
 

 

 

 احتیاط محیطیزیست اصل مثابهبه فقهی معنای در احتیاط بررسی

 1*خوبیاری حامد

 

 چکیده

 هزینه. اندپیداکرده دست آسایش از مطلوب ایدرجه به هاانسان صنعت، و علم پیشرفت با جدید، دنیای در

 و فنّاوری غوغای در دنیا. است بوده زندگی محیط در آرامش دادن دست از اما آسایش این آوردن دست به

 تا اندآن دنبال به گذارانقانون متعاقباً و دهدمی دست از را خود پیشین امنیت آن، از حاصل سریع تغییرات

 بوده یازن همین زاده احتیاط، اصل. نماید تأمین خطرات این برابر در را عمومی منافع که کنند تصویب قوانینی

 از ایمبانی ما قوانین در هرچند. شودمی کاربردهبه مستقل اصلی عنوانبه قوانین در که است دهه پنج تقریباً و

 نبود از حاصل خأل زیادی حدود تا قادرند که دارد وجود احتیاط شرعی -عقلی قاعده و ضرر ال قاعده قبیل

 با و کرده ایجاد مثبت موجی روانی ازنظر تواندمی ط،احتیا اصل شدن قانونی اما کنند، پر را احتیاط اصل

 حمایتی قوانین تصویب در را گذارقانون دست گرایانهجبران مسئولیت جایبه پیشگیرانه مسئولیت جایگزینی

 و شباهت نقاط احتیاط، غربی و فقهی اصل تطبیق با تا ایمکوشیده مقاله این در. بگذارد باز زیستمحیط از

 نظر به. کنیم سنجیامکان را کشورمان حقوق -فقهی مبانی بر احتیاط اصل جعل و بازیافته را هاآن تفاوت

 راستای در است، بهتر دارند، قرار شرع الفراغ منطقة در ایران در مصوب مقررات از بسیاری که حال رسد،می
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 الضرر، و احتیاط واعدق سایه در عقلی، اصلی عنوانبه را احتیاط اصل بشر، نوع و زیستمحیط از حمایت

 .بپوشانیم قانون جامه آن به و پذیرفته

 .دعوا اثبات بار الضرر، قاعده احتیاط، قاعده احتیاط، اصل: ها واژه کلید

 

 مقدمه 1

، ممدوح و ستوده است. در هافرهنگی و مراقبت در تمام کشورها و شیدورانداحتیاط به معنای 

روشن  –؛ تا در تاریک شودیمعقلی، بلکه اصلی شرعی نیز محسوب  یاقاعده تنهانهفرهنگ دینی ما احتیاط 

نیز بسیار درباره انواع، مجرا و ارکان  نیزبیتی برای رفع شک از مکلف باشد. فقهای کارراهراه سعادت، 

، نگرندیم. گروهی آن را اصلی عملی و گروهی که احتیاط را از منظر عقلی اندکردهاحتیاط بحث و فحص 

یک اصل مجزا  عنوانبهاحتیاط در این معنا  امای حقوقی هانظام. در سایر اندآوردهعده به شمار آن را قا

منکر وجود تکلیف عرفی و قانونی به احتیاط در کشورهای دیگر  توانینمنیست، البته  شدهشناختهچندان 

معیار سنجش  امروزه .شودیمیکی از عناصر موجد ضمان محسوب  1یاطیاحتیبشد. در کشورهای کامن ال، 

(. در سیستم 1/156: 1386ی برای ضامن دانستن و یا مبری کردن، معیار نوعی است )یزدانیان، اطیاحتیب

ی مبنای مستقلی برای ضمان محسوب نشده و درواقع قسمی از تقصیر است )تبصره ماده اطیاحتیبحقوقی ما 

ی در اطیاحتیبیت مدنی با نظر به گستره وسیع ؛ قانون مسئولرسدیمبه نظر  وجودنیبااق. م. ا(.  145

ق. م. م(. در فقه واژه  1است )ماده  کاربردهبهی را به معنای اعم آن یعنی تقصیر اطیاحتیبکشورهای غربی، 

. قانون مجازات اسالمی اما اندکردهقرار نگرفته و از مفهوم کلی عدم مباالت استفاده  مورداستفادهی اطیاحتیب

، زادهقاسم، با به کار بردن هر دو واژه ذیل یک ماده، معتقد به تغایر مفهومی آن دو است )رسدیمبه نظر 

گفته شد نباید چنین پنداشت که فقه نسبت به تخطی از احتیاط معقول موضعی اختیار  ازآنچه(. 40: 1387

یباری نوعی برای فراز و نشیب، معی هاسالنکرده، بلکه باید دانست که اگر در حقوق کامن ال پس از 

یمپیش از آن فقها برای ضامن دانستن مرتکب، استناد عرفی را کافی  هاقرن، شدهگرفتهی در نظر اطیاحت

ی قانونی و عرفی بر دوش شهروندان است، افهیوظ(. محتاط بودن 2/22: 1377)بجنوردی،  دانستند

 چراکهی وجود دارد؛ هماننیایک اصل،  ابهمثبهگفت بین لزوم این احتیاط و احتیاط  توانینم وجودنیباا

به یک اصل، معیاری برای ایجاد ضمان در روابط بین دو شخص بود و در حقوق  شدنلیتبداحتیاط پیش از 

تقبیح کرد و موجد ضمان دانست که ضرری  توانیمی رازمانی اطیاحتیب درواقع. رفتینمکالن به کار 

و برای  هاسالمنافع کالن جامعه در طول  کنندهنیتأمآن ظهور کرده تا  اما اصل احتیاط برای ؛باشد جادشدهیا

 (.Fisher & Others, 2006: 226) باشدی آینده هانسل
                                                           
1- Negligence. 
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و تکلیف  ستیزطیمحآنکه، تکلیف همواره در حقوق با حق مالزمه دارد. در مورد  تأملقابلنکته 

تکلیف  ستیزطیمحاست. اگر احتیاط در استفاده از ی آینده اما موضوع کمی متفاوت هانسلدر برابر  هاانسان

صراحتاً  البالغهنهج 216در برابر آیندگان باشد، حق ایشان چیست؟ مالزمه حق و تکلیف در خطبه  هاانسان

است. بسیاری از اندیشمندان نیز تکلیف، اعم از اجتماعی و فردی را موجد حق برای  قرارگرفته دیتأکمورد 

باید پذیرفت، حق مکلف همواره از سوی صاحب  حالنیباا(. 255: 1392جوادی آملی، ) انددانستهمکلف 

متقابل که در طول یکدیگر باشد، به  صورتبه، بلکه ممکن است تالزم حق و تکلیف نه شودینم نیتأمحق 

مکلف  این معنا که صاحب حق هیچ تکلیفی در برابر متعهد نداشته باشد اما اشخاص دیگری در برابر متعهد،

قانون مدنی(. با توجه به آنچه گفته  768و  196باشند. این موضوع در حقوق معامالت نیز مصداق دارد )مواد 

 .شودیممحسوب  حقیذشد؛ انسان معاصر در برابر آیندگان مکلف و در برابر پیشینیان 

اط را برگرفته از . واژه احتیگرددیبرمدر معنای حقوقی به دهه هفتاد میالدی  1پیدایش اصل احتیاط

اصل احتیاط در کشورهای اروپایی پاسخی برای  (.Gardiner, 2006: 35) دانندیم 2مفهوم آلمانی آن

ی فعالیت هاعرصههمه  باًیتقری و جلوگیری از مخاطرات آن بود. این اصل امروزه طیمحستیزنیازهای 

یی، علم ژنتیک و حتی سیاست را تحت اقتصادی، مواد غذا مسائلدارویی،  –موارد پزشکی  ازجملهانسان؛ 

 هاحوزهاصل طالیی در این  عنوانبهشمول خود قرار داده است. این گستره تا آنجاست که برخی از آن 

موجد تغییرات مثبتی در  تواندیمی اصل احتیاط ریکارگبه(. 200: 1390ی، آبادقوام)رمضانی  اندادکردهی

یکرد اقتصادی به احتیاط معتقد است آنجا که احتیاط مستلزم پرداخت ، رووجودنیبااباشد.  هایریگمیتصم

 ,Hahn)هزینه زیادی است باید تن به خطری داد که در صورت رخ داد، مخارج کمتری در بردارد 

Sunstein, 2005: 2 .) این رویکرد اقتصادی امروزه در نحوه برخورد مسئولیت مدنی با عاملین زیان به چشم

ی شده است که احتیاط را در هر وضعیتی، مطلوب و وظیفه اانهیابزارگراپیدایش مکاتب  و باعث خوردیم

 (.408 -381: 1384)بادینی،  دانندینمعرفی یا قانونی 

 ی و ملیالمللنیبجایگاه اصل احتیاط در اسناد  2

حقوق اصل احتیاط به عنوان پشتوانه مقررات زیست محیطی در حقوق بین الملل سابقه بیشتری از 

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. 

precautionary معادل  قاًیدق Vorsorgeprinzip یواژهو  دهدیمدر زبان آلمانی معنای پیشگیری و مراقبت  Vorsorge ـ 2

principle  مسائلی شصت قرن بیستم برای دههاست. پیش از آنکه این واژه توسط کشورهای دیگر به کار گرفته شود، در آلمان و در حدود 

 (.Raffensperger, 1999: 4) است گرفتهیمقرار  مورداستفادهدر برابر مخاطرات عصر نو  ستیزطیمحو محافظت از  سالمتبهمربوط 
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 یالمللنیب اسناد در اطیاحت اصل 1 -2

رسمی در اولین کنفرانس بین المللی مربوط به  صورتبهلفظ اصل احتیاط برای نخستین بار و  

موارد پرداختن به این  نیترمهم، اما بدون تردید یکی از 1به کار رفت 1984دریای شمال، در سال حفاظت از 

 ازجملهکشور متحد،  178. این بیانیه نتیجه نشست باشدیم 1992اصل، به کار بردن آن در بیانیه ریو در سال 

 داردیمانیه در اصل پانزدهم مقرر و توسعه است. بی ستیزطیمح، در ریودوژانیرو پیرامون مسئله متحدهاالتیا

به بهانه عدم وجود اطالعات علمی  توانینمی وجود داشته باشد ریناپذبرگشتکه اگر احتمال خطر جدی و 

حتی احتمال  گریدعبارتبهباشیم.  زیآممخاطرهکافی در مورد اتفاق افتادن ضرر، قائل به مجاز بودن تصرف 

یمتدابیر در مقابل آن را برای محافظت از انسان و طبیعت ایجاب  ضعیف رخ دادن برخی خسارات، اتخاذ

ی دیگر شد. این اصل در المللنیب. کاربرد اصل احتیاط در بیانیه ریو، باعث تکرار آن در بسیاری از اسناد کند

با قرار گرفت. در این کنوانسیون اصل احتیاط  دیتأکهمان سال و در کنوانسیون تغییرات آب و هوایی مورد 

و آنان را  داندیمی محتاطانه درباره خطرات موجود در انجام پروژه هایابیارزطرفین را ملزم به  ترنرمزبانی 

 . (Article 3(3))تا با اتخاذ تدابیری مخاطرات احتمالی را به حداقل برسانند  کندیممکلف 

. اندنکردهز اصل احتیاط بیان معنا و چارچوب دقیقی ا شدهگفتهی هاهیانیباز  کیچیهبه این ترتیب، 

در معاهده تشکیل جامعه  طورنیهم( و 1992این سردرگمی و ابهام در ادامه و در معاهده ماستریخت )

رعایت احتیاط و الزام  مورد دری گویی هایی کلبه. این معاهدات تنها رسدیم( به اوج خود 1997اروپایی )

. این کاستی، کمیسیون (Article 174) اندکرده، بسنده شدهدهآلوخاطی به پرداختن جریمه و بازسازی محیط 

اقدام به تعیین چارچوب و تحدید اصل احتیاط کند  2000اروپایی را بر آن داشت تا در سال 

(COM(2000) 1).  هرچند شودیماین اصل در اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن در عمل بسیار رعایت ،

باعث طرح دعوایی  2003اتحادیه اروپا مقبولیت ندارد. همین موضوع در می  دتشبهآمریکا  متحدهاالتیادر 

مبتنی بر  هاییاروپااز سوی آمریکا و کانادا علیه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در سازمان تجارت جهانی شد. 

معتقد بود  دهمتحاالتیاو  کردندیمی آمریکا و کانادا جلوگیری فناورستیزاصل احتیاط از واردات تولیدات 

. سازمان شودیمی محسوب رقانونیغپیش از اثبات مضر بودن این تولیدات، منع واردات نوعی تبعیض 

از واردات  توانندیمتجارت جهانی این ادعا را رد کرد و تشخیص داد که کشورها برای سالمت مردم خود 

موارد مشکوک بود. به این معنا که . این اقدام نوعی تغییر نگرش در حکم 2کاالهای مشکوک خودداری کنند

اصل اولی در موارد مشکوک مضر  پسنیازا، شدیمدر موارد مشکوک حکم به جواز داده  نیازاشیپاگر 

به بیانیه ریو پیوست؛ هرچند در  1992آمریکا در سال  متحدهاالتیای، منع خواهد بود. کشور طیمحستیز

و همواره در دید عموم محققان کشوری بوده که از اعمال  قانون اساسی خود، اصل احتیاط را وارد نکرد
                                                           
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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نیز در عمل در برابر  متحدهاالتیابسیاری معتقدند  وجودنیبااصریح اصل احتیاط خودداری کرده است. 

البته  (،Percival, 2005: 20)ی مانند اتحادیه اروپا مواضع سخت گیرانه ای دارد طیمحستیزخطرات 

ی پاریس در طیمحستیزو اقدام وی در خروج از معاهده  متحدهاالتیا جمهورسیرئ اظهارات دونالد ترامپ،

 دارد. ستیزطیمحی در این کشور نسبت به حفظ اهیپای زیربرنامهنشان از عدم  2017سال 

 یمل اسناد در اطیاحت اصل 2 -2

امروز و  که نسل ستیزطیمحدر جمهوری اسالمی، حفاظت »قانون اساسی مقرر داشته:  50اصل 

 رونیازا. گرددیمی بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی هانسل

آن مالزمه پیدا کند، ممنوع  جبرانرقابلیغیا تخریب  ستیزطیمحبا آلودگی  کهآنی اقتصادی و غیر هاتیفعال

محافظت از آن پرداخته  شأنو  ستیزطیمحتلویحی به اهمیت  صورتبههمین قانون نیز  45اصل  «است.

ی در ایران؛ سابق بر قانون اساسی است. قانون حفاظت و طیمحستیزی قانونی هادغدغهاست. سابقه 

(، الیحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها )مصوب شورای انقالب 1353) ستیزطیمحبهسازی 

(، قانون ایمنی 1371) کشورنابع طبیعی و ذخایر جنگلی جمهوری اسالمی ایران(، قانون حفظ و حمایت از م

این نظر است که راهکارهای  دیمؤ دستنیازا( و بسیاری قوانین دیگر 1388زیستی جمهوری اسالمی ایران )

ایران بوده است. بیان این پیشینه الزم بود تا  گذارانقانون مدنظری اخیر همواره هادههاحتیاطی و حفاظتی در 

به  نیازاپسیک اصل که باید دارای ضمانت اجراهای قوی باشد، پی ببریم.  عنوانبهاحتیاط به اهمیت 

بین اصل احتیاط در معنای حقوق غرب و اصل احتیاط در معنای فقهی، روشن کردن  هاتفاوتو  هاشباهت

ن به احتیاط و معنای قاعده احتیاط، یافتن مبنایی برای الزام احتیاط در حقوق کشورمان، اثرات ملزم کرد

 ضمانت اجراهای آن خواهیم پرداخت.

 تطبیق اصل احتیاط با قواعد و اصول فقهی 3

ی بیشتر مربوط ریگمیتصمشک و عدم اطمینان بوده و این  موارد دری ریگمیتصمموضوع اصل احتیاط 

تصمیم بپردازد و  به سنجش و ارزیابی خود تواندیماست. علم تنها  گذارانقانونی هااستیسو  هایواکاوبه 

بستگی دارد. در زیر به تطبیق اصل احتیاط  هایگذاراستیسنتایج احتمالی و اجتناب از خطرات آن بیشتر به 

 و اصل شرعی احتیاط می پردازیم.

 اصل احتیاط 1 -3

 اصل احتیاط در حقوق بین الملل دارای عناصر متعددی است:

 هادولتی را بر دوش افهیوظل و ظهور آثار: اصل احتیاط قبل از انجام عم زیآماطیاحت. اتخاذ اعمال 1

کلی از اصل  صورتبهتا در مواقع تردید مکلف به رعایت احتیاط باشند. این امر  دهدیمو افراد جامعه قرار 

قانون مسئولیت مدنی نمود همین  12ماده  رسدیمو نیازمند قانون خاص نیست. به نظر  شودیماحتیاط انتزاع 
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. قانون امنیت و سالمت شغلی نیز تکالیف کندیمکارفرما را مکلف به رعایت احتیاط  چراکهست، عنصر ا

 .1مشابهی را بر عهده کارفرما گذاشته است

 شدهمشخص. تعیین اهداف: اصل احتیاط مشوقی است برای اینکه هر طرحی بر پایه اهداف از پیش 2

 پیگیری شود.

و  کندیم زیآممخاطرهمطابق این عنصر فردی که اقدام به رفتار . جستجو برای راهکارهای جایگزین: 3

ی جایگزین را بررسی هاراهدر رفتار وی خطراتی احتمالی نهفته است، باید پیش از اقدام به آن عمل، همه 

اصل شرعی احتیاط مشابه دانست  مورد درنموده باشد. این عنصر را شاید بتوان با فحص پیش از یاس 

(Tickner, Raffensperge, Myers, 1998: 4.) 

باید توجه داشت اصل احتیاط، اصلی جهت جبران نیست، بلکه تنها راهی برای پیشگیری  حالنیباا

را قبل از ورود  اطیاحتیب توانینم(، بنابراین 60: 1385است. وجود ضرر از ارکان مسئولیت است )باریکلو، 

ی جریمه نمود. چالش دیگر اجرای اطیاحتیبرا به دلیل وی  توانیمضرر ضامن جبران چیزی دانست، اما 

 که قوانینی یعنی -موضوعه قوانین را قانونی و قوانین است. میدانیم حقوق هادولتاصل احتیاط، حیطه اقتدار 

که حتی  باشدیمی ایاخالقناشی از حقوق  هاانساناما آزادی اراده  کنندیم اعطا مردم به ؛اندحکومت فرزند

بر اساس  توانندیم هادولت(. پس چگونه 157: 1393است )نبویان،  گذارانقانونبر دولت و حاکم 

یی، سد راه ابتکار انسان هاتیمحدوداحتماالت، آزادی خطر کردن افراد را محدود نمایند؟ آیا ایجاد چنین 

اید بدانیم؛ آیا از اصل خواهیم پرداخت، اما پیش از آن ب هاپرسشنخواهد شد؟ در ادامه به بررسی پاسخ این 

یمفوق را استنباط کرد؟ آیا  گانهسهدر برابر مخاطرات احتمالی زیستی راهکارهای  توانیمشرعی احتیاط نیز 

یماین راهکارها را از قاعده احتیاط با مبنای عقلی آن برداشت کرد و اگر چنین امری ممکن باشد آیا  توان

 تواندیم ضرر الصورت عدم امکان آیا قواعد فقهی دیگر همچون  حکم وضعی از آن انتزاع نمود؟ در توان

 راهگشا باشد؟

 اصل شرعی احتیاط 2 -3

قرار  مورداستفادهدر مکلف به،  موردشککه در  شودیمیِ محسوب عملاصل احتیاط یکی از اصول 

 شدهشناختهالحظر یک اصل عملی مستقل و جدا از اصاله  عنوانبه. اصل احتیاط برای فقهای متقدم، ردیگیم

مشغول  ناًیقعهده( فرد ی -در اینجا ترقیدقبه تعبیر )ذمه  چراکه نامندیمنبود. اصل احتیاط را اصل اشتغال نیز 

(. سید مرتضی از فقهای 306 -4/304 و 3ق: 1409است، بنابراین باید فراغ ذمه یقینی نیز حاصل کند )نائینی، 

از آن  توانیممردمان در مورد آنچه »ی الحظر و االباحه، معتقد است: متقدم در کتاب خود و در باب الکالم ف

                                                           
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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با یکدیگر اختالف دارند؛ گروهی به حظر معتقدند، گروهی  رسدینم کسچیهانتفاع برد و در آن ضرری به 

است که حکم چنین فعلی را عقال  کسآنو گروهی توقف کرده اند... نظر صحیح، نظر  برآنند که مباح است

واضحی به  نسبتاً. در زمان مرحوم وحید بهبهانی اصل احتیاط شکل «(805: 1363)علم الهدی،  داندیمه اباح

 (.299: 1383)هدایی،  کندیمو ساختار کنونی را پیدا  شدهنیتدوو باالخره در زمان شیخ اعظم  ردیگیمخود 

. دهندیمبه اباحه  حکمبهلف ؛ اصولیین در موارد شک در مکرسدیمبا توجه به آنچه گفته شد به نظر 

باید در نظر داشت که حکم به اباحه در چنین وضعیتی خود مستلزم شرایط دیگری است که در ادامه به آن 

در موارد شبهات تحریمیه معتقد به احتیاط و رعایت آن  هایاصولاما برخالف  هایاخبارخواهیم پرداخت. 

ی خود متوسل به رأبرای  هایاطیاحتیا تعارض نصین باشد.  شبهه فقدان نص، اجمال نص و منشأبودند، چه 

 هدیهم إذ بعد قوماً لیضل اللّه ماکان و»یا  «(286ما آتیها )بقره:  اال نفسا اهلل یکلف ال»: انداتیآآیاتی نظیر این 

نیز در  هایاخبار. «(15رسوال )اسراء:  نبعث حتی معذبین کنا ما و»یا  «(115یتقون )توبه:  ما لهم یبین حتى

 اهلل علی ام لکم اذن اهلل قل»یا  «(59ال تعلمون )یونس:  ما اهلل على أتقولون»: 1کنندیمبرابر به این آیات استناد 

انجام  هایاخباراما عملی که  ؛. اصولیین معتقدند احتیاط مطلوب است، مطلوب عقلی و شرعی«(68تفترون )

حرام دانستن ترک احتیاط خود تشریع محسوب  چراکهت، مبغوض اس قطعاًتشریع است و تشریع  دهندیم

قبح عقاب  قاعدهبه توانیمو این فعل تنها در صالحیت پروردگار و معصومین است. از طرف دیگر  شودیم

. در شودینمعقاب بدون بیان قبیح است و فعل قبیح از جانب خداوند صادر  میدانیمبال بیان استناد کرد. 

عقل، خود نیز حاکم  قطعاًمعتقدند اگر قبح عقاب بال بیان یک قاعده عقلی است،  هایراخباتعارض حاصله، 

فوق ورود پیدا  قاعدهبه دهدیمکه دارای حجیت باطنی است، دستور به احتیاط  بر احتیاط است. وقتی عقل

عقاب  جتاًینتدارد و بیان وجود  بنابراین در اینجا نیز ؛خواهد کرد و آنجا که جاء البیان، ارتفع عدم البیان

 چراکه. پاسخ این ایراد آن است که بیان شارع، مقصود اخباریان بوده و نه بیان عقل، دینمایممنطقی  ازآنپس

 عقل کاشف است و نه شارع. درواقعی برای کشف مراد شارع است. الهیوسعقل خود 

یاس بعد از  هاآن نیترمهمه ک اندشدهاما اصولیین هم برای جریان پیدا کردن اباحه شرایطی قائل 

فحص است. به این معنی که مکلف باید ابتدا تمام تالش خود را برای یافتن حکم انجام دهد تا در صورت 

به تفاوتی ظریف بین اباحه و احتیاط پی برد. اباحه یا  توانیمنیافتن، فعل بر وی مباح شود. از این تکلیف 

مکلف هم وجود دارد، هر دو اصل هستند، اما در احتیاط عمل مکلف که احتمال خطا در عمل  روازآنبرائت 

(. پرسش این 44: 1383احتیاط را اماره دانست )اسدی،  توانیماصابت خواهد کرد، بنابراین  واقعبه حتماً

است که اگر فرد پیش از جستجو مرتکب فعل شود آیا این عمل حرام است؟ تفاوت این عمل با تجری 

 چیست؟

                                                           
را  «ما»سوره بقره آنان  286آیه  مورد دربرای رد استناد اصولیین به قرآن، استدالالتی نیز دارند. برای مثال  هایاخبارالزم به ذکر است که  ـ 1

 (.104 -100: 1393در مورد اموال است )زرقی، صابری،  «ما»و معتقدند  دانندینممعطوف به تکلیف 
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معتقدند که شرط جریان برائت در شبهات حکمیه فحص است. مرحوم آخوند خراسانی اصولیین 

معتقد است اگر ترک تعلم و تفحص منجر به مخالفت با تکلیف الهی شود، فرد مستحق عقوبت است. این 

بنابراین وجوب  ؛عقوبت به دلیل مخالفت تکلیف واقعی است نه اینکه عقوبت به خاطر ترک تفحص باشد

که اگر بدون فحص عمل مرتکب به  سؤالیقی است و نه نفسی. مرحوم آخوند در جواب این تفحص طر

مستحق است و این استحقاق به خاطر تجری و  دیفرمایماباحه اصابت کرد آیا مستوجب عقوبت است یا نه؟ 

ایشان چنین عملی معصیت حکمیه است، زیرا مکلف  ازنظرعدم مباالت نسبت به مخالفت تکلیف است. 

 شود؛یمهمان تجری محسوب  درواقععلم به وجوب فحص آن را ترک کرده است. معصیت حکمیه  باوجود

به  قائلمرحوم آخوند ابتدا به طریقیت و سپس همچون مرحوم اردبیلی  شودیمکه دیده  طورهمانبنابراین 

یمری نیز روشن (. از این سخنان، موضع ایشان نسبت به تج260 -6/256: 1391موضوعیت شد )خراسانی، 

ی خیالی بوده ولی امرونهی واقعی نبوده تا مخالفت شود، بلکه امرونه. وی معتقد است: اگرچه در تجری شود

استحقاق عقوبت بر آن مترتب است، زیرا بر تجری، عناوینی صادق است که عقال صاحب آن عناوین را 

و عزم بر  موال برز رسم بندگی، طغیان ؛ عناوینی مانند: هتک حرمت موال، خروج ادانندیممستحق مذمت 

از آخوند خراسانی نقل شد بسیاری معتقدند؛ تجری هرچند  آنچه باوجود(. 5/33: 1391عصیان او )خراسانی، 

(. آنان معتقدند تجری قبح فاعلی دارد 1/38: 1377)انصاری،  ادکرداز آن با عنوان معصیت ی توانینمقبیح اما 

برای عقوبت فعل باید  آنکهحالدر تجری فعل صورت گرفته موضوعیت ندارد، بنابراین  ؛و نه قبح فعلی

 مذموم باشد.

در محتمل  اطیبااحتمسئله دیگری که در اینجا باید ذکر نمود، تفاوت موضوعی احتیاط در احتمال 

در مکلف به است و  موردشکاصل احتیاط، خود در  چراکه. جاستنیهماست. در حقیقت بحث اصلی نیز 

است تکلیف است. احتیاط در احتمال همان مورد  موردشکدر اصل قانونی احتیاط آنچه  آنکهحالتکلیف، نه 

 احتمالبهنخست و احتیاط در محتمل شبیه به احتیاط در تکلیف است. احتیاط در احتمال تمام موارد مربوط 

تمال قوی، احتمال ضعیف، ، احتمال حرمت، احردیگیم. به آن معنی که احتمال وجوب را شودیمرا شامل 

ی گیرد. در تمام این موارد احتیاط رجحان دربرمتساوی الطرفین را  احتمال وشبهات موضوعیه و حکمیه 

 دارد.

است از قبیل جان و ناموس. در این موارد احتیاط بسیار اهمیت دارد تا آنجا  مهمِگاهی محتمل از امور 

ی کند و نداند که هدف راندازیترای مثال اگر کسی بخواهد . بدانندیمکه برخی فرد را مکلف به احتیاط 

محتمل از اهمیت باال برخوردار است )سبحانی،  چراکه. شودیمانسان است یا حیوان بر او احتیاط واجب 

. باشدیمنیز باید اذعان کرد محتمل از اهمیت بسیار باالیی برخوردار  ستیزطیمح مورد در(. 2/123: 1380

 و»است:  کردهاشارهو حیات آدمی مرتبط است. خداوند نیز در قرآن به اهمیت این امر  باجان ماًیمستق چراکه

 وال»یا  «بقره( 205الفساد ) یحب ال اهلل و النسل و الحرث یهلک و فیها لیفسد األرض فی سعی تولی إذا

به  مآالًتخریب محیط  گفت که توانیم. با تدبر در این آیات «اعراف( 85إصالحها ) بعد األرض فی تفسدوا
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 ادشدهاز مقدمات ی توانیمبنابراین  شود؛یمنیز  کبراو نهی از این عمل، مشمول  انجامدیمهالک انسانی 

: دیفرمایمسوره یوسف نیز  55(. در آیه 39حرمت هرگونه تخریب را استنتاج کرد )تاری مرادی، فخعلی، 

که دو  کنندیمبرداشت  گونهنیاطباطبایی از این آیه  . عالمه«علیم حفیظ إنی األرض خزائن على اجعلنی»

ویژگی حفیظ بودن و علیم بودن، باید ویژگی هرکسی باشد که اداره امر ارزاق عمومی به عهده اوست 

عبارت خزاین االرض عمومیت و شمول دارد و کلیه ذخایر  رسدیم(. به نظر 11/185: 1372)طباطبایی، 

 ی گیرد.دربرمرا  ستیزطیمحمنابع  ازجمله

به طریقیت یا موضوعیت داشتن اصل احتیاط در چهره بین المللی و شرعی آن  اجمالبه نیازاشیپ

یاخبارپرداختیم؛ با این وجود بررسی دقیق تر این ویژگی، جهت تطبیق اصول فوق، ضروری است. در بین 

کسانی همچون مرحوم آخوند  قائل بودند. در بین اصولیین نیز نفسهیفگروهی برای احتیاط ارزشی  ها

ینمبنابراین  دانستند؛یمخراسانی برای فحص، وجوبی ذاتی قائل بودند و تخلف از آن را دارای قبح فعلی 

اصل شرعی احتیاط، خود احتیاط را دارای موضوعیت بدانیم. در حقوق غرب و درباره موجبات  ازنظر میتوان

اجماع بر  درواقع .1باشد واردشدهوجد ضمان است که ضرری ی ماطیاحتیبضمان نیز باید گفت تنها زمانی 

 (.Owen, 2007: 1685)ی باید ضرری وجود داشته باشد اطیاحتیبآن است که برای محکوم بودن فردی به 

که  شودیمدر حقوق کشور ما و در ماده یک قانون مسئولیت مدنی نیز تنها کسی مسئول جبران شناخته 

قوانین مربوط به مسئولیت مدنی همواره نگاهی به گذشته و وجود ضرر  واقعدرضرری وارد کرده باشد. 

اصل احتیاط با نگاه به آینده رویکرد پیشگیری از خطر را اتخاذ کرده است. با توجه به آنچه  کهیدرحالدارند، 

محکوم کرد؟  هانگارانسهلانجام رفتار  صرفبهی و اطیاحتیبکسی را به خاطر  توانیمگفته شد باید دید آیا 

ینماما آیا  کند؛یمسرزنش  کندیمعرف سرپرستی را که کودک را در حین بازی با توپ روی بام رها  قطعاً

که در مورد تخلفات رانندگی مجری است؟ در قوانین رانندگی  گونهآناو را ملزم به رعایت احتیاط کرد،  توان

از ورود  نظرصرف، گذاردیمبه عهده فرد خاطی  سرعت زیاد ضمان آور است و مسئولیت پرداخت جریمه را

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 

وجود دارد  2ی مجرمانهاطیاحتیباست. در حقوق کامن ال مفهومی به نام  در دنیای مضطرب امروز زیآممخاطره

کمی با مطلوب ما منطبق باشد. برای مثال اگر پدری تفنگ پر را برای بازی به نوزاد خود بدهد،  تواندیمکه 

شبیه به موردی  توانیمحتی اگر موجب خسارتی نشود به پرداخت جریمه محکوم خواهد شد. این مورد را 

. در دادندیمدانست که فقها به رعایت احتیاط در مورد خطر نسبت به جان و ناموس، شأن موضوع بودن 

با ضمانت اجرا به عهده مرتکب است. در فقه ضمانت اجرای  توأم 3حقیقت در هر دو مورد وظیفه مراقبت
                                                           
1- Constantine v Imperial Hotels Ltd [1944] KB 693 

2- Criminal Negligence. 

3- Duty of Care. 
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ی اطیاحتیبن اهمیت حرام دانست(. Ramraj, 1998: 160)اخروی و در کامن ال ضمانت اجرای دنیوی 

مشهور فقها  چراکهی شد، اطیاحتیبقائل به قابل تعزیر بودن  توانیمکه با اثبات حرمت آن،  روستازآن

 «او را تعزیر کند تواندیمهرکس واجبی را ترک کند یا حرامی را مرتکب شود، امام یا نائب او »معتقدند: 

که  دانندیمی از فقها حرامی را قابل تعزیر در صورت اثبات حرمت نیز برخ هرچند(؛ 85: 1396)حسینی، 

 (.86: 1396انجام آن ارتکاب گناه کبیره باشد )حسینی، 

ما در راستای پیدا کردن مبنایی برای اعمال اصل احتیاط در حقوق ایران، اصل شرعی احتیاط را 

ی است متفاوت باشد. طیمحستیزدر غرب مبنای قوانین  آنچهاین اصل با  رسدیمواکاوی کردیم؛ اما به نظر 

 به موارد زیر اشاره کرد: توانیم هاتفاوت ازجمله

که علم اجمالی وجود داشته  شودیماصل شرعی احتیاط تنها مواردی را شامل  .1

اگر مکلف سرپیچی کند، در صورت عدم تغایر با  بازهمباشد و حتی در صورت وجود علم اجمالی 

 مطلوب مستحق عقاب نیست.

: 1370)مظفر،  شوندیمموارد رفع شک و حیرت شک استفاده اصول عملیه در  .2

بنابراین  ؛ی در بسیاری موارد مظنون است و نه مشکوکطیمحستیزمخاطرات  آنکهحال(، 2/234

 (.4/17: 1378)محمدی،  رسدینمنوبت به تمسک به اصول عملیه 

شادی. با و اصولیین آن را امری ار دانستندیماحتیاط را امری مولوی  هایاخبار .3

حکم  چراکه، ماندینمپذیرفتن نظر اصولیین جایی برای انتزاع حکم از این اصل شرعی باقی 

 علت حکم ارشادی دیگر باشد. تواندینمارشادی 

اصل شرعی احتیاط روشنگر راهی است که  اساساًایراد این است که  نیترمهم .4

معنی که خطر در اصل احتیاط  سرپیچی از آن مستوجب عقوبت اخروی است و نه دنیوی. به این

و نه  دانندیممسائل دنیوی، عقل را حاکم احتیاط  مورد درهمواره اخروی است. به همین دلیل نیز 

. رودیمشک در مکلف به است، بلکه برای تعیین حکم شرعی به کار  فقطنهشرع. اصل احتیاط 

تکلیف  خواهدیمشرعی احتیاط  با همدیگر متفاوت است. اصل کامالًمبنای این دو اصل  رونیازا

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 

و نه عرضی )حیاتی،  دانندیممجری  و این اصل را در روابط حقوقی عمودی دانندیمشهروندان 

(. با توجه به آنچه گفته شد اصل شرعی احتیاط نمی تواند مبنایی برای تقنین اصل زیست 191: 93

محیطی احتیاط باشد. از این رو و در جستجوی مبنایی برای تقنین اصل زیست محیطی احتیاط؛ 

 مورد بررسی قرار خواهیم داد. احتیاط را به عنوان قاعده ای عقلی و سپس قاعده الضرر را 
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 قاعده احتیاط 3 -3

همه فقها معتقدند قاعده احتیاط که همان حکم عقل به  باًیتقردانستیم که احتیاط عقال حسن است و 

محتاط بودن انسان  مورد در. احادیث و روایات زیادی شودیماحتیاط است از مستقالت عقلیه محسوب 

قواعد عقلی است که مضمون آن حکم عقل به  دفع ضرر محتمل نیز از است. قاعده وجوب شدهنقل مؤمن

شرعی با ظن  حکمبه: ظن شودیمدفع ضرر محتمل و یا مظنون است. در بحث حجیت مطلق ظن استدالل 

. در باشدیمعمل به ظن واجب  جهیدرنتعقل واجب است.  ازنظربه ضرر مالزم است و دفع ضرر مظنون 

، همین قاعده است )لطفی، شودیمادله عقلی که برای وجوب احتیاط به آن استناد  بحث احتیاط نیز یکی از

همین قاعده معتقدند اگر در انجام امری احتمال ضرر  برهیتکی نیز با نینائ(. مرحوم خویی و عالمه 206: 1391

 (.3/214: 1409و نائینی،  2/215ق: 1417وجود داشته باشد عمل به آن عقال قبیح است )موسوی خویی،  

که گرایش ذهن انسان به سمت آن است. حال  منظور از احتمال مذکور در این قاعده همان ظن است

برای اینکه این وجوب را وجوب شرعی بدانیم  میتوانیم، آیا دانندیمکه دانستیم فقها حاکم به احتیاط را عقل 

حسن و قبح عقلی  کهیهنگامی معتقدند نینائه کل ما حکم به العقل، حکم به الشرع استناد کنیم؟ عالم قاعدهبه

. برای مثال حسن و باشدیمفارغ از حکم شرعی آن تعلق بگیرد، برای احکام دیگر، در مرتبه علل  ءیشبه 

در  ءیش. وقتی حسن و قبح عقلی به باشندیمقبح ذاتی عدل و ظلم، برای وضع سایر احکام در مرتبه علت 

 -مانند حسن اطاعت و قبح معصیت -و در سلسله معلوالت احکام باشندطول حکم شرعی قرار بگیرند 

(. در 3/354ق: 1419حکم شرعی شوند و خود حکم ارشادی خواهند بود )موسوی خویی،  منشأمحال است 

بنابراین دیدیم که قاعده  ؛علت این حکم باشد تواندیمضرر نرساندن و ضرر ندیدن،  رسدیماینجا به نظر 

ینمبنابراین  شود؛یمعقلی دارد و خود از مستقالت عقلیه و احکام ارشادی محسوب  کامالًی احتیاط مبنای

در منطقه  چراکهیی این قاعده شد. آ کارنباید منکر  حالنیباااز این قاعده حکم تکلیفی انتزاع کرد.  توان

فقها بتوان مسئله تبدیل  آرا برهیتکبا  رسدیمو آنجا که شرع ساکت است، حاکم عقل است. به نظر  الفراغ

را مطرح کرد )الشریف،  توسط حاکم اسالمی با استناد به مصلحت جامعه آورالزاماحکام مباح به مقررات 

ی خطرناک هاتیفعالمبنای مناسبی برای ممنوع کردن  تواندیم(. این قاعده عقلی 551 -547: 1392

 ی باشد.طیمحستیز

 قاعده الضرر 4 -3

و  میگذریماز اطناب  رونیازاو مقاالت زیادی تحریر شده است.  هاکتاب ضررالپیرامون قاعده 

ی دارد؟ و در صورت وجود این پوشانهمبا اصل احتیاط  الضرربررسی خواهیم کرد که آیا قاعده  اختصاربه

 قائل شد یا خیر؟ ضرر الی اصل احتیاط و قاعده هماننیابه  توانیمی آیا پوشانهم

 نفی از منظور انصاری ی بسیاری صورت گرفته است. شیخگفتگوهاو الضرار  ضرر الدر باب داللت 

گرفت  تقدیر در باید را حکم کلمه و کاررفتهبه نفی معنای در« ال» یعنی ؛داندیم ضرری احکام نفی را ضرر
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 دانسته عموضو نفی لسان به حکم نفی را ضرر ال قاعده از منظور خراسانی (. آخوند2/460: 1377)انصاری، 

یم نراقی (. مرحوم1/381)خراسانی، بی تا:  «الشک لکثیر شک ال» مثل است، فراوان اخبار، در آن مانند که

 و تدارک را آن است موظف بزند، ضرر دیگری به کس هر یعنی است، متدارک غیر ضرر نفی منظور،: دیگو

امام خمینی اما  .(1/17: 1366راقی، ندارد )ن وجود اسالم در باشد نداشته جبران که ضرری و کند تالفی

 .باشدیمهمچون شریعت اصفهانی معتقد است ال در اینجا ناهیه است و نوعی نهی حکومتی 

موجد حکم باشد و یا تنها نفی حکم  تواندیمدر اینجا اهمیت دارد این است که آیا این قاعده  آنچه

ضرر در اسالم  کهنیاحکم کند. آنچه مسلم است  ایجاد تواندیمکه خود  انددهیعق؟ گروهی بر این کندیم

 شودیمی و هم فرآیند اجرای قانون گذارقانونمشروعیت ندارد. این عدم مشروعیت هم شامل مرحله 

(. حدیث شفعه نیز خود، موجد حکم بوده است و در حقیقت منبع ضرر را از بین 134ق: 1414)سیستانی، 

 شودیماز طریق این قاعده نفی  ستیزطیمحی تخریب هاخسارت فقطنها . بنا بر نظر این دسته از فقهبردیم

از ورود ضرر محتمل جلوگیری کرد. در  توانیمکه حتی پیش از ورود ضرر هم با استناد به این قاعده 

ضرر نیست اما از باب  لزوماًاینکه شراکت  ترمهمحدیث شفعه هم هنوز ضرری پدید نیامده است و از همه 

بتوانیم به اصل احتیاط نزدیک  ضرر ال قاعدهبهبا استناد  رسدیماست. به نظر  شدهشمردهیب و ضرر تغلیب ع

قوانینی پیشگیرانه  ستیزطیمحمنافع جمعی و حفاظت از  نیتأماجازه دهیم در راستای  گذارقانونشویم و به 

که گفته  گونهآنه بداند. وضع کند و ضمانت اجرای تخلف از آن قوانین را موجب ضمان عمومی یا جریم

با آن  ضرر البیانجامد، قاعده  ستیزطیمحی اصالحی و سازنده هم به اضرار در هااقدامشد، چنانچه ترک 

 توانندیمو قاعده احتیاط با توجه به مبنای عقلی خود  ضرر النتیجه گرفت  توانیم. 1مقابله خواهد کرد

ی دیگر که خطر احتمالی وجود دارد نهیزمی و یا هر طیمحتسیزی هانهیزمی در گذارقانونمبنایی برای 

 باشد.

 آثار اصل احتیاط 4

ی دادرسی و هانهیزماصل احتیاط با توجه به سیطره زیاد بر امور حقوقی و مادی، سبب تغییراتی در 

رفتن مجوز به تغییر بار اثبات و دیگری گ توانیماین تغییرات  ازجملهشده است.  دکنندگانیتولاعمال حقوق 

 اشاره کرد. صالحیذاز نهادهای 

 کسچیه و است برائت اصل،»: داردیماصل سی و هفتم قانون اساسی مقرر : تغییر بار اثبات دعوا 4-1

در امور روزمره نیز اصل  «گردد. ثابت صالح دادگاه در او جرم کهنیا مگر ،شودینم شناخته مجرم قانون ازنظر

ز به حقوق دیگران نیازمند اثبات است. برائت یک اصل عقلی است که در صحت فعل است و ادعای تجاو

ی استبدادی ممکن است هانظاماست. هرچند برخی از  قرارگرفته رشیموردپذی حقوقی جهان هانظامهمه 

                                                           
 .ستیزطیمحرهنی، مقاله بررسی مبانی فقهی حمایت از  زاده محمدبرای مطالعه بیشتر در این زمینه ر. ک: محمدرضا  ـ 1
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اصل را بر مجرم بودن بگذارند. در ماده نه اعالمیه حقوق بشر فرانسه آمده است:  هاجرمبرخی از  مورد در

 باشد، ریناپذاجتناب دستگیری اگر رونیازا. رودمی شمار به گناهبی شود، شناخته مجرم آنکه از پیش یهرکس»

 قانون توسط نباشد، امنیتش حفظ راستای در کهیدرصورت زندانی، با بد رفتار و گیریسخت هرگونه جلوی

. ماده «و الیمین علی من ادعی علیه البینة علی المدعی»این ماده یادآور این قاعده است که:  .«شودمی گرفته

 این شودمی متهم جرمی ارتکاب به که هرکس -1 بند»اعالمیه حقوق بشر نیز گویای همین قاعده است:  11

 تمامی آن در که علنی دادگاه یک در قانون اساس بر او جرم که زمانی تا شود فرض گناهبی که دارد را حق

 یا انجام دلیل به نباید را کسهیچ -2 بند. شود ثابت باشد داشته وجود او دفاع برای الزم هایضمانت

 است شدهنمی محسوب جرم المللیبین ای و ملی قوانین طبق ارتکاب، هنگام در که عملی انجام از خودداری

بنابراین  .«شود اعمال نباید بوده اجراقابل جرم ارتکاب درزمان کهآن از شدیدتر کیفری نیز و شناخت مجرم

 ، اما اصل احتیاط این دیدگاه قطعی را دگرگون کرده است.میگذاریماصل را بر برائت عامل 

که عامل  داردیم. احتیاط قوی مقرر 1دو رویکرد در اجرای اصل احتیاط وجود دارد؛ قوی و ضعیف

دی محتاطانه و... باید رویکر ستیزطیمحی که خطر احتمالی وجود دارد، اعم از سالمت، امنیت، انهیزمدر هر 

(. احتیاط Sachs, 2011: 1295)ی زیادی را به بار آورد هانهیهزدر پیش گیرد، هرچند اتخاذ این رویکرد 

علم، نباید از حرکت بازماند حتی اگر خطرات علمی مهم و  خألکه در  داردیمضعیف اما مقرر 

. میریگیمه همه ما در روزمره به کار همان احتیاطی است ک درواقعباشند. این نوع از احتیاط  بازگشترقابلیغ

، احتیاط قوی بوده است و نه ضعیف. این اندپرداختهی به آن طیمحستیزو قوانین  هاهیاعالمبیشتر در  آنچه

بودن بر دوش عامل فعل قرار گیرد. اگر معتقد به احتیاط ضعیف  خطریبتا بار اثبات  شودیمرویکرد باعث 

افع عمومی هستند باید خطرناک بودن عمل را ثابت کنند اما در رویکرد دیگر، این باشیم کسانی که نماینده من

عامل است که باید امن بودن فعالیت خود را به اثبات برساند. منتقدان به این اصل معتقدند اصل احتیاط از دو 

در مواردی که علم  عدم را به اثبات برساند. تواندینمفرد  کهنیا همآنجنبه قابل نقد است؛ نخست منطقی، 

در احتیاط قوی کسانی که معتقد به خطرناک  آنکهحالعدم خطر را ثابت کرد؟  توانیمساکت است چگونه 

حالت معمول و رایج است. انتقاد دوم  همان. حالت دوم کردندیمبودن امر بودند باید وجود خطر را اثبات 

ژه احتیاط؛ به دلیل عقالیی بودن، بار روانی را ایجاد مربوط به بحث ادراکی است و آن، اینکه به کار بردن وا

(. منتقدان معتقدند اصل احتیاط جلوی Hathcock, 2000: 56) ردیگیمکه یارای مقابله را از مخالفان  کندیم

 و همین مسئله باعث خواهد شد تا ضرر بیشتری به منافع عموم وارد شود ردیگیمنوآوری دانشمندان را نیز 

(Seethaler, 2009: 120 دانش .)حاوی خطرات نامعلومی برای  تواندیم قطعاًی را در نظر بگیریم؛ اهسته

ی فسیلی و منجر شدن به هاسوختی یعنی استفاده از اهستهعدم پیشرفت در دانش  آنکهحالبشریت باشد، 

 (.Mandel, Gathii, 2006: 1055ی )اگلخانهخطر قطعی گازهای 

                                                           
1- strong and weak. 
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ی هانسلی اطیاحتیبی یا گرمای جهانی، نتیجه اگلخانهگفت گازهای  توانیمت در پاسخ به این انتقادا

بلکه به  کندینمبسیاری از اصول بشری است. اصل احتیاط بی مبنا راه حرکت را سد  گذاشتن پاپیشین و زیر 

همه گفت اصل احتیاط در  توانیمخطر احتمالی آگاه است، خطراتی که علم از سنجش آنان ناتوان است. 

 .شودیم االجراالزم، بلکه تنها در موارد ظن، کندینممواقع ورود 

یی هاتیفعالبا توجه به این وظیفه کسانی که خواستار انجام : صالحیذاخذ مجوز از نهادهای  2 -4

باشند باید با ارائه دلیل مبنی بر امن بودن فعالیت خود از نهادهای مربوطه  نیخطرآفرهستند که ممکن است 

مربوط به اختیارات شورای عالی حفاظت از  ستیزطیمحقانون حفاظت و به سازی  3جوز اخذ کنند. ماده م

و تصریح موارد صدور مجوز است. قانون ایمنی زیستی جمهوری اسالمی ایران اما تصریح  ستیزطیمح

در امور مرتبط با صدور، تمدید و لغو مجوز فعالیت »: داردیممقرر  4بیشتری بر این موضوع دارد. ماده 

این قانون  3فناوری زیستی جدید با رعایت قوانین مربوط به هر دستگاه و ضوابط ایمنی زیستی موضوع ماده 

مواد در قوانین کشورها زیاد به  دستنیازا. «...باشدیمبه شرح ذیل  صالحیذی اجرایی هادستگاهبر عهده 

در قوانین ما آمده  آنچه؟ کندیما بار اثبات دلیل تغییر اما آنچه اهمیت دارد این است که آی خوردیمچشم 

است جلب نظر کارشناسی مبنی بر عدم وجود خطر است. این فرآیند بسیار شبیه اعمال اصل احتیاط با 

 رویکرد قوی است.

 ضمانت اجرای اصل احتیاط 5

عقوبت ضمانت اجرای اصل قانونی احتیاط، جریمه است و ضمانت اجرای اصل شرعی احتیاط، 

. پس از وقوع ازآنپسو نه  کندیماخروی. باید توجه داشت اصل قانونی احتیاط پیش از وقوع ضرر ورود 

ی فرد خاطی را جریمه کرد اما عمده ضمان وی به دلیل جبران اطیاحتیباز باب  توانیمضرر هرچند 

د. دیوان دادگستری جوامع خسارت خواهد بود و اصل احتیاط ماهیت پیش گیرانه خود را از دست خواهد دا

ی بسیاری برداشته است. بحران مربوط به جنون گاوی هاگاماروپایی در جهت شفاف کردن اصل احتیاط 

. با طرح موضوعاتی شودیمنقطه عطفی در خصوص اصل احتیاط در چارچوب اتحادیه اروپایی محسوب 

ی گوشتی از انگلستان را به هافرآورده چون قابلیت انتقال جنون گاوی از حیوان به انسان، صدور گوشت و

ی مزبور را اعالم هاگوشتبر اصل احتیاط، صدور  دیتأکدر تصمیم خود با  گروهسایر دول عضو ممنوع کرد. 

وجود یا دامنه خطرات برای سالمت و بهداشت افراد وجود داشته باشد،  مورد درزمانی که عدم یقین »کرد: 

 طوربهبیری اتخاذ کنند بدون اینکه منتظر بمانند تا واقعیت و شدت این خطرات تدا توانندیمنهادهای اروپایی 

 «.1کامل به اثبات برسد

این است که ممنوعیت و جریمه چه مبنایی دارند و این ضمانت اجراها با چه  دیآیمی که پیش سؤال

اساسی در ایران، قوانین عادی  نیز گفته شد عالوه بر قانون نیازاشیپکه  طورهمان؟ شودیمی اعمال اپشتوانه

                                                           
1- National Farmer’s Union, 1998: CJCE, Rec. C-157/96. 
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قوانین عادی را منشعب از قانون اساسی  توانیم. اندپرداخته ستیزطیمحزیادی به حمایت و حفاظت از 

دانست که در منطقة الفراغ شرع، اقدام به وضع مقرره کرده است. هرچند در حقوق غربی یافتن مبنایی جهت 

صدور آراء مضطرب حقوقدانان شده است، در حقوق اسالمی  و نظراختالفتحدید اختیار شهروندان موجب 

ی قابل رد است. راحتبه؛ این ایراد داندیممبانی فقه شیعه که حاکم اصلی را خداوند  باوجود الخصوصیعلو 

آن را محدود نماید. در دین  تواندیمی الهی است که تنها خداوند اهیعطمخلص کالم آنکه حق آزادی انسان 

 صورتبهانسان قابل تحدید  باارادهم، آزادی عمل ناشی از حکم تکلیفی اباحه است که هرچند مبین اسال

اما سلب آن تنها در حیطه اختیار باریتعاالست  هستزیاد(  چنداننهجزئی )با تعیین مصداق و تعیین زمان 

، رسول ازآنپسکریم و خداوند در قرآن  لهیوسبه(. تشریع سلب اباحه از انسان 69: 1390)هاشم پور موال، 

یعل -ی در فقه شیعهگذارقانونخدا و سپس اولیا امر صورت خواهد گرفت. با توجه به فلسفه تشریع و 

این محدودیت را  تواندیمحاکم  -که نظریه مقبول قانون اساسی ماست هیفقتیوالمنطبق با نظریه  الخصوص

 (.258: 1390اجی(، ایجاد و اعمال نماید )جاوید و جمعی از نویسندگان )ر

 یریگجهینت

ی موجود در دنیای جدید، احتیاط در امور کالن باید مورد حکم هااضطراببا توجه به خطرات و 

است. در فقه و قانون ما  داکردهیپباشد. این لزوم در دنیای غرب در قالب اصل احتیاط نمود  گذارقانون

دانستیم که اصل شرعی احتیاط در مبنای خود با اصل مواردی وجود دارد که بسیار شبیه اصل احتیاط است. 

مبنایی برای ورود اصل احتیاط به سیستم  تواندیمقانونی احتیاط متفاوت است، اما قاعده عقلی احتیاط 

باید  وجودنیباامبنای اصل احتیاط قرار گیرد.  تواندیمنیز تا حد زیادی  الضررحقوقی کشورمان باشد. قاعده 

حکمی منتزع از حکم تکلیفی باشد، بلکه حکمی است  تواندینماط در سیستم حقوقی ایران دانست اصل احتی

بار اثبات  تواندیماعمال اصل احتیاط  .شودیمکه واضع آن اندیشه آدمی است و از مستقالت عقلیه محسوب 

 نیتأم شیازپشیبا دعوا را از دوش خواهان، به دوش خوانده منتقل کند و به این وسیله امنیت حوزه فعالیت ر

 نماید.

این مبانی در  وجودنیبااکه جامع بسیاری از اصول است.  اندبناشدهقوانین کشور ما بر مبانی استواری 

موجود را با استفاده از تجارب سایر  خألتا  شودیمبرخی موارد مانعیت الزم را ندارند و همین امر باعث 

، اصلی مستقل در قانون اساسی ما الضررتیاط همچون قاعده ی حقوقی برطرف کنیم. اگر اصل احهادستگاه

ی و اعمال قانون خواهد داشت. نکته حائز اهمیت آنکه با گذارقانونروانی بیشتری بر نحوه  ریتأث قطعاًباشد، 

 تواندینمتوجه به اسالمی بودن قانون اساسی کشورمان، مباحث و معضالت راجع به تحدید حقوق تکوینی، 

 در قوانین باشد. زیآماطیاحتی در مسیر اتخاذ رویکرد مانع اساس
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