیفقدان تائی .2.2

مجدداا اشاره  بایدگویی خواهد بود، اما هر چند نوعی گزافه

نمودکه اصل احتیاط بیگانه از مواردی است که ریسک آن مورد 

ارزیابی علمی واقع شده است، یعنی وقتی که زیان توسط عواملی 

-ایجاد شده باشد که از یک قانون علمی اثبات شده تبعیت می
ی تکلیف بازیگر بخش عمومی یا نمایند. وجود چنین قانون علم

گیری و را در جهت تکلیف پیش حقوق علوم کشاورزی قلمروخصوصی در 

. ریسک بدین سان دیگر مظنون نیست بلکه تغییر می دهدنه احتیاط 

 در واقع اثبات شده و مسلم است. 

اصل  سوی اصول هوشیاری" دو اصل مهم، از یک در قلب "خانواده

گیری قرار دارند. بدین سان این اصل پیشدیگر  سویاحتیاط و از 

نمایند در مقابل هایی که اداره میدو اصل بر مبنای ماهیت ریسک

ی اصل احتیاط، و ریسک گیرند. ریسک مظنون در حوزهیکدیگر قرار می

گیری واقع ی اصل پیشمسلم، یعنی ثابت شده به طریق علمی، در حوزه

ی که این معیارهای ،ماهیتِ، اگر نگوئیم محتوای در نتیجه شود.می

اصل احتیاط مخالف یکدیگر است: موازین سازند دو اصل برقرار می

خطراتی که دفع می نماید، نسبت به  گیریپیش موقتی بوده و موازین

 .  دارد جنبه دائمی

 اتخاذ موازین موقت .ب

 شرایط اجرامنظور از  اصل احتیاط نه تنها توسط شرایط اجرای آن )

، بلکه هم چنین توسط ماهیت موازینی که (وجود ریسک مظنون است

اجرای این اصل را الزامی می کنند، نیز متمایز می شوند. مدیریت 

اصل احتیاط، موازینی را به صورت موقت تحمیل می نماید که جنبه 

های مظنون و از سوی دیگر ی مضاعف دارد: از یک سو، اداره ی ریسک

 عدم قطعیت علمی. رفع کردن

 موازین مدیریت ریسک مظنون. 1
موازین احتیاط، دارای محتوای مشخص و ثابت نیستند. در نتیجه، 

توانند در پاسخ به یک وضعیت مظنون ، جمع آوری این موازین می

های مصرف کننده و غیره را شامل هشدار به برخی گروه محصول،

فوری یا عادی داشته ی دند. این  موازین می توانند جنبهگر

ررسی مجموعه حقوق باشند. تالش در جهت توصیف این محتوا مستلزم ب

 قابل اعمال بر مدیریت ریسک است. علوم کشاورزی

به هر حال، موازین احتیاط باید متناسب با ریسک، و مطابق با 

مقررات اتحادیه ای بوده
36

المللی با  تجاری بین روابط و نیز در 

موازین دیگری که در خصوص سایر محصولت مشابه، طبق موافقت نامه 

گیاهی اعمال می شوند، هماهنگ بهداشت و بهداشتیموازین ی 

 (5ماده  5باشند.)بند 
مظنون،  ریسک ماهیت موازین اتخاذ شده هرچه که باشد، مدیریت

ز باید به سمت شفافیت جهت دهی شود. این امر با وضوح بسیار ا

:" هنگامی که دلیل موجه نامه اتحادیه اروپا ناشی می شودآیین

                                                           
 2002 ژانویه 28به تاریخ  ای اتحادیه نامه آیین 7 ماده به کنید نگاه 36
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وجود  غذایی یا خوراک حیوانی ی ماده یک به تردید نسبت برای

دارد که دربردارنده ریسک برای سالمتی انسان یا حیوان باشد، 

مقامات عمومی با توجه به ماهیت، شدت و گستره ی ریسک، موازین 

ی سالمتی شان یا دم از ریسک تهدیدکنندهمناسبی را، برای اطالع مر

برای شناسایی حتی المکان کاملتر ماده غذایی انسانی یا خوراک 

حیوانی یا نوع ماده غذایی یا خوراک حیوانی، اتخاذ خواهند 

 احتمالی نمود. همچنین، مقامات عمومی به مردم درخصوص به ریسک

 کاهش گیری،پیش برای اتخاذ شرف در یا اتخاذی موازین و آن مواد

(. به ویژه این 10 )مادهنمایند"رسانی میاطالع ریسک آن حذف یا

-ی اطالعنامه که "مرحلهنویس آیینشفافیت، در آن قسمت از  پیش

نگاه کنید به ) یابدشده است، انعکاس می " نامیدهریسکرسانی 

 (.سوم، الف گفتارمباحث بعدی: 

می ماند که آیا اساساا و  با وجود این، این پرسش همچنان باقی

رسانی به عموم از موازین احتیاط قلمداد نیز تحت چه شرایطی اطالع

 گیرد؟ شده و در صورت مقتضی شکل "هشدار" به خود می

های قطعی یا گیری، ریسکسان به عنوان مثال، در قلمروی پیشبدین

ص موجب اعمال موازین محدودیت )ممنوعیت برخی محصولت، الزامات خا

که راجع به ترکیب، نگهداری، حمل و نقل و ...( شده و یا این

تعهدات سنگین اطالع رسانی )تنباکو و الکل( را موجب می شود. این 

بر اساس  رسانی(،تقسیم بندی ) که منجر به محدودیت گردد یا اطالع

پذیرد: فایده ی محصول، اهمیت اقتصادی، معیارهایی مبهم صورت می

به شیوه ی سنتی، امکان انتخاب شخصی مصرف کننده تولید یا مصرف 

 . و ...

گردد( ها نیز مطرح میبه همین ترتیب است)این پرسش در خصوص آن

که هنوز ثابت شده باشند. هایی که موجب هراس اند بدون آنریسک

آیا باید چنان محصولتی را به دلیل ریسک محتمل )معیار احتیاط( 

اا باید به مصرف کننده با حفظ آزادی ممنوع یا محدود کرد یا صرف

 انتخابش اطالع رسانی نمود )معیار اطالع رسانی یا هشدار(؟

چالش طرح شده دارای اهمیت است. وقتی که محصولی موضوع موازین 

محدودیت قرار می گیرد، ریسک سالمتی توسط مقامات عمومی مهار شده 

، ریسک سالمتی است. وقتی که آن محصول فقط موجب اطالع رسانی گردد

-شود که با علم به علت، انتخاب میکننده مهار میتوسط خود مصرف

 نماید که مصرف کند یا خیر؟

های مظنون در ها ریسکبنابراین استخراج معیارهایی که بر اساس آن

شود یا در قلمروی یک قلمرو احتیاط به مفهوم خاص آن واقع می

 تردید، خواهد بود. بدون رسانی ساده )هشدار(، دارای فایدهاطالع

می توان دو معیار اساسی در مبحث مواد غذایی مطرح نمود که 

 موازین ساده ی اطالع رسانی یا هشدار را توجیه می نمایند:

خطری که قابلیت ایجاد یک زیان شدید یا غیر قابل برگشت را  -

 ندارد،

 وجود امکان واقعی انتخاب برای مصرف کنندگان. -

مقتضی امکان مراجعه به موازین دیگر ثانوی یا  رتصو این امر در

 تکمیلی را از بین نمی برد؛ نظیر این شرایط:
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برای تعداد معدودی از مصرف کنندگان یا برای  ریسکعوامل  -

 گروهی از آنان )کودکان، خانم های باردار و...(

 (،تی یا فرهنگی)به عنوان مثال الکلمصرف سن -

قتصادی موازین احتیاط در مقایسه با غیر متناسب بودن هزینه ا -

 ؛منافع بهداشتی مورد انتظار

ذکر شود این است که موازین اطالع رسانی یا  بایدای که لهمسأ

هشدار می تواند همواره  در جهت جایگزین شدن با موازینی که 

احتمالا الزام بیشتری دارند تغییر کرده یا اصالح شود؛ البته اصل 

 احتیاط فقط موجب موازین موقتی می شود.

 اعتبار ویژگی موقتی بودن. 2
-احتیاط، ممکن است ساده تأکید بر ویژگی موقت بودن موازین

رسد. این اعتبار موقتی بودن متکی است بر متون  نظر به انگارانه

موازین  ی نامهموافقت) ی تجارت بین المللحقوقی حال یا آینده

-موافقت 5ی ماده  7ای. بند یا اتحادیه (گیاهیبهداشت و بهداشتی

در :"  داردمقرر می گیاهیبهداشت و بهداشتی موازین ی نامه

، ناکافی باشد، یک عضو می تواند  مواردی که دلیل علمی مربوط

گیاهی را بر مبنای اطالعات موثق موقتاا موازین بهداشتی یا بهداشت

در دسترس، اتخاذ نماید... . در چنین شرایطی، تالش اعضا بر 

فراهم آوردن اطالعات تکمیلی لزم برای ارزیابی عینی تر ریسک 

.خواهد بود .. ".
37

ی اتحادیه نامهآیین 7ه همین نحو، ماده ی ب 

-)قسمت اول قبل را ببینید(  مقرر می 2002ژانویه  28اروپا مصوب 

.در موارد خاص که ارزیابی اطالعات موجود، احتمال اثر 1دارد: "

طعیت علمی همچنان مخرب  بر سالمتی را آشکار می کند، اما عدم ق

اطالعات علمی دیگر به ، اتحادیه می تواند تا تدارک وجود دارد

لزم  ،منظور ارزیابی کاملتر از ریسک، موازین موقت مدیریت ریسک

 ." اتخاذ نماید تأمین سطح بالی حمایت از سالمت برای

کنندگان به نظر می رسد که این هم سویی، نشان می دهد که تدوین

اند با تفسیری که نهاد عالی حل اختالف متن اروپایی نخواسته

نامه ارایه جارت جهانی امروزه به طور قطعی از آیینسازمان ت

داده است، مخالفت ورزند.
38

  

چگونه می توان از تداوم موازین احتیاط که موقتی هستند جلوگیری 

نمود؟ پاسخ، باز هم توسط متون اخیر الذکر  داده شده است. دولت 

باید تالش کند که "اطالعات موجود" )و موثق( به مفهومی که قبالا 

                                                           
 صراحتا هورمون یحاو گاو گوشت موضوع در یجهان تجارت سازمان دنظریتجد نهاد 37

 در" یاهیگبهداشت و یبهداشت نیمواز نامهموافقت 5 ماده 7 بند که نمود دییتأ

 .(124 بند".)است داده قرار نظر مد را اطیاحت اصل واقع
 :به دیکن رجوع ژهیو به 38

Ch. NOIVILLE, « Principe de précaution et Organisation mondiale du commerce – Le cas du commerce 
alimentaire»,  Journal de Droit international, 2000, n° 2 ; J.-P. DOUSSIN, « L’accord sur les mesures 
sanitaires et phytosanitaires, état des lieux 5 ans après les accords de Marrakech », Colloque « Des 
espaces aux produits, regards croisés du Mercosur et d’Europe », Nantes, nov. 1999, (Rev. Dr. Rur.). 
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مورد مطالعه قرار گرفت، به "اطالعات علمی به منظور ارزیابی 

ماده  7نامه  در بند از آیین " تبدیل شود. این نقلریسککامل از 

نیز انعکاس  گیاهیبهداشت و بهداشتیموازین  ی نامه موافقت 5ی 

"...درچنین شرایطی تالش کشورهای عضو در بدست آوردن یافته است: 

 ریسکم به منظور انجام ارزیابی عینی تر از اطالعات تکمیلی  لز

 ".خواهد بود

تعهد به پژوهش علمی ، نقش دوگانه ای را ایفا می نماید. از یک 

که یک کند؛ چرا ت واردات را مستقر میسو، موازین ملی ممنوعی

کشور خواه در چارچوب سازمان تجارت جهانی و خواه در چارچوب 

به نحو نامعین  نمودن مرزهای خودبه مسدود  اتحادیه اروپا مجاز

باشد، اگر که به موازین ارزیابی ریسک در تأیید یا رد نمی

"اطالعات موثق" تأیید نشده از نظر علمی که مبنای موازین 

احتیاطی اتخاذی قرارگرفته، نپردازد. از سوی دیگر، این نوع 

تعهد به پژوهش، رئوس مسؤلیت احتمالی یک فعال عمومی یا خصوصی 

کند که ملزم به تکلیف احتیاط است: تا زمانی که  با ترسیم می را

"اطالعاتی" رد گردد که مبنای اعمال اصل  ی علمیهای تأیید شدهروش

احتیاط بود، تعهد آن فعال در اعمال موازین احتیاط به قوت خود 

 باقی است. 

 جا که موازین اتخاذ شده در اعمال اصل احتیاط، موقتیاز آن

. ایدهستند، ب قابل تجدید نظر باشند
39

 موازین احتیاط ماهیتاا  

اگر به تجربه ، و مورد اصالح قرار می گیرند ی اصالحی دارندجنبه

د. همچنین موازین احتیاط نباش نامناسب یا ناکافی مشخص شود که 

تواند به تناسب شناخت بهتر و رفع تدریجی عدم قطعیت علمی می

متناسب گردد. لزم است وقتی که تردیدها مرتفع گردید، موازین 

گیری پیش موازینبه  : این موازین موقتیگردندموقتی نیز اصالح 

 ریسک) گردندیا منتفی میتبدیل می شوند و  شده( ییدتأ ریسک)

 (.یید نشدهتأ

های گیری اصل احتیاط توسط دولت و بنگاهکاره ب سوم: گفتار

 اقتصادی

تردیدی نیست که اصل احتیاط، قبل از هرچیز راهنمایی برای 

انتظامی توسط نهاد  تصمیمات عمومی در چهارچوب اعمال اختیارات

عمومی است )الف(. همچنین در حال حاضر، همین نقش است که 

اما این اصل نمی بیشترین محل استناد و مراجعه را داشته است. 

تواند از اثرگذاری بر تصمیمات خصوصی و تعهدات بنگاههای 

در درجه اول  احتیاط اقتصادی بی بهره باشد. در این خصوص، اصل

کم ای که دستاست، چرا که متون پراکنده( منبع -اصل) ماهیت دارای

 آورد )ب(.در بخشی از آن ملهم هستند را گرد هم می

                                                           
39 F. KOURILSKY et G. VINEY, rapp. préc., p. 46: 

 برگشت" امکان صورت در" و دنظریتجد قابل باید نیمواز از منظر نویسنده این 

 .باشند ریپذ
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 (نقش دولت )کشور. الف

این دولت است که اولین ذینفع اصل احتیاط، در چارچوب اجرای 

،اختیارات انتظامی
40

به استثنای تصمیمات مربوط به صالحیت  

باشد. بنابراین باید تعریف گردد که طبق کدام ای، میاتحادیه

تواند از ابتکارات، کدام مرتبه و کدام نظرو رویکردی دولت می

 موازین ی نامه للی )موافقتامکانی که توسط قواعد بین الم

ژانویه  28نامه گیاهی( و اتحادیه ای )آیینبهداشت و بهداشتی

( به او داده شده است، در تصمیم گیری راجع به موازین 2008

 احتیاط استفاده کند.

مطابق آیین نامه مربوط به حقوق مواد غذایی، این تصمیم در سه 

ی ارزیابی اولین مرحله(: 3ماده   10مرحله، مطرح می شود )بند

-ی سوم، اطالعها و مرحلهدوم، مدیریت این ریسکی ها، مرحلهریسک

ای ی مجموعهدهندهگانه تشکیلها. این مراحل سهرسانی در خصوص ریسک

ها"ریسک واکاویاست که مناسب است آن را "
41

 بنامیم. 

 های ارزیابی ریسکمرحله. 1

به  ها ضرورتاا اروپا، ارزیابی ریسکیه نامه اتحادبر اساس آیین

پذیرد. ارزیابی ریسک، یک فرایند مبتنی بر ی علمی صورت میشیوه

مبانی علمی است و شامل چهار مرحله شناسایی خطرات، وجوه مشخصه 

ی ی خطرات، ارزیابی در معرض ریسک واقع شدن و بیان وجوه مشخصه

 (.39ماده ی  11باشد )بند ریسک می

شناسی و نیز همچنین شرایط استقالل کارشناسان نیز یک نهاد کار

 آید.ضروری به نظر می

اول  مصوب 535-98 زمان قانون از ها در حقوق داخلی،ارزیابی ریسک

در صالحیت آژانس ملی سالمت مواد غذایی فرانسه )افسا( 1998 ژوییه

ی علمی مواد غذایی ای در صالحیت کمیتهباشد و در حقوق اتحادیهمی

انی،انس
42

غذایی مواد  منیتکه ازین پس به عنوان نهاد اروپایی ا 

 است، قرار دارد.مطرح 

 های مدیریت ریسکمرحله. 2

سیاسی است، چرا که مربوط  ها در حقوق داخلی عمدتاا ریت ریسکمدی

 به قوای انتظامی دولت است.

-اتحادیه اروپا، این مرحله را این 2002ژانویه  28نامه ی آیین

فرایندی منفک از ارزیابی ریسک که شامل گونه تعریف می کند :  " 

، ممکن، در مشورت با طرف های ذینفعهای گوناگون ی سیاستموازنه

با احتساب ارزیابی ریسک و سایر عوامل قانونی و در صورت نیاز 

                                                           
40
 pouvoirs de police 

41
 l'analyse des risques 

 مواد به مربوط 1997 ژانویه 27 مورخ 258-97 شماره ی نامه آیین به بنگرید 42

 .13 و 11 به ویژه مواد ، جدید غذایی
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ذیل (. 3ماده ی  12")بند گیری و نظارت مناسبانتخاب موازین پیش

یر عوامل قانونی""سا ی بهارجاعچنین 
43

توان داده های اقتصادی می 

 شد. باید متذکر و اجتماعی در روند مدیریت ریسک را مطرح نمود

ی اساسی دارد. بر اساس همین هایی جنبهکه احتساب چنین  داده

 ها ارزیابی هزینه های اقتصادی تصمیم و موازین احتیاط،داده

-اقتصادی میسر گشته و هزینهبرای دولت و هم چنین برای بنگاههای 
ها با عواقب بهداشتی و اجتماعی یک تصمیم عدم اقدام )عدم اتخاذ 

ی احتساب گردد. بنابراین ضروری است که نحوهتصمیم( سنجیده می

ها سازماندهی شود؛ امری که در متون موجود به چشم نمی این داده

مواد بینی گردد. در این رابطه، شورای ملی پیش بایدخورد و 

غذایی
44

 تواند نقشی کلیدی ایفا نماید.می  

که دولت می تواند زمانی که  کرداشاره  به این مورد نیز باید

 نماید، به موازین محدودکننده، دستورشرایط و فوریت ایجاب می

قبل  بازار توسل جوید، حتی از{ محصولت} آوری جمع یا فراخوانی

ماید؛ همان طور که این که نهاد ارزیابی ریسک اعالم نظر نازآن

دادن به منع استفاده از آرد امر در فرانسه در خصوص عمومیت

 مواد سالمت ملی که منتظر اظهار نظر آژانسحیوانی، بدون این

غذایی )افسا( شوند، صورت پذیرفت. پاسخ مثبت است. چنین موازینی 

-ومواد بعدی قانون مصرف فرانسه، مقرر و ضابطه 221-222توسط مواد 

مند شده است. در اصل، چنین موازینی تنها بعد از نظر خواهی از 

فوریتی که به  افسا می توانند اتخاذ شوند. اما قانون در صورت "

-ای را لزم نمی" ، چنین مشورت اولیهطور صحیح توجیه شده باشد

 قانون مصرف(. 221ماده  10قانون روستایی و بند  365داند )ماده ی 

تغییر نکرده که  2002ژانویه  28این وضعیت، توسط آیین نامه ی 

شدید، مقرر داشته است  ریسک"یک نظام هشدار سریع" را در حالت 

که نماید به این(. این نظام هشدار فقط دولت را ملزم می50)ماده 

ها در مواد غذایی را از موازینی که دولت منیتمرجع اروپایی ا

بدون  ستلزم حرکتی سریع است، مطلع نماید،شدید که م ریسکمواقع 

شده  اثبات و( احتیاط اصل)های مظنون ریسک بین تفکیکی کهاین

صورت دهد.( گیری پیش)
45

  

                                                           
43  ریسا" که سازد یم روشن ونیسیکم توسط آیین نامه نهادشیپ جیهیتو شرح  

 نیمؤثرتر سک،یر کنترل بودن پذبر امکان"  شامل ژهیو به" یقانون عوامل

 در مشکل که ییغذا ی موادرهیزنج در یا نقطه به توجه با سکیر کاهش اقدامات

 ستیز آثار و یاقتصاد-یاجتماع آثار لزم،  یعمل یهاوهیش دهد،یم رخ آن

 .باشد یم" یطیمح
44Conseil national de l'alimentation (CNA (  

45  یعهده بر تنها را یاضطرار طیشرا تیریمد نامه، نییآ که است درست نیا  

 ها دولت نهاد، آن اقدام عدم صورت در تنها و( 53 ماده) است گذاشته ونیسیکم

 نیا فرض یاضطرار یها تیموقع نیا مورد در اما(. 54 ماده) بود خواهند مسئول

 یپ در یآدم یسالمت یبرا" یجد یسکیر" محصولت که بود خواهد" آشکار" که است
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 هارسانی راجع به ریسکی اطالع. مرحله3

ی حقوق مواد غذایی، تصریح شده این مرحله دقیقاا در آیین نامه

ها شامل تبادل تعاملی ریسکدر طی روند ارزیابی است. این مرحله "

نظرها در خصوص خطرات و ریسک ها، عوامل مرتبط با اطالعات و نقطه

-ها و مدیریت آن، میان مسؤولن ارزیابی ریسکریسک و تشخیص ریسک
ها، مصرف کنندگان، بنگاههای اقتصادی بخش غذایی و بخش خوراک 

شرح و  طرفهای ذینفع و به ویژه حیوانی، محیط دانشگاهی و سایر

و مبانی تصمیمات اتخاذی در موضوع  توضیح نتایج ارزیابی ریسک

 (.3ماده ی 13" )بندمدیریت ریسک می شود

که چطور به نحو است به اینای نشدهاما در متون موجود هیچ اشاره

هایی که ملموس در یابیم که این مرحله اطالع رسانی راجع به ریسک

مستلزم امر صورت پذیرد. این  بایدفقط مظنون می باشند، چگونه 

-ی پل ارتباطی مناسب در رابطه با انواع گوناگون طرفتصور تعبیه
نگاههای اقتصادی، شهرداران های مقصد می باشد: مصرف کنندگان، ب

. مسلماا مطبوعات و همچنین انجمن های مصرف کنندگان، و ... 

مدنی هایی که مسؤولیت ها یا سندیکاهای حرفه ای، و شرکتانجمن

نمایند، می توانند نقش برجسته ای را این موسسات را بیمه می

 ایفا کنند.

 های اقتصادیب. نقش بنگاه

در این بخش مقصود طرح پرسشی حساس است که اصل احتیاط آن را 

های ی بنگاهنماید: آیا اصل احتیاط در خصوص ادارهمطرح می

بت است، طی اقتصادی نیز تأثیراتی در بر دارد؟ و اگر پاسخ مث

 کدام شرایط؟

های تجاریاعمال اصل احتیاط، در رابطه با بنگاهقابلیت . 1
46

 

طبق نظر کمیته ی اقتصادی و اجتماعی اتحادیه اروپا، در خصوص 

"توسل به اصل احتیاط" صرفاا دولت وظیفه ی اجرای این اصل را بر 

که های اقتصادی، ابزاری را در اختیار ندارند عهده دارد و بنگاه

                                                                                                                                                                                           
 را مظنون صرفاا  یها سکیر بودن،" آشکار" یژگیو دیآ یم نظر به. باشند داشته

 .دینما یم یمستثن قاعده نیا از
( فعالن) برداران بهره و یاقتصاد یبنگاهها انیم ،یا هیاتحاد ی نامه نییآ  46

 نیچن را ییغذا مواد بخش یاقتصاد یهابنگاه نامه نییآ: شود یم قائل کیتفک

 سود هدف با خواه ، که یخصوص ای یعموم یاقتصاد هربنگاه:" دینما یم فیتعر

 مواد عیتوز و لیتبد د،یتول مراحل به مربوط یتهایفعال آن، ریغ ای یآور

 ییغذا مواد( فعال) بردار بهره(. 3 ی ماده 2 بند")ردیگیم برعهده را ییغذا

 یقانون مقررات تیرعا نیتضم متعهد که یحقوق ای یقیحق شخص"  از است عبارت

 3 بند.")باشد یم خود نظارت تحت یاقتصاد یبنگاهها در ییغذا مواد به مربوط
 و یاقتصاد یبنگاهها یبرا شده ارائه فیتعر به دیبنگر نیچن هم(. 3 ی ماده

 .3 ی ماده 6 و 5 بند: یوانیح خوراک بخش برداران بهره
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، و متناسب زیان شدید و مضر ، موازین موثر ریسکبه واسطه ی آن "

".قابل قبول باشد، را  معین نمایند ای که در مجموعهزینه
47

 

که مسؤولیت ای ندارند جز ایناقتصادی  چاره هایدر عمل، بنگاه

 الزام احتیاط اصل که دلیل این به ای را صرفاا یافتهافزایش

 تسری مظنون هایریسک سمت به را مسلم هایریسک به نسبت هوشیاری

دهد، بر عهده گیرند. وانگهی، اگر بنگاههای اقتصادی ملزم به می

-های مربوط به کیفیت یا  ارزیابی ریسک میرعایت ضوابط و آیین
بحرانی نقاط وکنترل باشند )نظیر روش ارزیابی خطر

48
و ...(، بر  

گیری به سمت احتیاط مبنای منطق هوشیاری است که از موقعیت پیش

شود تا آن حد که تصمیمات عمومی احتیاط موجب مقررات سوق داده می

های اقتصادی نیز باید از آن پیروی گردد که قطعاا بنگاهجدیدی می

گردد، نمایند. اما این تعهدات از تصمیمات عمومی ناشی می

 یبنابراین به طور مستقیم منتج از اصل احتیاط نیست بلکه نتیجه

 الزام آوربودن خود تصمیمات عمومی است. 

لیکن باید از این هم فراتر رفت. مقررات آیین نامه اتحادیه 

های اقتصادی اروپا، به روشنی دامنه اصل احتیاط را به بنگاه

 19ماده ی  3به خوبی از مقررات بند  مسألهتسری می دهد. این 

-در قلمرو ریسک نامه آشکار می گردد که به نظر می آید کامالا آیین

: های مظنون مطرح شده باشد
49

هر بهره بردار بخش مواد غذایی "  

هنگامی که مالحظه کند یا دلیلی بر این فکر دارد که یک ماده ی 

اولیه خوراکی که وی در بازار عرضه کرده است، می تواند برای 

سالمتی انسانها مضر باشد، بی درنگ به مقامات صالح اطالع می 

 ."دهد

-ثابت شده را مطرح نمی ریسک، قطعاا یک ریسکامکان  نسبت به گمان
توان الف(. همچنین، میدوم،  گفتار :نماید. )نگاه کنید به پیشتر

را صحیحاا با مقرره ی دیگر از همان ماده ارزیابی  این مقرره

( که به گمان عدم رعایت مقررات ایمنی ارجاع 19ماده 1نمود )بند 

خش مواد غذایی مالحظه نماید یا دلیلی می دهد:" اگر یک فعال ب

ها فکر کند که یک ماده ی اولیه ی داشته باشد که به موجب آن

، تولید کرده، تغییر شکل داده، ساخته وارد کرده خوراکی که وی  

مواد منیت یا توزیع کرده است به دستورالعمل های مربوط به ا

                                                           
 19مورخ  C  6/ 268، مجله رسمی جامعه اروپا، شماره 2000ژوئیه  12نظر   47

 . 3.5و  3.4، بند 2000سپتامبر 
48
 Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) 

بخش خوراک حیوانی مقرر می  اقتصادی بنگاههای غیر مشابهی در خصوص ی مقرره  49

 می اطالع صالح مقامات بدون فوت وقت به بخش خوراک حیوانی فعال هر" :دارد که

 خوراکی که ماده یک بر این فکر داشته باشد که دلیلی یا کند مالحظه اگر دهد

 حیوانی امنیت خوراک به مربوط داده است مطابق موازین قرار بازار یچرخه در

 که آنچه نظیر)خطر ظن یک یدیگرمسأله اینجا در(. 20 ی ماده 3 بند")باشد نمی

ی ظن به مطرح نمی باشد، بلکه مسأله( است مقرر انسانی غذایی مواد خصوص در

 عدم رعایت مقررات الزام آور می باشد. 
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آوری مواد بی درنگ فرآیند جمع یی پاسخگو نیست، آن فعال بایدغذا

غذایی مورد بحث را از بازار  برعهده گرفته ... و آن را به 

مقامات صالح اطالع دهد. هنگامی که مواد غذایی بتوانند ضرری 

فعال، مصرف کننده را برای مصرف کننده در پی داشته باشند، آن 

 صورت آوری آگاه ساخته و درثر و دقیق از دلیل جمعبه شیوه ی مؤ

نیاز، هنگامی که سایر موازین برای نیل به یک سطح بالی حفاظت 

از سالمتی ناکارآمد باشند، محصولتی که قبالا به مصرف کننده تحویل 

 دهد(."داده شده است را فرا می خواند )برگشت می

ی بنگاههای سان، در میان تعهداتی که به طور مستقیم بر ذمهبدین

کم در بخشی به لحاظ تعهداتی هستند که دستاقتصادی بار می شود، 

 گیرند.ها در قلمرو اصل احتیاط قرار مینگرانی در مهار ریسک

این تعهدات، که به ویژه توسط آیین نامه اتحادیه اروپا، پیش 

بینی شده است، باید نسبت به تمامی واحدهای مربوط به بخش مواد 

مال شوند.ها، اعی آنغذایی بدون در نظر گرفتن اندازه
50

 

 های خاص اجرای اصل احتیاطشیوه. 2

-از سوی بنگاه عملیک تکلیف ابتکار و  موجباصولا اصل احتیاط به 
، ظاهر می شود. این تکلیف ریسکهای اقتصادی در صورت ظن به یک 

-به صورت عمده دو موضوع متمایز دارد: هوشیاری در رابطه با ریسک

امکان اتخاذ موازین مناسب در ها و اطالع رسانی به مقامات صالح. 

 صورت گمان به ریسک را نیز به آن باید اضافه نمود.

-ها ، ناظر به این است که بنگاهدر رابطه با ریسک هشیاریالف. 
که با استفاده  هاییریسکهای اقتصادی در وضعیت تردید نسبت به 

از محصولتشان مرتبط هستند، قرار گیرند. چنین تعهدی به صورت 

از متون موجود به دست نمی آید، مگر اینکه بتوان آن را از  رسمی

های تلویحی راجع به تعهدات ناظر به پیگیری محصولتاشاره
51

)بند  

( 1386ماده ی  12 قانون مدنی
52

ی و در آیین صدور مجوز در چرخه 

جدید،  غذایی اولیه ومواد جدید های بازار قراردادن خوراکی

برداشت نمود.
53

تعهد تحت این عنوان در آیین نامه ی همچنین، این  

اتحادیه اروپا، نیز پیش بینی نگردیده است. چنین  2002ژانویه  28

دیگری برای تعهد  اولیهشود چرا که شرط تعهدی واقعی محسوب می

                                                           
 قسمت ون،یسیکم نامهنییآ سینو شیپ وستیپ به نکته نیا خصوص در دیکن رجوع  50

 ."متوسط و کوچک یاقتصاد یهابنگاه بر سینو شیپ ریتأث یابیارز سند"
51
 obligation de suivi des produits 

 شورا و ییاروپا پارلمان CE/ 95/2001 دستورالعمل 5 ی ماده به دیبنگر نیهمچن 52

 .محصولت یعموم منیتا به مربوط 2001 دسامبر 3 مصوب
53 : 1997 هیژانو 27 مورخ 258-97 شماره نامه نییآ 4 تا 1 مواد به دیکن رجوع  

 پس نیا از که قراردادن محصولفرد مسؤول در چرخه ی بازار اتحادیه "

 خواهد یم محصول که عضو دوت آن به را ییتقاضا شود، یم دهینام" یمتقاض"

 نیا". دینما یم میتسل شود، بازار یچرخه وارد آن قیطر از بار نینخست یبرا

 .شود یم هیتوج محصول کی بودن دیجد با مرتبط عمده شک توسط امر
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نگاه کنید ) ان انداختن آیین هشدار.است که عبارت است از به جری

 (مباحث بعدی: بند ببه 

واجد اهمیت است.  هشیاری، تعیین موضوع این این با وجود

همانگونه که مالحظه نمودیم، اجرای اصل احتیاط مبتنی بر وجود 

منجر به ظن وجود یک  باید است که ،عالوه موثقهب"اطالعات موجود" 

در رابطه با  (.دوم، الف گفتارنگاه کنید به پیشتر: گردد ) ریسک

معقول دو منبع ممکن برای  اینگاههای اقتصادی می توان به شیوهب

چنین اطالعاتی تصور نمود. نخستین منبع عبارت است از نظرات و 

باشند: انتشارات دفاتری که رسماا مسؤول ارزیابی خطرات سالمتی می

ژانویه  28که توسط آیین نامه  غذایی امنیت اروپایی افسا و نهاد

.  دومین ایجاد شده است. در اینجا مقصود منابع "رسمی" است 2002

ها، که های خود بنگاهها یا  بازپرسی عبارت است از یافتهمنبع 

 که مشتریانشان هنگامیطریق سسات از ؤاین م با "ارتقای اطالعات"

کنند. گیرند، دریافت  میدر معرض آسیب یا زیان قرار می مشتریان

ای واحدهای لزم بر ی مراقبتی اروپا درجهی اتحادیهنامهاما آیین

گیری شروع تعهداتی که آن موسسات در پیی تصادی، یعنی آستانهاق

 اصل احتیاط متحمل می شوند، را مشخص نمی نماید.

ب. تعهد اطالع رسانی به مقامات هنگامی که بنگاه اقتصادی به یکی 

باشد. تنها همین الزام است گردد، ضروری میاز محصولتش مظنون می

های سالمتی ارزیابی تمامی ریسک علمی جهت از کم تواند دستکه می

 را که مورد ظن خود مؤسسه قرار گرفته است، تضمین نماید.

ژانویه  28این تعهد اطالع رسانی به مقامات، توسط آیین نامه ی 

(. که طبق آن 19ماده  3اتحادیه اروپا ایجاد شده است )بند  2002

یلی دارد هر فعال بخش مواد غذایی هنگامی که مالحظه کند یا دل ":

که به موجب آن دلیل فکر کند که یک ماده ی اولیه ی غذایی که آن 

ی بازار قرار داده است، ممکن است برای سالمتی فعال در چرخه

نماید. آن درنگ مقامات صالح را مطلع میانسان، مضر باشد، بی

-ها نسبت به مصرفگیری از ریسکموازینی را که برای پیش بایدفعال 
 به اطالع مقامات ذی صالح برساندهایی اتخاذ نموده است کننده ی ن

..". 

تعهدی دارای اگر به کلمات متن توجه نماییم، یک بنگاه اقتصادی 

ی بازار قرار که خود در چرخهاست ای دوگانه راجع به مواد غذایی

این ظن مورد چه که ، اطالع رسانی در خصوص آنسواز یک  دهد،:می

تواند برای سالمتی انسان مضر باشد؛ و ی میکه یک ماده غذایاست 

دیگر اطالع رسانی راجع به موازینی که آن بنگاه اتخاذ می  سویاز 

کند.
54

 

                                                           
54  مصوب CE/95/2001  شماره دستورالعمل مشابهی در مضاعف یرسان اطالع تعهد  

 محصولت یعموم منیتا به راجع 2001 دسامبر 3 مصوب شورا و ییاروپا پارلمان

 یمبنا بر ،تولیدکنندگان یا توزیع کنندگان که یهنگام: "است سهیمقا قابل
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رسانی )هشدار( به "مقامات صالح" موضوع هرچه که باشد، آیین اطالع

یافته باشد، امری که در حال حاضر صورت نگرفته است. سازمان باید

نخست ی شیوه. محقق گرددمی تواند به دو شیوه  سازماندهیاین 

)به عنوان  رسانی به نهاد صالحیتدار دولتی عبارت است از اطالع

مثال اداره کل رقابت، مصرف و جلوگیری از تقلب
55

ی و ... (.شیوه 

-ایجاد گردد، این امکان را به بنگاه اقتصادی می لزم استدوم که 
است که در مورد دهد که مستقیماا به افسا مراجعه نماید. روشن 

-های مسلم اداره کل رقابت، مصرف و جلوگیری از تقلب مناسبریسک

ترین نهاد خواهد بود. در مقابل با توجه به فوریت ممکن، در 

تنها مظنون است، یعنی در قلمروی احتیاط قرار  ریسکی که دموار

 گیرد افسا می تواند مؤثرترین باشد.می

، در ریسکنسبت به یک  تردید صورتج. اتخاذ معیارهای مناسب در 

. این تعهد در استهای اقتصادی موجود برای بنگاه یحال حاضر تعهد

واقع به طور ضمنی از "تعهد پیگیری محصولت" ناشی می شود: 

در  در خصوص نقصی که طی ده سال پس ازچنانچه، تولید کننده، "

-پیش ی بازار قراردادن محصول، ظاهر گردیده، موازین خاص جهتچرخه
، نمی تواند به موارد گیری عواقب خسارت بار را مهیا نکرده باشد

قانون مدنی  1386ماده ی  11بند   5و  4های معافیت مقرر  در بخش

قانون مدنی  1386ماده  12بند 2" )فراز فرانسه استناد نماید

-بار" می خسارت عواقب گیریپیش جهت خاص فرانسه(. این "موازین

گوناگون باشد: اطالع رسانی به عموم، جمع آوری یا تواند بسیار 

-لت مورد بحث و ... . این نکته فراخوانی )مرجوع نمودن( محصو

" در قانون مورد بحث محصولت پیگیری "تعهدباید ذکر شود که برای

شده است. این تعهد فقط به ، ضمانت اجرایی تعیین ن(انون مدنی)ق

یابد، یعنی میضمانت اجرا ر مستقیم و خیلی دیرهنگام صورت غی

شده باشد و صرفاا با محرومیت استفاده از یک  وقتی که زیانی وارد

علت معافیت.  با این حال، این تعهد به نحو قابل توجهی توسط 

راجع به  2001دسامبر  3مصوب  CE/95/2001دستورالعمل شماره ی 

 (.5)ماده  عمومی محصولت، تقویت شده است منیتا

اتحادیه اروپا، همین ایده را گرفته،  2002ژانویه  28 ینامهآیین

 3بند است. در واقع،  اما به شیوه ای کامالا متفاوت عنوان نموده

در صورتی که گمان  های اقتصادی را ملزم می نمایدبنگاه 19ی ماده

ی غذایی می تواند خطرناک باشد، مقامات را، از یک مادهنمایند 

ی ها در خصوص مصرف کنندهی بروز ریسکموازینی که برای بازدار

چه به طور ند. اما خالف آسازننهایی اتخاذ می نمایند، مطلع 

                                                                                                                                                                                           
 که بداند دیبا ای بداند ،یا حرفه فرد کی عنوان به ارشانیاخت در اطالعات

 کننده مصرف یبرا یسکیر یحاو اند، داده قرار بازار در ها آن که را یمحصول

 صالح مقامات فوراا  باید ها آن باشد، یم منیتا یعموم الزامات با رتیمغا در

 یاقدامات چه که ندینما مشخص ژهیو به و ... ندینما مطالع را عضو یکشورها

 د".ان نموده اتخاذ کننده مصرف با مرتبط یهاسکیر از یریجلوگ یبرا
55
 Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) 
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-نامه بنگاهشود، آیینی محصولت استنباط میتلویحی از تعهد پیگیر

های اقتصادی را ملزم به اتخاذ موازین بازدارنده  نمی نماید. 

که ماده غذایی، نامه، فقط در صورتی چنین محدودیتی توسط آیین

غذایی نباشد، مقرر گردیده است  منیتهای امطابق با دستورالعمل

های مسلم (، امری که فقط می تواند ناظر به ریسک19ماده  1)بند 

 باشد.

های اقتصادی در نتیجه، اتخاذ موازین بازدارنده توسط بنگاه

مربوط، در نبود الزام به انجام آن، به منزله ی یک اختیار تلقی 

ها در این اختیار برای دولت 7شده است، همچنانکه به موجب ماده 

 الف(سوم،  گفتارنگاه کنید به پیشتر: نظر گرفته شده است. )

می توانند اتخاذ  ترتیب های اقتصادی بدینموازینی که بنگاه

توانند جنبه گمان این موازین مینمایند، مشخص نشده است. بی

فرایند تولید، تغییر طرز تهیه ، درونی داشته باشند )تغییر 

ی بیرونی )اطالع رسانی  به مصرف تغییر ترکیبات و ...( یا جنبه

 کننده، تعلیق تجاری سازی، جمع آوری و ...(.

-های اقتصادی در بهسان، بنگاهیناین تعهدات گوناگون، که بد
-کارگیری اصل احتیاط، متحمل می شوند، همچون تعهداتی که بر عهده

ها است، تنها در صورتی می تواند مؤثر و عملی شود که ی دولت

عواقب عدم رعایت آن در قالب مسؤولیت دارای ضمانت اجرا گردد. 

آیین نامه ی اتحادیه اروپا، چنان ضمانت اجرایی را مقرر 

 نداشته، امری که به حقوق کیفری و مدنی ملی محول گردیده است.

 

 

 


