بررسی احتیاط در معنای فقهی بهمثابه اصل زیستمحیطی احتیاط
حامد

خوبیاری*1

تاریخ دریافت1397/10/23:

تاریخ پذیرش1398/01/13:

چکیده
در دنیای جدید ،با پیشرفت علم و صنعت ،انسانها به درجهای مطلوب از آسایش دست پیداکردهاند .هزینه
به دست آوردن این آسایش اما از دست دادن آرامش در محیط زندگی بوده است .دنیا در غوغای فنّاوری و
تغییرات سریع حاصل از آن ،امنیت پیشین خود را از دست میدهد و متعاقباً قانونگذاران به دنبال آناند تا
قوانینی تصویب کنند که منافع عمومی را در برابر این خطرات تأمین نماید .اصل احتیاط ،زاده همین نیاز بوده
و تقریباً پنج دهه است که در قوانین بهعنوان اصلی مستقل بهکاربرده میشود .هرچند در قوانین ما مبانیای از
قبیل قاعده ال ضرر و قاعده عقلی -شرعی احتیاط وجود دارد که قادرند تا حدود زیادی خأل حاصل از نبود
اصل احتیاط را پر کنند ،اما قانونی شدن اصل احتیاط ،میتواند ازنظر روانی موجی مثبت ایجاد کرده و با
جایگزینی مسئولیت پیشگیرانه بهجای مسئولیت جبرانگرایانه دست قانونگذار را در تصویب قوانین حمایتی
از محیطزیست باز بگذارد .در این مقاله کوشیدهایم تا با تطبیق اصل فقهی و غربی احتیاط ،نقاط شباهت و
تفاوت آنها را بازیافته و جعل اصل احتیاط بر مبانی فقهی -حقوق کشورمان را امکانسنجی کنیم .به نظر
میرسد ،حال که بسیاری از مقررات مصوب در ایران در منطقة الفراغ شرع قرار دارند ،بهتر است ،در راستای
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حمایت از محیطزیست و نوع بشر ،اصل احتیاط را بهعنوان اصلی عقلی ،در سایه قواعد احتیاط و الضرر،
پذیرفته و به آن جامه قانون بپوشانیم.
کلید واژه ها :اصل احتیاط ،قاعده احتیاط ،قاعده الضرر ،بار اثبات دعوا.

 1مقدمه
احتیاط به معنای دوراندیشی و مراقبت در تمام کشورها و فرهنگها ،ممدوح و ستوده است .در
فرهنگ دینی ما احتیاط نهتنها قاعدهای عقلی ،بلکه اصلی شرعی نیز محسوب میشود؛ تا در تاریک – روشن
راه سعادت ،راهکاری برای رفع شک از مکلف باشد .فقهای تیزبین نیز بسیار درباره انواع ،مجرا و ارکان
احتیاط بحث و فحص کردهاند  .گروهی آن را اصلی عملی و گروهی که احتیاط را از منظر عقلی مینگرند،
آن را قاعده به شمار آوردهاند .در سایر نظامهای حقوقی اما احتیاط در این معنا بهعنوان یک اصل مجزا
چندان شناختهشده نیست ،البته نمیتوان منکر وجود تکلیف عرفی و قانونی به احتیاط در کشورهای دیگر
شد .در کشورهای کامن ال ،بیاحتیاطی 1یکی از عناصر موجد ضمان محسوب میشود .امروزه معیار سنجش
بیاحتیاطی برای ضامن دانستن و یا مبری کردن ،معیار نوعی است (یزدانیان .)156/1 :1386 ،در سیستم
حقوقی ما بیاحتیاط ی مبنای مستقلی برای ضمان محسوب نشده و درواقع قسمی از تقصیر است (تبصره ماده
 145ق .م .ا) .بااینوجود به نظر میرسد؛ قانون مسئولیت مدنی با نظر به گستره وسیع بیاحتیاطی در
کشورهای غربی ،بیاحتیاطی را به معنای اعم آن یعنی تقصیر بهکاربرده است (ماده  1ق .م .م) .در فقه واژه
بیاحتیاطی مورداستفاده قرار نگرفته و از مفهوم کلی عدم مباالت استفاده کردهاند .قانون مجازات اسالمی اما
به نظر میرسد  ،با به کار بردن هر دو واژه ذیل یک ماده ،معتقد به تغایر مفهومی آن دو است (قاسمزاده،
 .)40 :1387ازآنچه گفته شد نباید چنین پنداشت که فقه نسبت به تخطی از احتیاط معقول موضعی اختیار
نکرده ،بلکه باید دانست که اگر در حقوق کامن ال پس از سالها فراز و نشیب ،معیاری نوعی برای بی
احتیاطی در نظر گرفتهشده ،قرنها پیش از آن فقها برای ضامن دانستن مرتکب ،استناد عرفی را کافی می
دانستند (بجنوردی .)22/2 :1377 ،محتاط بودن وظیفها ی قانونی و عرفی بر دوش شهروندان است،
بااینوجود نمیتوان گفت بین لزوم این احتیاط و احتیاط بهمثابه یک اصل ،اینهمانی وجود دارد؛ چراکه
احتیاط پیش از تبدیلشدن به یک اصل ،معیاری برای ایجاد ضمان در روابط بین دو شخص بود و در حقوق
کالن به کار نمیرفت .درواقع بیاحتیاطی رازمانی میتوان تقبیح کرد و موجد ضمان دانست که ضرری
ایجادشده باشد؛ اما اصل احتیاط برای آن ظهور کرده تا تأمینکننده منافع کالن جامعه در طول سالها و برای
نسلهای آینده باشد (.)Fisher & Others, 2006: 226
1

- Negligence.
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نکته قابلتأمل آنکه ،تکلیف همواره در حقوق با حق مالزمه دارد .در مورد محیطزیست و تکلیف
انسانها در برابر نسلهای آینده اما موضوع کمی متفاوت است .اگر احتیاط در استفاده از محیطزیست تکلیف
انسانها در برابر آیندگان باشد ،حق ایشان چیست؟ مالزمه حق و تکلیف در خطبه  216نهجالبالغه صراحتاً
مورد تأکید قرارگرفته است .بسیاری از اندیشمندان نیز تکلیف ،اعم از اجتماعی و فردی را موجد حق برای
مکلف دانستهاند (جوادی آملی .)255 :1392 ،بااینحال باید پذیرفت ،حق مکلف همواره از سوی صاحب
حق تأمین نمیشود ،بلکه ممکن است تالزم حق و تکلیف نه بهصورت متقابل که در طول یکدیگر باشد ،به
این معنا که صاحب حق هیچ تکلیفی در برابر متعهد نداشته باشد اما اشخاص دیگری در برابر متعهد ،مکلف
باشند .این موضوع در حقوق معامالت نیز مصداق دارد (مواد  196و  768قانون مدنی) .با توجه به آنچه گفته
شد؛ انسان معاصر در برابر آیندگان مکلف و در برابر پیشینیان ذیحق محسوب میشود.
پیدایش اصل احتیاط 1در معنای حقوقی به دهه هفتاد میالدی برمیگردد .واژه احتیاط را برگرفته از
مفهوم آلمانی آن  2میدانند ( .)Gardiner, 2006: 35اصل احتیاط در کشورهای اروپایی پاسخی برای
نیازهای زیستمحیطی و جلوگیری از مخاطرات آن بود .این اصل امروزه تقریباً همه عرصههای فعالیت
انسان؛ ازجمله موارد پزشکی – دارویی ،مسائل اقتصادی ،مواد غذایی ،علم ژنتیک و حتی سیاست را تحت
شمول خود قرار داده است .این گستره تا آنجاست که برخی از آن بهعنوان اصل طالیی در این حوزهها
یادکردهاند (رمضانی قوامآبادی .)200 :1390 ،بهکارگیری اصل احتیاط میتواند موجد تغییرات مثبتی در
تصمیمگیریها باشد .بااینوجود ،رو یکرد اقتصادی به احتیاط معتقد است آنجا که احتیاط مستلزم پرداخت
هزینه زیادی است باید تن به خطری داد که در صورت رخ داد ،مخارج کمتری در بردارد ( Hahn,

 .)Sunstein, 2005: 2این رویکرد اقتصادی امروزه در نحوه برخورد مسئولیت مدنی با عاملین زیان به چشم
میخورد و باعث پیدایش مکاتب ابزارگرایانها ی شده است که احتیاط را در هر وضعیتی ،مطلوب و وظیفه
عرفی یا قانونی نمیدانند (بادینی.)408 -381 :1384 ،

 2جایگاه اصل احتیاط در اسناد بینالمللی و ملی
اصل احتیاط به عنوان پشتوانه مقررات زیست محیطی در حقوق بین الملل سابقه بیشتری از حقوق
کشورمان دارد .از همین رو در ابتدا به تقنین این اصل در حقوق بین المللی و سپس به تاثیر این اصل در
حقوق ایران خواهیم پرداخت.

1

- precautionary principle.

 2ـ  Vorsorgeدر زبان آلمانی معنای پیشگیری و مراقبت میدهد و واژهی  Vorsorgeprinzipدقیقاً معادل precautionary
 principleاست .پیش از آنکه این واژه توسط کشورهای دیگر به کار گرفته شود ،در آلمان و در حدود دههی شصت قرن بیستم برای مسائل
مربوط بهسالمت و محافظت از محیطزیست در برابر مخاطرات عصر نو مورداستفاده قرار میگرفته است (.)Raffensperger, 1999: 4
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 1 -2اصل احتیاط در اسناد بینالمللی
لفظ اصل احتیاط برای نخستین بار و بهصورت رسمی در اولین کنفرانس بین المللی مربوط به
حفاظت از دریای شمال ،در سال  1984به کار رفت ،1اما بدون تردید یکی از مهمترین موارد پرداختن به این
اصل ،به کار بردن آن در بیانیه ریو در سال  1992میباشد .این بیانیه نتیجه نشست  178کشور متحد ،ازجمله
ایاالتمتحده ،در ریودوژانیرو پیرامون مسئله محیطزیست و توسعه است .بیانیه در اصل پانزدهم مقرر میدارد
که اگر احتمال خطر جدی و برگشتناپذیری وجود داشته باشد نمیتوان به بهانه عدم وجود اطالعات علمی
کافی در مورد اتفاق افتادن ضرر ،قائل به مجاز بودن تصرف مخاطرهآمیز باشیم .بهعبارتدیگر حتی احتمال
ضعیف رخ دادن برخی خسارات ،اتخاذ تدابیر در مقابل آن را برای محافظت از انسان و طبیعت ایجاب می
کند  .کاربرد اصل احتیاط در بیانیه ریو ،باعث تکرار آن در بسیاری از اسناد بینالمللی دیگر شد .این اصل در
همان سال و در کنوانسیون تغییرات آب و هوایی مورد تأکید قرار گرفت .در این کنوانسیون اصل احتیاط با
زبانی نرمتر طرفین را ملزم به ارزیابیهای محتاطانه درباره خطرات موجود در انجام پروژه میداند و آنان را
مکلف میکند تا با اتخاذ تدابیری مخاطرات احتمالی را به حداقل برسانند ().)Article 3(3

به این ترتیب ،هیچیک از بیانیههای گفتهشده معنا و چارچوب دقیقی از اصل احتیاط بیان نکردهاند.
این سردرگمی و ابهام در ادامه و در معاهده ماستریخت ( )1992و همینطور در معاهده تشکیل جامعه
اروپایی ( )1997به اوج خود میرسد .این معاهدات تنها بهکلی گویی هایی در مورد رعایت احتیاط و الزام
خاطی به پرداختن جریمه و بازسازی محیط آلودهشده ،بسنده کردهاند ( .)Article 174این کاستی ،کمیسیون
اروپایی را بر آن داشت تا در سال  2000اقدام به تعیین چارچوب و تحدید اصل احتیاط کند
) .(COM(2000) 1این اصل در اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن در عمل بسیار رعایت میشود ،هرچند
در ایاالتمتحده آمریکا بهشدت اتحادیه اروپا مقبولیت ندارد .همین موضوع در می  2003باعث طرح دعوایی
از سوی آمریکا و کانادا علیه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در سازمان تجارت جهانی شد .اروپاییها مبتنی بر
اصل احتیاط از واردات تولیدات زیستفناوری آمریکا و کانادا جلوگیری میکردند و ایاالتمتحده معتقد بود
پیش از اثبات مضر بودن این تولیدات ،منع واردات نوعی تبعیض غیرقانونی محسوب میشود .سازمان
تجارت جهانی این ادعا را رد کرد و تشخیص داد که کشورها برای سالمت مردم خود میتوانند از واردات
کاالهای مشکوک خودداری کنند .2این اقدام نوعی تغییر نگرش در حکم موارد مشکوک بود .به این معنا که
اگر پیشازاین در موارد مشکوک حکم به جواز داده میشد ،ازاینپس اصل اولی در موارد مشکوک مضر
زیستمحیطی ،منع خواهد بود .کشور ایاالتمتحده آمریکا در سال  1992به بیانیه ریو پیوست؛ هرچند در
قانون اساسی خود ،اصل احتیاط را وارد نکرد و همواره در دید عموم محققان کشوری بوده که از اعمال
1

- Bermen Ministerial Declaration of the International Conference on the Protection of the North
Sea.
2
- WTO Director General Pascal Lamy, Speech, October 10-11, 2005, Geneva, Switzerland, at
http://www.wto.org/English/news_e/sppl_e.htm.
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صریح اصل احتیاط خودداری کرده است .بااینوجود بسیاری معتقدند ایاالتمتحده نیز در عمل در برابر
خطرات زیستمحیطی مانند اتحادیه اروپا مواضع سخت گیرانه ای دارد ( ،)Percival, 2005: 20البته
اظهارات دونالد ترامپ ،رئیسجمهور ایاالتمتحده و اقدام وی در خروج از معاهده زیستمحیطی پاریس در
سال  2017نشان از عدم برنامهریزی پایهای در این کشور نسبت به حفظ محیطزیست دارد.

 2 -2اصل احتیاط در اسناد ملی
اصل  50قانون اساسی مقرر داشته« :در جمهوری اسالمی ،حفاظت محیطزیست که نسل امروز و
نسلها ی بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند ،وظیفه عمومی تلقی میگردد .ازاینرو
فعالیتهای اقتصادی و غیر آنکه با آلودگی محیطزیست یا تخریب غیرقابلجبران آن مالزمه پیدا کند ،ممنوع
است ».اصل  45همین قانون نیز بهصورت تلویحی به اهمیت محیطزیست و شأن محافظت از آن پرداخته
است .سابقه دغدغههای قانونی زیستمحیط ی در ایران؛ سابق بر قانون اساسی است .قانون حفاظت و
بهسازی محیطزیست ( ،) 1353الیحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها (مصوب شورای انقالب
جمهوری اسالمی ایران) ،قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور ( ،)1371قانون ایمنی
زیستی جمهوری اسالمی ایران ( )1388و بسیاری قوانین دیگر ازایندست مؤید این نظر است که راهکارهای
احتیاطی و حفاظتی در دهههای اخیر همواره مدنظر قانونگذاران ایران بوده است .بیان این پیشینه الزم بود تا
به اهمیت احتیاط بهعنوان یک اصل که باید دارای ضمانت اجراهای قوی باشد ،پی ببریم .پسازاین به
شباهتها و تفاوتها بین اصل احتیاط در معنای حقوق غرب و اصل احتیاط در معنای فقهی ،روشن کردن
معنای قاعده احتیاط ،یافتن مبنایی برای الزام احتیاط در حقوق کشورمان ،اثرات ملزم کردن به احتیاط و
ضمانت اجراهای آن خواهیم پرداخت.

 3تطبیق اصل احتیاط با قواعد و اصول فقهی
موضوع اصل احتیاط تصمیمگیری در موارد شک و عدم اطمینان بوده و این تصمیمگیری بیشتر مربوط
به واکاویها و سیاستهای قانونگذاران است .علم تنها میتواند به سنجش و ارزیابی خود تصمیم بپردازد و
نتایج احتمالی و اجتناب از خطرات آن بیشتر به سیاستگذاریها بستگی دارد .در زیر به تطبیق اصل احتیاط
و اصل شرعی احتیاط می پردازیم.

 1 -3اصل احتیاط
اصل احتیاط در حقوق بین الملل دارای عناصر متعددی است:
 .1اتخاذ اعمال احتیاطآمیز قبل از انجام عمل و ظهور آثار :اصل احتیاط وظیفهای را بر دوش دولتها
و افراد جامعه قرار میدهد تا در مواقع تردید مکلف به رعایت احتیاط باشند .این امر بهصورت کلی از اصل
احتیاط انتزاع میشود و نیازمند قانون خاص نیست .به نظر میرسد ماده  12قانون مسئولیت مدنی نمود همین
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عنصر است ،چراکه کارفرما را مکلف به رعایت احتیاط میکند .قانون امنیت و سالمت شغلی نیز تکالیف
مشابهی را بر عهده کارفرما گذاشته است.1
 . 2تعیین اهداف :اصل احتیاط مشوقی است برای اینکه هر طرحی بر پایه اهداف از پیش مشخصشده
پیگیری شود.
 .3جستجو برای راهکارهای جایگزین :مطابق این عنصر فردی که اقدام به رفتار مخاطرهآمیز میکند و
در رفتار وی خطراتی احتمالی نهفته است ،باید پیش از اقدام به آن عمل ،همه راههای جایگزین را بررسی
نموده باشد .این عنصر را شاید بتوان با فحص پیش از یاس در مورد اصل شرعی احتیاط مشابه دانست
(.)Tickner, Raffensperge, Myers, 1998: 4
بااینحال باید توجه داشت اصل احتیاط ،اصلی جهت جبران نیست ،بلکه تنها راهی برای پیشگیری
است .وجود ضرر از ارکان مسئولیت است (باریکلو ،)60 :1385 ،بنابراین نمیتوان بیاحتیاط را قبل از ورود
ضرر ضامن جبران چیزی دانست ،اما میتوان وی را به دلیل بیاحتیاطی جریمه نمود .چالش دیگر اجرای
اصل احتیاط ،حیطه اقتدار دولتها و قوانین است .میدانیم حقوق قانونی را قوانین موضوعه -یعنی قوانینی که
فرزند حکومتاند؛ به مردم اعطا میکنند اما آزادی اراده انسانها ناشی از حقوق اخالقیای میباشد که حتی
حاکم بر دولت و قانونگذاران است (نبویان .)157 :1393 ،پس چگونه دولتها میتوانند بر اساس
احتماالت ،آزادی خطر کردن افراد را محدود نمایند؟ آیا ایجاد چنین محدودیتهایی ،سد راه ابتکار انسان
نخواهد شد؟ در ادامه به بررسی پاسخ این پرسشها خواهیم پرداخت ،اما پیش از آن باید بدانیم؛ آیا از اصل
شرعی احتیاط نیز میتوان در برابر مخاطرات احتمالی زیستی راهکارهای سهگانه فوق را استنباط کرد؟ آیا می
توان این راهکارها را از قاعده احتیاط با مبنای عقلی آن برداشت کرد و اگر چنین امری ممکن باشد آیا می
توان حکم وضعی از آن انتزاع نمود؟ در صورت عدم امکان آیا قواعد فقهی دیگر همچون ال ضرر میتواند
راهگشا باشد؟

 2 -3اصل شرعی احتیاط
اصل احتیاط یکی از اصول عملیِ محسوب میشود که در موردشک در مکلف به ،مورداستفاده قرار
میگیرد .اصل احتیاط برای فقهای متقدم ،بهعنوان یک اصل عملی مستقل و جدا از اصاله الحظر شناختهشده
نبود .اصل احتیاط را اصل اشتغال نیز مینامند چراکه ذمه (به تعبیر دقیقتر در اینجا -عهده) فرد یقیناً مشغول
است ،بنابراین باید فراغ ذمه یقینی نیز حاصل کند (نائینی1409 ،ق 3 :و  .)306 -304/4سید مرتضی از فقهای
متقدم در کتاب خود و در باب الکالم فی الحظر و االباحه ،معتقد است« :مردمان در مورد آنچه میتوان از آن

1

- the Occupational Safety and Health Act demands that an employer "furnish each of his
employees employment and a place of employment which are free from recognized hazards that
"are causing or are likely to cause death or serious physical injury.
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انتفاع برد و در آن ضرری به هیچکس نمیرسد با یکدیگر اختالف دارند؛ گروهی به حظر معتقدند ،گروهی
برآنند که مباح است و گروهی توقف کرده اند ...نظر صحیح ،نظر آنکس است که حکم چنین فعلی را عقال
اباحه میداند (علم الهدی .»)805 :1363 ،در زمان مرحوم وحید بهبهانی اصل احتیاط شکل نسبتاً واضحی به
خود میگیرد و باالخره در زمان شیخ اعظم تدوینشده و ساختار کنونی را پیدا میکند (هدایی.)299 :1383 ،
با توجه به آنچه گفته شد به نظر میرسد؛ اصولیین در موارد شک در مکلف بهحکم به اباحه میدهند.
باید در نظر داشت که حکم به اباحه در چنین وضعیتی خود مستلزم شرایط دیگری است که در ادامه به آن
خواهیم پرداخت .اخباریها اما برخالف اصولیها در موارد شبهات تحریمیه معتقد به احتیاط و رعایت آن
بودند ،چه منشأ شبهه فقدان نص ،اجمال نص و یا تعارض نصین باشد .احتیاطیها برای رأی خود متوسل به
آیاتی نظیر این آیاتاند« :ال یکلف اهلل نفسا اال ما آتیها (بقره »)286 :یا «و ماکان اللّه لیضل قوماً بعد إذ هدیهم
حتى یبین لهم ما یتقون (توبه »)115 :یا «و ما کنا معذبین حتی نبعث رسوال (اسراء .»)15 :اخباریها نیز در
برابر به این آیات استناد میکنند« :1أتقولون على اهلل ما ال تعلمون (یونس »)59 :یا «قل اهلل اذن لکم ام علی اهلل
تفترون ( .»)68اصولیین معتقدند احتیاط مطلوب است ،مطلوب عقلی و شرعی؛ اما عملی که اخباریها انجام
میدهند تشریع است و تشریع قطعاً مبغوض است ،چراکه حرام دانستن ترک احتیاط خود تشریع محسوب
میشود و این فعل تنها در صالحیت پروردگار و معصومین است .از طرف دیگر میتوان بهقاعده قبح عقاب
بال بیان استناد کرد .میدانیم عقاب بدون بیان قبیح است و فعل قبیح از جانب خداوند صادر نمیشود .در
تعارض حاصله ،اخباریها معتقدند اگر قبح عقاب بال بیان یک قاعده عقلی است ،قطعاً عقل ،خود نیز حاکم
بر احتیاط است .وقتی عقل که دارای حجیت باطنی است ،دستور به احتیاط میدهد بهقاعده فوق ورود پیدا
خواهد کرد و آنجا که جاء البیان ،ارتفع عدم البیان؛ بنابراین در اینجا نیز بیان وجود دارد و نتیجتاً عقاب
پسازآن منطقی مینماید  .پاسخ این ایراد آن است که بیان شارع ،مقصود اخباریان بوده و نه بیان عقل ،چراکه
عقل خود وسیلهای برای کشف مراد شارع است .درواقع عقل کاشف است و نه شارع.
اما اصولیین هم برای جریان پیدا کردن اباحه شرایطی قائل شدهاند که مهمترین آنها یاس بعد از
فحص است .به این معنی که مکلف باید ابتدا تمام تالش خود را برای یافتن حکم انجام دهد تا در صورت
نیافتن ،فعل بر وی مباح شود .از این تکلیف میتوان به تفاوتی ظریف بین اباحه و احتیاط پی برد .اباحه یا
برائت ازآنرو که احتمال خطا در عمل مکلف هم وجود دارد ،هر دو اصل هستند ،اما در احتیاط عمل مکلف
حتماً بهواقع اصابت خواهد کرد ،بنابراین میتوان احتیاط را اماره دانست (اسدی .)44 :1383 ،پرسش این
است که اگر فرد پیش از جستجو مرتکب فعل شود آیا این عمل حرام است؟ تفاوت این عمل با تجری
چیست؟

 1ـ الزم به ذکر است که اخباریها برای رد استناد اصولیین به قرآن ،استدالالتی نیز دارند .برای مثال در مورد آیه  286سوره بقره آنان «ما» را
معطوف به تکلیف نمیدانند و معتقدند «ما» در مورد اموال است (زرقی ،صابری.)104 -100 :1393 ،
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اصولیین معتقدند که شرط جریان برائت در شبهات حکمیه فحص است .مرحوم آخوند خراسانی
معتقد است اگر ترک تعلم و تفحص منجر به مخالفت با تکلیف الهی شود ،فرد مستحق عقوبت است .این
عقوبت به دلیل مخالفت تکلیف واقعی است نه اینکه عقوبت به خاطر ترک تفحص باشد؛ بنابراین وجوب
تفحص طریقی است و نه نفسی .مرحوم آخوند در جواب این سؤال که اگر بدون فحص عمل مرتکب به
اباحه اصابت کرد آیا مستوجب عقوبت است یا نه؟ میفرماید مستحق است و این استحقاق به خاطر تجری و
عدم مباالت نسبت به مخالفت تکلیف است .ازنظر ایشان چنین عملی معصیت حکمیه است ،زیرا مکلف
باوجود علم به وجوب فحص آن را ترک کرده است .معصیت حکمیه درواقع همان تجری محسوب میشود؛
بنابراین همانطور که دیده میشود مرحوم آخوند ابتدا به طریقیت و سپس همچون مرحوم اردبیلی قائل به
موضوعیت شد (خراسانی .)260 -256/6 :1391 ،از این سخنان ،موضع ایشان نسبت به تجری نیز روشن می
شود .وی معتقد است :اگرچه در تجری امرونهی واقعی نبوده تا مخالفت شود ،بلکه امرونهی خیالی بوده ولی
استحقاق عقوبت بر آن مترتب است ،زیرا بر تجری ،عناوینی صادق است که عقال صاحب آن عناوین را
مستحق مذمت میدانند؛ عناوینی مانند :هتک حرمت موال ،خروج از رسم بندگی ،طغیان بر موال و عزم بر
عصیان او (خراسانی .)33/5 :1391 ،باوجود آنچه از آخوند خراسانی نقل شد بسیاری معتقدند؛ تجری هرچند
قبیح اما نمیتوان از آن با عنوان معصیت یادکرد (انصاری .)38/1 :1377 ،آنان معتقدند تجری قبح فاعلی دارد
و نه قبح فعلی؛ بنابراین در تجری فعل صورت گرفته موضوعیت ندارد ،حالآنکه برای عقوبت فعل باید
مذموم باشد.
مسئله دیگری که در اینجا باید ذکر نمود ،تفاوت موضوعی احتیاط در احتمال بااحتیاط در محتمل
است .در حقیقت بحث اصلی نیز همینجاست .چراکه اصل احتیاط ،خود در موردشک در مکلف به است و
نه تکلیف ،حالآنکه در اصل قانونی احتیاط آنچه موردشک است تکلیف است .احتیاط در احتمال همان مورد
نخست و احتیاط در محتمل شبیه به احتیاط در تکلیف است .احتیاط در احتمال تمام موارد مربوط بهاحتمال
را شامل میشود .به آن معنی که احتمال وجوب را میگیرد ،احتمال حرمت ،احتمال قوی ،احتمال ضعیف،
شبهات موضوعیه و حکمیه و احتمال تساوی الطرفین را دربرمی گیرد .در تمام این موارد احتیاط رجحان
دارد.
گاهی محتمل از امور مهمِ است از قبیل جان و ناموس .در این موارد احتیاط بسیار اهمیت دارد تا آنجا
که برخی فرد را مکلف به احتیاط میدانند .برای مثال اگر کسی بخواهد تیراندازی کند و نداند که هدف
انسان است یا حیوان بر او احتیاط واجب میشود .چراکه محتمل از اهمیت باال برخوردار است (سبحانی،
 .)123/2 :1380در مورد محیطزیست نیز باید اذعان کرد محتمل از اهمیت بسیار باالیی برخوردار میباشد.
چراکه مستقیماً باجان و حیات آدمی مرتبط است .خداوند نیز در قرآن به اهمیت این امر اشارهکرده است« :و
إذا تولی سعی فی األرض لیفسد فیها و یهلک الحرث و النسل و اهلل ال یحب الفساد ( 205بقره)» یا «وال
تفسدوا فی األرض بعد إصالحها ( 85اعراف)» .با تدبر در این آیات میتوان گفت که تخریب محیط مآالً به
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هالک انسانی میانجامد و نهی از این عمل ،مشمول کبرا نیز میشود؛ بنابراین میتوان از مقدمات یادشده
حرمت هرگونه تخریب را استنتاج کرد (تاری مرادی ،فخعلی .)39 ،در آیه  55سوره یوسف نیز میفرماید:
«اجعلنی على خزائن األرض إنی حفیظ علیم» .عالمه طباطبایی از این آیه اینگونه برداشت میکنند که دو
ویژگی حفیظ بودن و علیم بودن ،باید ویژگی هرکسی باشد که اداره امر ارزاق عمومی به عهده اوست
(طباطبایی .)185/11 :1372 ،به نظر میرسد عبارت خزاین االرض عمومیت و شمول دارد و کلیه ذخایر
ازجمله منابع محیطزیست را دربرمی گیرد.
پیشازاین بهاجمال به طریقیت یا موضوعیت داشتن اصل احتیاط در چهره بین المللی و شرعی آن
پرداختیم؛ با این وجود بررسی دقیق تر این ویژگی ،جهت تطبیق اصول فوق ،ضروری است .در بین اخباری
ها گروهی برای احتیاط ارزشی فینفسه قائل بودند .در بین اصولیین نیز کسانی همچون مرحوم آخوند
خراسانی برای فحص ،وجوبی ذاتی قائل بودند و تخلف از آن را دارای قبح فعلی میدانستند؛ بنابراین نمی
توانیم ازنظر اصل شرعی احتیاط ،خود احتیاط را دارای موضوعیت بدانیم .در حقوق غرب و درباره موجبات
ضمان نیز باید گفت تنها زمانی بیاحتیاطی موجد ضمان است که ضرری واردشده باشد .1درواقع اجماع بر
آن است که برای محکوم بودن فردی به بیاحتیاطی باید ضرری وجود داشته باشد (.)Owen, 2007: 1685
در حقوق کشور ما و در ماده یک قانون مسئولیت مدنی نیز تنها کسی مسئول جبران شناخته میشود که
ضرری وارد کرده باشد .درواقع قوانین مربوط به مسئولیت مدنی همواره نگاهی به گذشته و وجود ضرر
دارند ،درحالیکه اصل احتیاط با نگاه به آینده رویکرد پیشگیری از خطر را اتخاذ کرده است .با توجه به آنچه
گفته شد باید دید آیا میتوان کسی را به خاطر بیاحتیاطی و بهصرف انجام رفتار سهلانگارانه محکوم کرد؟
قطعاً عرف سرپرستی را که کودک را در حین بازی با توپ روی بام رها میکند سرزنش میکند؛ اما آیا نمی
توان او را ملزم به رعایت احتیاط کرد ،آنگونه که در مورد تخلفات رانندگی مجری است؟ در قوانین رانندگی
سرعت زیاد ضمان آور است و مسئولیت پرداخت جریمه را به عهده فرد خاطی میگذارد ،صرفنظر از ورود
یا عدم ورود ضرر .روشن است که پرداخت در اینجا ماهیت جبران خسارت ندارد و جریمه است ،اما
ضمانت اجرای خوبی برای سرپیچی از رفتار محتاطانه است .پشتوانه چنین قوانینی نیز از بین بردن فضای
مخاطرهآمیز در دنیای مضطرب امروز است .در حقوق کامن ال مفهومی به نام بیاحتیاطی مجرمانه 2وجود دارد
که میتواند کمی با مطلوب ما منطبق باشد .برای مثال اگر پدری تفنگ پر را برای بازی به نوزاد خود بدهد،
حتی اگر موجب خسارتی نشود به پرداخت جریمه محکوم خواهد شد .این مورد را میتوان شبیه به موردی
دانست که فقها به رعایت احتیاط در مورد خطر نسبت به جان و ناموس ،شأن موضوع بودن میدادند .در
حقیقت در هر دو مورد وظیفه مراقبت 3توأم با ضمانت اجرا به عهده مرتکب است .در فقه ضمانت اجرای
1

- Constantine v Imperial Hotels Ltd [1944] KB 693

2

- Criminal Negligence.

3

- Duty of Care.
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اخروی و در کامن ال ضمانت اجرای دنیوی ( .)Ramraj, 1998: 160اهمیت حرام دانستن بیاحتیاطی
ازآنروست که با اثبات حرمت آن ،میتوان قائل به قابل تعزیر بودن بیاحتیاطی شد ،چراکه مشهور فقها
معتقدند « :هرکس واجبی را ترک کند یا حرامی را مرتکب شود ،امام یا نائب او میتواند او را تعزیر کند»
(حسینی)85 :1396 ،؛ هرچند در صورت اثبات حرمت نیز برخی از فقها حرامی را قابل تعزیر میدانند که
انجام آن ارتکاب گناه کبیره باشد (حسینی.)86 :1396 ،
ما در راستای پیدا کردن مبنایی برای اعمال اصل احتیاط در حقوق ایران ،اصل شرعی احتیاط را
واکاوی کردیم؛ اما به نظر میرسد این اصل با آنچه در غرب مبنای قوانین زیستمحیطی است متفاوت باشد.
ازجمله تفاوتها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
.1

اصل شرعی احتیاط تنها مواردی را شامل میشود که علم اجمالی وجود داشته

باشد و حتی در صورت وجود علم اجمالی بازهم اگر مکلف سرپیچی کند ،در صورت عدم تغایر با
مطلوب مستحق عقاب نیست.
.2

اصول عملیه در موارد رفع شک و حیرت شک استفاده میشوند (مظفر:1370 ،

 ،)234/2حالآنکه مخاطرات زیستمحیطی در بسیاری موارد مظنون است و نه مشکوک؛ بنابراین
نوبت به تمسک به اصول عملیه نمیرسد (محمدی.)17/4 :1378 ،
.3

اخباریها احتیاط را امری مولوی میدانستند و اصولیین آن را امری ارشادی .با

پذیرفتن نظر اصولیین جایی برای انتزاع حکم از این اصل شرعی باقی نمیماند ،چراکه حکم
ارشادی نمیتواند علت حکم ارشادی دیگر باشد.
.4

مهمترین ایراد این است که اساساً اصل شرعی احتیاط روشنگر راهی است که

سرپیچی از آن مستوجب عقوبت اخروی است و نه دنیوی .به این معنی که خطر در اصل احتیاط
همواره اخروی است .به همین دلیل نیز در مورد مسائل دنیوی ،عقل را حاکم احتیاط میدانند و نه
شرع .اصل احتیاط نهفقط شک در مکلف به است ،بلکه برای تعیین حکم شرعی به کار میرود.
ازاینرو مبنای این دو اصل کامالً با همدیگر متفاوت است .اصل شرعی احتیاط میخواهد تکلیف
انسان را در برابر خدا مشخص کند و دیگری قصد دارد تا برای انسان در برابر انسان تعیین تکلیف
کند .عالوه بر آنچه گفته شد ،بسیاری اصل قانونی احتیاط را محدود به رابطه حقوقی بین دولت و
شهروندان میدانند و این اصل را در روابط حقوقی عمودی مجری میدانند و نه عرضی (حیاتی،
 .) 191 :93با توجه به آنچه گفته شد اصل شرعی احتیاط نمی تواند مبنایی برای تقنین اصل زیست
محیطی احتیاط باشد .از این رو و در جستجوی مبنایی برای تقنین اصل زیست محیطی احتیاط؛
احتیاط را به عنوان قاعده ای عقلی و سپس قاعده الضرر را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
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 3 -3قاعده احتیاط
دانستیم که احتیاط عقال حسن است و تقریباً همه فقها معتقدند قاعده احتیاط که همان حکم عقل به
احتیاط است از مستقالت عقلیه محسوب میشود .احادیث و روایات زیادی در مورد محتاط بودن انسان
مؤمن نقلشده است .قاعده وجوب دفع ضرر محتمل نیز از قواعد عقلی است که مضمون آن حکم عقل به
دفع ضرر محتمل و یا مظنون است .در بحث حجیت مطلق ظن استدالل میشود :ظن بهحکم شرعی با ظن
به ضرر مالزم است و دفع ضرر مظنون ازنظر عقل واجب است .درنتیجه عمل به ظن واجب میباشد .در
بحث احتیاط نیز یکی از ادله عقلی که برای وجوب احتیاط به آن استناد میشود ،همین قاعده است (لطفی،
 .)206 :1391مرحوم خویی و عالمه نائینی نیز با تکیهبر همین قاعده معتقدند اگر در انجام امری احتمال ضرر
وجود داشته باشد عمل به آن عقال قبیح است (موسوی خویی1417 ،ق 215/2 :و نائینی.)214/3 :1409 ،
منظور از احتمال مذکور در این قاعده همان ظن است که گرایش ذهن انسان به سمت آن است .حال
که دانستیم فقها حاکم به احتیاط را عقل میدانند ،آیا میتوانیم برای اینکه این وجوب را وجوب شرعی بدانیم
بهقاعده کل ما حکم به العقل ،حکم به الشرع استناد کنیم؟ عالمه نائینی معتقدند هنگامیکه حسن و قبح عقلی
به شیء فارغ از حکم شرعی آن تعلق بگیرد ،برای احکام دیگر ،در مرتبه علل میباشد .برای مثال حسن و
قبح ذاتی عدل و ظلم ،برای وضع سایر احکام در مرتبه علت میباشند .وقتی حسن و قبح عقلی به شیء در
طول حکم شرعی قرار بگیرند و در سلسله معلوالت احکام باشند -مانند حسن اطاعت و قبح معصیت-
محال است منشأ حکم شرعی شوند و خود حکم ارشادی خواهند بود (موسوی خویی1419 ،ق .)354/3 :در
اینجا به نظر میرسد ضرر نرساندن و ضرر ندیدن ،میتواند علت این حکم باشد؛ بنابراین دیدیم که قاعده
احتیاط مبنایی کامالً عقلی دارد و خود از مستقالت عقلیه و احکام ارشادی محسوب میشود؛ بنابراین نمی
توان از این قاعده حکم تکلیفی انتزاع کرد .بااینحال نباید منکر کار آیی این قاعده شد .چراکه در منطقه
الفراغ و آنجا که شرع ساکت است ،حاکم عقل است .به نظر میرسد با تکیهبر آرا فقها بتوان مسئله تبدیل
احکام مباح به مقررات الزامآور توسط حاکم اسالمی با استناد به مصلحت جامعه را مطرح کرد (الشریف،
 .)551 -547 :1392این قاعده عقلی میتواند مبنای مناسبی برای ممنوع کردن فعالیتهای خطرناک
زیستمحیطی باشد.

 4 -3قاعده الضرر
پیرامون قاعده الضرر کتابها و مقاالت زیادی تحریر شده است .ازاینرو از اطناب میگذریم و
بهاختصار بررسی خواهیم کرد که آیا قاعده الضرر با اصل احتیاط همپوشان ی دارد؟ و در صورت وجود این
همپوشانی آیا میتوان به اینهمانی اصل احتیاط و قاعده ال ضرر قائل شد یا خیر؟
در باب داللت ال ضرر و الضرار گفتگوهای بسیاری صورت گرفته است .شیخ انصاری منظور از نفی
ضرر را نفی احکام ضرری میداند؛ یعنی «ال» در معنای نفی بهکاررفته و کلمه حکم را باید در تقدیر گرفت
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(انصاری .)460/2 :1377 ،آخوند خراسانی منظور از قاعده ال ضرر را نفی حکم به لسان نفی موضوع دانسته
که مانند آن در اخبار ،فراوان است ،مثل «ال شک لکثیر الشک» (خراسانی ،بی تا .)381/1 :مرحوم نراقی می
گوید :منظور ،نفی ضرر غیر متدارک است ،یعنی هر کس به دیگری ضرر بزند ،موظف است آن را تدارک و
تالفی کند و ضرری که جبران نداشته باشد در اسالم وجود ندارد (نراقی .)17/1 :1366 ،امام خمینی اما
همچون شریعت اصفهانی معتقد است ال در اینجا ناهیه است و نوعی نهی حکومتی میباشد.
آنچه در اینجا اهمیت دارد این است که آیا این قاعده میتواند موجد حکم باشد و یا تنها نفی حکم
میکند؟ گروهی بر این عقیدهاند که خود میتواند ایجاد حکم کند .آنچه مسلم است اینکه ضرر در اسالم
مشروعیت ندارد .این عدم مشروعیت هم شامل مرحله قانونگذاری و هم فرآیند اجرای قانون میشود
(سیستانی1414 ،ق .) 134 :حدیث شفعه نیز خود ،موجد حکم بوده است و در حقیقت منبع ضرر را از بین
میبرد .بنا بر نظر این دسته از فقها نهفقط خسارتهای تخریب محیطزیست از طریق این قاعده نفی میشود
که حتی پیش از ورود ضرر هم با استناد به این قاعده میتوان از ورود ضرر محتمل جلوگیری کرد .در
حدیث شفعه هم هنوز ضرری پدید نیامده است و از همه مهمتر اینکه شراکت لزوماً ضرر نیست اما از باب
تغلیب عیب و ضرر شمردهشده است .به نظر میرسد با استناد بهقاعده ال ضرر بتوانیم به اصل احتیاط نزدیک
شویم و به قانونگذار اجازه دهیم در راستای تأمین منافع جمعی و حفاظت از محیطزیست قوانینی پیشگیرانه
وضع کند و ضمانت اجرای تخلف از آن قوانین را موجب ضمان عمومی یا جریمه بداند .آنگونه که گفته
شد ،چنانچه ترک اقدامهای اصالحی و سازنده هم به اضرار در محیطزیست بیانجامد ،قاعده ال ضرر با آن
مقابله خواهد کرد .1میتوان نتیجه گرفت ال ضرر و قاعده احتیاط با توجه به مبنای عقلی خود میتوانند
مبنایی برای قانونگذاری در زمینههای زیستمحیطی و یا هر زمینهی دیگر که خطر احتمالی وجود دارد
باشد.

 4آثار اصل احتیاط
اصل احتیاط با توجه به سیطره زیاد بر امور حقوقی و مادی ،سبب تغییراتی در زمینههای دادرسی و
اعمال حقوق تولیدکنندگان شده است .ازجمله این تغییرات میتوان به تغییر بار اثبات و دیگری گرفتن مجوز
از نهادهای ذیصالح اشاره کرد.
 1-4تغییر بار اثبات دعوا :اصل سی و هفتم قانون اساسی مقرر میدارد« :اصل ،برائت است و هیچکس
ازنظر قانون مجرم شناخته نمیشود ،مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد ».در امور روزمره نیز اصل
صحت فعل است و ادعای تجاو ز به حقوق دیگران نیازمند اثبات است .برائت یک اصل عقلی است که در
همه نظامهای حقوقی جهان موردپذیرش قرارگرفته است .هرچند برخی از نظامهای استبدادی ممکن است

 1ـ برای مطالعه بیشتر در این زمینه ر .ک :محمدرضا محمد زاده رهنی ،مقاله بررسی مبانی فقهی حمایت از محیطزیست.
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در مورد برخی از جرمها اصل را بر مجرم بودن بگذارند .در ماده نه اعالمیه حقوق بشر فرانسه آمده است:
«هرکسی پیش از آنکه مجرم شناخته شود ،بیگناه به شمار میرود .ازاینرو اگر دستگیری اجتنابناپذیر باشد،
جلوی هرگونه سختگیری و رفتار بد با زندانی ،درصورتیکه در راستای حفظ امنیتش نباشد ،توسط قانون
گرفته میشود ».این ماده یادآور این قاعده است که« :البینة علی المدعی و الیمین علی من ادعی علیه» .ماده
 11اعالمیه حقوق بشر نیز گویای همین قاعده است« :بند  -1هرکس که به ارتکاب جرمی متهم میشود این
حق را دارد که بیگناه فرض شود تا زمانی که جرم او بر اساس قانون در یک دادگاه علنی که در آن تمامی
ضمانتهای الزم برای دفاع او وجود داشته باشد ثابت شود .بند  -2هیچکس را نباید به دلیل انجام یا
خودداری از انجام عملی که در هنگام ارتکاب ،طبق قوانین ملی و یا بینالمللی جرم محسوب نمیشده است
مجرم شناخت و نیز کیفری شدیدتر از آنکه درزمان ارتکاب جرم قابلاجرا بوده نباید اعمال شود ».بنابراین
اصل را بر برائت عامل میگذاریم ،اما اصل احتیاط این دیدگاه قطعی را دگرگون کرده است.
دو رویکرد در اجرای اصل احتیاط وجود دارد؛ قوی و ضعیف .1احتیاط قوی مقرر میدارد که عامل
در هر زمینهای که خطر احتمالی وجود دارد ،اعم از سالمت ،امنیت ،محیطزیست و ...باید رویکردی محتاطانه
در پیش گیرد ،هرچند اتخاذ این رویکرد هزینههای زیادی را به بار آورد ( .)Sachs, 2011: 1295احتیاط
ضعیف اما مقرر میدارد که در خأل علم ،نباید از حرکت بازماند حتی اگر خطرات علمی مهم و
غیرقابلبازگشت باشند .این نوع از احتیاط درواقع همان احتیاطی است که همه ما در روزمره به کار میگیریم.
آنچه بیشتر در اعالمیهها و قوانین زیستمحیطی به آن پرداختهاند ،احتیاط قوی بوده است و نه ضعیف .این
رویکرد باعث میشود تا بار اثبات بیخطر بودن بر دوش عامل فعل قرار گیرد .اگر معتقد به احتیاط ضعیف
باشیم کسانی که نماینده من افع عمومی هستند باید خطرناک بودن عمل را ثابت کنند اما در رویکرد دیگر ،این
عامل است که باید امن بودن فعالیت خود را به اثبات برساند .منتقدان به این اصل معتقدند اصل احتیاط از دو
جنبه قابل نقد است؛ نخست منطقی ،آنهم اینکه فرد نمیتواند عدم را به اثبات برساند .در مواردی که علم
ساکت است چگونه میتوان عدم خطر را ثابت کرد؟ حالآنکه در احتیاط قوی کسانی که معتقد به خطرناک
بودن امر بودند باید وجود خطر را اثبات میکردند .حالت دوم همان حالت معمول و رایج است .انتقاد دوم
مربوط به بحث ادراکی است و آن ،اینکه به کار بردن واژه احتیاط؛ به دلیل عقالیی بودن ،بار روانی را ایجاد
میکند که یارای مقابله را از مخالفان میگیرد ( .)Hathcock, 2000: 56منتقدان معتقدند اصل احتیاط جلوی
نوآوری دانشمندان را نیز میگیرد و همین مسئله باعث خواهد شد تا ضرر بیشتری به منافع عموم وارد شود
( .)Seethaler, 2009: 120دانش هستهای را در نظر بگیریم؛ قطعاً میتواند حاوی خطرات نامعلومی برای
بشریت باشد ،حالآنکه عدم پیشرفت در دانش هستهای یعنی استفاده از سوختهای فسیلی و منجر شدن به
خطر قطعی گازهای گلخانهای (.)Mandel, Gathii, 2006: 1055

1

- strong and weak.
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در پاسخ به این انتقادات میتوان گفت گازهای گلخانهای یا گرمای جهانی ،نتیجه بیاحتیاطی نسلهای
پیشین و زیر پا گذاشتن بسیاری از اصول بشری است .اصل احتیاط بی مبنا راه حرکت را سد نمیکند بلکه به
خطر احتمالی آگاه است ،خطراتی که علم از سنجش آنان ناتوان است .میتوان گفت اصل احتیاط در همه
مواقع ورود نمیکند ،بلکه تنها در موارد ظن ،الزماالجرا میشود.
 2 -4اخذ مجوز از نهادهای ذیصالح :با توجه به این وظیفه کسانی که خواستار انجام فعالیتهایی
هستند که ممکن است خطرآفرین باشند باید با ارائه دلیل مبنی بر امن بودن فعالیت خود از نهادهای مربوطه
مجوز اخذ کنند .ماده  3قانون حفاظت و به سازی محیطزیست مربوط به اختیارات شورای عالی حفاظت از
محیطزیست و تصریح موارد صدور مجوز است .قانون ایمنی زیستی جمهوری اسالمی ایران اما تصریح
بیشتری بر این موضوع دارد .ماده  4مقرر میدارد« :صدور ،تمدید و لغو مجوز فعالیت در امور مرتبط با
فناوری زیستی جدید با رعایت قوانین مربوط به هر دستگاه و ضوابط ایمنی زیستی موضوع ماده  3این قانون
بر عهده دستگاههای اجرایی ذیصالح به شرح ذیل میباشد .»...ازایندست مواد در قوانین کشورها زیاد به
چشم میخورد اما آنچه اهمیت دارد این است که آیا بار اثبات دلیل تغییر میکند؟ آنچه در قوانین ما آمده
است جلب نظر کارشناسی مبنی بر عدم وجود خطر است .این فرآیند بسیار شبیه اعمال اصل احتیاط با
رویکرد قوی است.

 5ضمانت اجرای اصل احتیاط
ضمانت اجرای اصل قانونی احتیاط ،جریمه است و ضمانت اجرای اصل شرعی احتیاط ،عقوبت
اخروی .باید توجه داشت اصل قانونی احتیاط پیش از وقوع ضرر ورود میکند و نه پسازآن .پس از وقوع
ضرر هرچند میتوان از باب بیاحتیاط ی فرد خاطی را جریمه کرد اما عمده ضمان وی به دلیل جبران
خسارت خواهد بود و اصل احتیاط ماهیت پیش گیرانه خود را از دست خواهد داد .دیوان دادگستری جوامع
اروپایی در جهت شفاف کردن اصل احتیاط گامهای بسیاری برداشته است .بحران مربوط به جنون گاوی
نقطه عطفی در خصوص اصل احتیاط در چارچوب اتحادیه اروپایی محسوب میشود .با طرح موضوعاتی
چون قابلیت انتقال جنون گاوی از حیوان به انسان ،صدور گوشت و فرآوردههای گوشتی از انگلستان را به
سایر دول عضو ممنوع کرد .گروه در تصمیم خود با تأکید بر اصل احتیاط ،صدور گوشتهای مزبور را اعالم
کرد« :زمانی که عدم یقین در مورد وجود یا دامنه خطرات برای سالمت و بهداشت افراد وجود داشته باشد،
نهادهای اروپایی میتوانند تدا بیری اتخاذ کنند بدون اینکه منتظر بمانند تا واقعیت و شدت این خطرات بهطور
کامل به اثبات برسد».1
سؤالی که پیش میآید این است که ممنوعیت و جریمه چه مبنایی دارند و این ضمانت اجراها با چه
پشتوانهای اعمال میشود؟ همانطور که پیشازاین نیز گفته شد عالوه بر قانون اساسی در ایران ،قوانین عادی
- National Farmer’s Union, 1998: CJCE, Rec. C-157/96.

1
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زیادی به حمایت و حفاظت از محیطزیست پرداختهاند .میتوان قوانین عادی را منشعب از قانون اساسی
دانست که در منطقة الفراغ شرع ،اقدام به وضع مقرره کرده است .هرچند در حقوق غربی یافتن مبنایی جهت
تحدید اختیار شهروندان موجب اختالفنظر و صدور آراء مضطرب حقوقدانان شده است ،در حقوق اسالمی
و علیالخصوص باوجود مبانی فقه شیعه که حاکم اصلی را خداوند میداند؛ این ایراد بهراحتی قابل رد است.
مخلص کالم آنکه حق آزادی انسان عطیهای الهی است که تنها خداوند میتواند آن را محدود نماید .در دین
مبین اسالم ،آزادی عمل ناشی از حکم تکلیفی اباحه است که هرچند بااراده انسان قابل تحدید بهصورت
جزئی (با تعیین مصداق و تعیین زمان نهچندان زیاد) هست اما سلب آن تنها در حیطه اختیار باریتعاالست
(هاشم پور موال .)69 :1390 ،تشریع سلب اباحه از انسان بهوسیله خداوند در قرآن کریم و پسازآن ،رسول
خدا و سپس اولیا امر صورت خواهد گرفت .با توجه به فلسفه تشریع و قانونگذاری در فقه شیعه -علی
الخصوص منطبق با نظریه والیتفقیه که نظریه مقبول قانون اساسی ماست -حاکم میتواند این محدودیت را
ایجاد و اعمال نماید (جاوید و جمعی از نویسندگان (راجی).)258 :1390 ،

نتیجهگیری
با توجه به خطرات و اضطرابهای موجود در دنیای جدید ،احتیاط در امور کالن باید مورد حکم
قانونگذار باشد .این لزوم در دنیای غرب در قالب اصل احتیاط نمود پیداکرده است .در فقه و قانون ما
مواردی وجود دارد که بسیار شبیه اصل احتیاط است .دانستیم که اصل شرعی احتیاط در مبنای خود با اصل
قانونی احتیاط متفاوت است ،اما قاعده عقلی احتیاط میتواند مبنایی برای ورود اصل احتیاط به سیستم
حقوقی کشورمان باشد .قاعده الضرر نیز تا حد زیادی میتواند مبنای اصل احتیاط قرار گیرد .بااینوجود باید
دانست اصل احتیاط در سیستم حقوقی ایران نمیتواند حکمی منتزع از حکم تکلیفی باشد ،بلکه حکمی است
که واضع آن اندیشه آدمی است و از مستقالت عقلیه محسوب میشود .اعمال اصل احتیاط میتواند بار اثبات
دعوا را از دوش خواهان ،به دوش خوانده منتقل کند و به این وسیله امنیت حوزه فعالیت را بیشازپیش تأمین
نماید.
قوانین کشور ما بر مبانی استواری بناشدهاند که جامع بسیاری از اصول است .بااینوجود این مبانی در
برخی موارد مانعیت الزم را ندارند و همین امر باعث میشود تا خأل موجود را با استفاده از تجارب سایر
دستگاههای حقوقی برطرف کنیم .اگر اصل احتیاط همچون قاعده الضرر ،اصلی مستقل در قانون اساسی ما
باشد ،قطعاً تأثیر روانی بیشتری بر نحوه قانونگذاری و اعمال قانون خواهد داشت .نکته حائز اهمیت آنکه با
توجه به اسالمی بودن قانون اساسی کشورمان ،مباحث و معضالت راجع به تحدید حقوق تکوینی ،نمیتواند
مانع اساسی در مسیر اتخاذ رویکرد احتیاطآمیز در قوانین باشد.
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