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 چکيده

اخیر حقوقدانان از  های دههیکی از اصول مهم حقوقی است که در « اصل احتیاط» 
المللی و رویۀ قضایی بعضی از  د و قوانین داخلی و بینان آن سخن به میان آورده

کشورها را تحت تأثیر قرار داده است. ضرورت حفظ محیط زیست و حیات انسانی 
باعث گردید، خردمندان در پی احتراز از خطرات احتمالی باشند که ممکن است در 

ز آنجا ناشی باکانۀ بشر امروزی به بار آید. این نگرانی، بیشتر ا یباثر اقدامات 
های صنعت، پزشکی، غذایی،  ای از علوم در حوزه شود که توسعۀ ظاهری پاره می

کشاورزی و ... همگان را متحیر و به نتایج حاصل از آن مفتون کرده است. در این 
است و از این  دوردستهای  میان، هستند دانایانی که نگاه آنان معطوف به افق

اند. اصل  یست و حیات انسانی، بیمناک گردیدهیخته، در محیط زگس لجامتصرفات 
یز تا که شاید حیات بر آم مخاطرهاحتیاط مهار اطمینان بخشی است بر این اقدامات 

روی، ضرورت پیشگیری  روی این کرۀ خاکی با خطرات جدی مواجه نگردد. ازاین
از خطر، محدود به خطرات حتمی که خسارات قطعی در پی داشته نگردید بلکه 

شد، حتی در مواردی که از نظر علمی و فنی این اطمینان حاصل نشده است  گفته
بار نیست، بر اساس اصل احتیاط باید حداقل در  ای اقدامات زیان که نتیجۀ پاره

است، اقدام  ناپذیر جبرانمواردی که خسارات احتمالی ناشی از آن اقدام، سنگین و 
باید،  کم کمد. به همین سبب، مقتضی در جهت احتراز از آن خسارات به عمل آی

« مسئولیت پیشگیرانه»شاهد این تحول اساسی در قلمرو مسئولیت مدنی بود که 
 شود. « مسئولیت جبرانگرانه»جایگزین 
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 مقدمه 

یکی از اصول مهم حقوقی است که در چند دهۀ اخیر در بارۀ اهمیت آن  0اصل احتیاط
هایی ناشی  سخن به میان آمده است. ضرورت پرداختن به این اصل حقوقی از نگرانی

آور  صورت جدی به فکر فرو برده است. پیشرفت حیرت شود که بشر امروزی را به می
اما حقیقتاً، خیال او را آسوده نکرده  ،به ظاهر، رفاه را عاید بشر کرده استهرچند علم، 

عالوه، دستاوردهای  که این دستاوردها هیچ زیانی را در آینده نصیب او نخواهد کرد. به
، در وضعیت طبیعی محیط زیست غلبه پیدا کند سرعت بهصنعتی، باعث گردیده، انسان 

کور این دغدغه گونه که برای او دلپذیر است، در آن تصرف کند. آیا برای انسان ف و آن
ضابطه در وضعیت طبیعی محیط زیست خطری  یببه وجود نیامده است که تصرف 
 آید؟!  جدی برای نابودی آن به شمار می

توسعه و پیشرفت علوم، تصرف در اموری که احیاناً خطری برای  موازات به
یابد. بشر به هنگامی که بر  سالمت انسان و محیط زیست نیز در پی دارد، گسترش می

از نتایج آن بهره گرفت، بر خود  سرعت بههای مختلف علوم، غلبه پیدا کرد و  جنبه
ست. اما، تقریباً، از اواسط قرن های شگرفی دست یازیده ا بالید که به چنین پیشرفت می

های افراطی در محیط زیست و  به پیامدهای ناگوار این تصرف مرور بهبیستم، 
، دغدغۀ تضمین شرایط زندگی برای کم کمرو،  های ظاهری پی برد. ازاین پیشرفت

عنوان موضوعی جدی، مورد توجه خردمندان قرار گرفت. آن مسئله  ی آینده، بهها نسل
نگر دریافتند. تأملی نه چندان عمیق در رفتار بشر  یندهآی محتاط و ها انانسرا فقط 

یخته همۀ منابع طبیعت و محیط زیست را قربانی لذایذ خود نموده، گس لجاممعاصر که 
نمایاند. از همین روی،  نگر را امری ضروری و عاقالنه می یندهآجانبداری از خردمندان 

در قلمرو مباحث راجع به محیط زیست گسترش پیدا  اندیشۀ احتیاط در رفتار، ابتدائاً
که در عمل، در متون بعضی از اسناد بل کرد. این اندیشه فقط در حوزۀ نظر باقی نماند

توان آثار اعمال این اصل را در رویۀ  المللی و قوانین داخلی وارد گردید و حتی می بین
حتیاط، احتراز از خطرات قضایی بعضی از کشورها مشاهده نمود. نتیجۀ عمل به اصل ا

یری را متوجه محیط ناپذ جبراناحتمالی است که ممکن است ضررهای سنگین و 
زیست و حیات انسانی نماید. لذا، شاید سخن از این اصل در حقوق مسئولیت مدنی که 
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در پی جبران ضرر وارده است، قدری عجیب باشد. اما در مباحث پیش رو خواهیم دید 
ینۀ تحولی اساسی در مبانی و قواعد راجع به مسئولیت مدنی فراهم که اصل احتیاط، زم

رو، در نوشتار حاضر، به ترتیب  کرده است که پرداختن به آن اهمیت بسیار دارد. ازاین
رابطۀ اصل احتیاط و »و « مبانی فقهی اصل احتیاط»، «مفهوم و پیشینۀ اصل احتیاط»

 گیرد. مورد بررسی قرار می« مسئولیت مدنی

 مفهوم و پيشينۀ اصل احتياط. 3

بشر نسبت به  زیآم مخاطرهضرورت و اهمیت پرداختن به اصل احتیاط، از رفتارهای  
احتراز از هر اقدامی که احتماالً »، ؛ بنابراینشود محیط زیست و سالمت بشر، ناشی می

ای  عنوان مسئله به« کند سالمت انسان، تداوم حیات و محیط زیست را دچار مخاطره می
های پیرامون راجع به اصل احتیاط  مهم و حیاتی مورد توجه قرار گرفت. سرآغاز بحث

 اصل»های اندیشمندان آلمانی جستجو کرد. آنان نخست از  را باید در اسناد و نوشته
سخن به میان آوردند. این مفاهیم قرابت موضوعی با اصل  7«و یا اصل اهتمامبینی  پیش

جهانی  همایشرا به « اصل احتیاط»های  نخستین بارقه دبای ، حال ؛ باایناحتیاط داشت
در  3در استکهلم تشکیل گردید، معطوف نمود. 0827که در سال  راجع به محیط زیست

؛ این کنفرانس، تکلیف به حفظ محیط زیست در اعالمیۀ نهایی مورد تأکید قرار گرفت
میان نیامد. پس از آن،  از اصل احتیاط سخنی به صراحت به اجالسدر این  حال، بااین

با  2«اصل مسئولیت»در کتابی تحت عنوان  4فیلسوفی به نام جون هانس 0828در سال 
چنان کن که پیامد عمل تو، حقیقتاً، با تداوم »این بیان، دغدغه مزبور را تبیین نمود: 

9«.حیات انسانی بر روی زمین، سازگار باشد
 

اصل »سخن به میان آورد، نه از « اصل مسئولیت»جون هانس، در کتاب خود از  
های وی را، سر منشأ مباحث مربوط به اصل احتیاط  این، اندیشه باوجود«. احتیاط

بحث از اصل احتیاط رونق بیشتری گرفت. اما محور  رفته رفتهاز آن پس،  2دانند. می
نسان ، خطراتی را متوجه سالمتی ااحتمال بهها این مسئله بود که: اگر اقدامی،  همۀ بحث

های آن اقدام، از نظر علمی و  بار بودن پیامد که در زیانهرچند و یا محیط زیست کند، 
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فنی یقینی حاصل نشده باشد، نباید در اتخاذ تصمیمی مناسب، در جهت جلوگیری از 
 بروز آن پیامدها، کوتاهی کرد. 

«le principe de precaution»  و به زبان فرانسه«The precautionary principle » به
ترجمه و شهرت یافته است؛ اما نباید آن را با « اصل احتیاط»به هرچند زبان انگلیسی، 

شود، یکی  عنوان اصلی عملی در مباحث اصول فقه، از آن بحث می اصل احتیاطی که به
ها  آن یها تفاوت مرور بهپنداشت. این دو، ماهیتاً دو موضوع مجزا از هم هستند که 

 توان با اطمینان خاطر گفت که  گردد. با توجه به منابع موجود، می مشخص می
ابتدا کشورهای اروپایی از اصل احتیاط سخن به میان آوردند. اما این بدان معنا نیست 
که در فقه و کالم اسالمی و همچنین در حقوق موضوعه ایران، نتوان مبانی را برای 

 توجیه آن، یافت نمود. 
دارد؛ زیرا، در  8«پیشگیری»مفهومی متمایز از  9«احتیاط»کر است، الزم به ذ 

قابل »پیشگیری، هدف این است که اقداماتی به عمل آید تا از خطری که خسارتی 
در احتیاط، هدف این است، از خطر که  در پی دارد، احتراز شود؛ درحالی« بینی پیش

باشد. در این حالت، « بینی پیشغیر قابل »بروز خسارتی جلوگیری شود که حتی 
 Buffelan-Lanore et)اطمینان قطعی نه در عدم و نه در وجود خطر حاصل نیست 

Larribu-Terneyre, 2010, p.506 et s .) در مباحث آتی رابطۀ اصل احتیاط و مسئولیت
 پیشگیرانه با تفصیل بیشتری مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

یج، از این تدر بهشد؛ اما  اصل احتیاط، در آغاز، صرفاً، به محیط زیست مربوط می 
ی، علم شناس ژنهای دیگری، نظیر پزشکی، امور بهداشتی، علم  اصل، برای عرصه

ای فلسفی مورد توجه  عنوان اندیشه سیاست و ... نیز استفاده گردید. این اصل، ابتدائاً، به
دغدغه در این موضوع حیات و تداوم حیات )در شرایطی  ترین قرار گرفت. زیرا، مهم

یدئال( بود. اما، این موضوع فلسفی، خیلی سریع جای خود را در میان مباحث حقوقی ا
 گذاران مورد توجه جدی قرار گرفت. باز کرد و از سوی حقوقدانان و قانون

یز آم مخاطره، اگر ؛ بنابرایناست 01«خطرهای احتمالی»قلمرو اعمال اصل احتیاط  
از قلمرو اعمال  00باشد« خطر مسلم و قطعی»عبارتی  ای، قطعی باشد، یا به یدهپدبودن 

ای و شیمیایی حتمی  یز بودن بمب هستهآم مخاطره، برای مثال ؛اصل احتیاط خارج است
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است و لذا برای مقابله با آن الزم نیست، به اصل احتیاط متوسل شد. اما، در حال 
های  یکار دستی مواد جدید، در ساخت مصالح ساختمانی، حاضر، به کارگیر

های مخابراتی در  ای از مواد غذایی، احداث دکل منظور تولید پاره ای به یشناخت ژن
هایی هستند که تصاعد ضرر از آن،  های انسانی و ... از جمله پدیده نزدیکی سکونتگاه

گری از همین سنخ، احتمالی است. بر همین اساس، مصادیق مزبور و مصادیق دی
 تواند محل جریان اصل احتیاط قرار گیرد. می

هایی جهت  یفناوردر هر حال، افزایش سیطرۀ انسان بر طبیعت، باعث پیدایش  
توأم با ترس و  07«نامطمئن علمی»ی در آن شد و در نتیجه، وضعیت کار دست

های گوناگون در میان جوامع بروز پیدا کرد. این امر، صرفاً، شامل مواردی که  نگرانی
که حتی شامل وقایع طبیعی، نظیر انتشار بل شود  کند، نمی را ایجاد میها  آن انسان آگاهانه

شود. البته تعیین مرز میان این دو دسته از امور،  ها و بروز بالیای طبیعی نیز می ویروس
یرمستقیم در نتیجه غنحو مستقیم یا  حقیقتاً دشوار است. زیرا، بعضی از بالیای طبیعی، به

تمالی الیۀ اُوزُن، پیدایش دهد. گرم شدن کرۀ زمین، پاره شدن اح فعالیت انسان رخ می
هایی نظیر جنون گاوی که در اثر تغییر نوع تغذیۀ دام توسط انسان روی داده  بیماری

توان گفت، اهمیت یافتن اصل احتیاط، معلول عالقۀ وافر  است، از این قبیل است. می
، برای مهار همۀ امور و رسیدن به تمامی زوایای پنهان علوم است. مدرن پستانسان 

آور دستاوردهای ناشی از آن، نشانگر میل  د فزایندۀ علوم و گسترش حیرترش
است که سرعت  ناپذیرناپذیر بشر، به توسعه است. اما، این نگرانی هم انکار یریس
مهار توسعه، خطراتی جدی را متوجه محیط زیست و سالمت انسان و تداوم حیات  یب

میل انسان به پیشرفت و توسعه از یک  کند. لذا، اصل احتیاط در اثر تعارض میان او می
نوو ) سو و نگرانی او به خاطر از دست دادن امنیت از سوی دیگر، متجلی شده است

 (. 078-079ص، ص0399اگلیز، 
به  03ملل متحد ریو اجالسطور جدی و رسمی نخستین بار در  اصل احتیاط به 
میالدی که با موضوع کرۀ زمین تشکیل یافته بود و همچنین در معاهدۀ  0887سال 

که در همان سال منعقد گردید، به کار برده شد. در معاهدۀ ماستریت، تأکید  04ماستریت
منظور حفظ محیط زیست، قابلیت استناد دارد،  بهکه شد که اصل احتیاط، عالوه بر این
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، سخن از اصل احتیاط، در حال ؛ باایناست برای حفظ سالمتی اشخاص نیز قابل استناد
محافل علمی و پژوهشی، قدمت بیشتری دارد و شاید نتوان برای آغاز آن دقیقاً تاریخی 

های  یی که در سالها پژوهشمالحظه گردید، این اصل در  همچنان کهتعیین نمود. البته، 
طور رسمی، در  میالدی انجام گرفت، بیشتر به کار برده شد. اما به 0821بعد از 

کنوانسیون ریو اصل احتیاط بدون اینکه ضمانت اجرای مشخصی داشته باشد، مورد 
بیشتر به اهمیت و  ها انساناستناد قرار گرفت. در اجالس ریو، تأکید بر این بود که 

ای که نهایتاً در  اعالمیه 02ضرورت حفظ سالمت محیط زیست توجه نمایند. در اصل 
منظور حفظ محیط زیست، اقدامات  به»د، چنین آمده است: منتشر گردی اجالساین 

انجام پذیرد. در جاییکه خطرات ها  آن احتیاطی به توسط دولتها و بر اساس تواناییهای
عنوان  جدی و یا خسارت، غیر قابل جبران است، عدم حصول اطمینان علمی، نباید به

گیری از تخریب محیط   پیشمنظور  دلیل، جهت به تأخیر انداختن اقدامات مؤثر، به
  02.«زیست، مورد استناد قرار گیرد

المللی به کار برده شد  های مختلف بین ریو، اصل احتیاط در پیمان اجالسپس از  
 پروتکلو  09میالدی 0887توان به کنوانسیون تنوع بیولوژیک ژوئن  که از جمله می

 7111در ژانویۀ  دهامضاءشفنّاوری  یستزکارتاژنا راجع به پیشگیری از خطرات 
یون تنوع بیولوژیک منعقد گردید، اشاره کرد. کنوانسکه در حقیقت در ادامۀ  02میالدی

اجراء گذاشته شد، بر مبنای  موقع بهمیالدی  7113 سپتامبرکه در یازده  پروتکلاین 
اصل احتیاط و پیشگیری بسته شد. گسترش مباحث راجع به اصل احتیاط در عرصۀ 

برای  ؛المللی، باعث شد، در قوانین ملی نیز این اصل مورد توجه جدی قرار گیرد بین
عدم اطمینان »گذار چنین مقرر نموده است:  فرانسه، قانون 0882 09، در قانون بارنیرمثال

های علمی و فنی روز، نباید اتخاذ تدابیر مؤثر و مناسب برای پیشگیری از  شی از دادهنا
توان هزینۀ  که می حدوث خسارتی سنگین و غیر قابل جبران نسبت به محیط زیست را

 08«.اقتصادی قابل قبولی صرف آن نمود، به تأخیر اندازد

که راجع است به محیط زیست،  2عنوان مادۀ  متن زیر به 7112همچنین در مارس  
هنگامی که بروز یک خسارت، هرچند که از »در قانون اساسی فرانسه درج گردید: 

، محیط زیست را تحت ناپذیر جبرانلحاظ علمی غیر مسلم باشد، ولی بتواند عمیقاً و 
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کند تا بر اساس اصل احتیاط و در قلمرو  تأثیر قرار دهد، مقامات عمومی را ملزم می
منظور احتراز از بروز  ت خود با ارزیابی خطرها، اقدام موقتی و مناسب، بهصالحی

 71«.خسارت معمول دارند
تصویب این قانون در حقیقت، مسئولیت دولت را در قبال حفظ محیط زیست، 

در فرهنگ  .(Buffelan-Lanore et Larribu-Terneyre, 2010, p.506 et s)افزایش داد 
اصطالحات حقوقی به زبان فرانسه، اصل احتیاط به مفهومی که در مقررات فوق آمده، 

. با اینکه در آغاز از (Lexique des termes juridiques, 2010, p.553)تعریف گردیده است 
اصل احتیاط در حقوق محیط زیست و حقوق بهداشتی مورد استفاده قرار گرفت، اما 

به وجود آمد تا در هر موردی که احتمال بروز خسارتی سنگین و ، این تمایل کم کم
در آینده وجود دارد، به استناد این اصل، از حدوث آن جلوگیری شود. به  ناپذیر جبران

منظور مدیریت و سامان بخشیدن به نظام  های اقتصادی، به همین سبب، در بحران
در دیوان قضایی  برای مثال، ؛شود میو بانکی نیز به این اصل استناد  بهابازاریاقتصادی، 

مورد رسیدگی  0889جامعه مشترک اروپا و در دعوای راجع به جنون گاوی که در سال 
قرار گرفت، اصل احتیاط توسط این مرجع مورد استناد قرار گرفت. سازمان تجارت 

های  نامه راجع به اقدامات بهداشتی و سالمت گیاهی، به دولت جهانی نیز در موافقت
 ی اصل احتیاط معمول دارند. راستاعضو اجازه داد، اقدامات الزم در 

ی هم دارد. بعضی منتقدانی دارد، شمار یبران اینکه طرفدا رغم یعلاصل احتیاط،  
ی مورد استناد قرار نگیرد، چه بسا باعث درست به: اگر اصل احتیاط اند گفتهاز نویسندگان 

جلوگیری از پیشرفت و توسعه شود. کشورهایی که در مسیر توسعه قرار دارند، بیشتر 
گوید:  می 70کرواسدو دوهای ناشی از اعمال این اصل قرار دارند. جان  در معرض آسیب

منظور احتراز از آن رفتاری خردمندانه است. اما  احتیاط کردن و بررسی کردن خطرات به
در آوردن، فاجعه است. زیرا، نتیجه اعمال این اصل « اصل»عنوان یک  احتیاط کردن را به

ل آید که الاقل قریب به واقع باشد، به عم نانهیب واقعاین نیست که باید بررسی و تحقیق 
نتیجه اعمال این اصل، آن است که به خاطر بلکه  و از اطالعات موجود استفاده شود

اینکه ضررهایی که ممکن است وارد آید، سنگین است، باید اوهام و خیاالت را هم فرو 
، عموماً، تمسک به اصل احتیاط را مانعی سر راه پیشرفت و توسعه منتقداننگذاشت. 
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: با کمال تأسف، در طرفداری از اصل احتیاط، فقط به اند گفتهدانند. بعضی دیگر  می
های ناشی از پیشرفت  شود و به زیان خطرات احتمالی حاصل از پیشرفت توجه می

گوید: فلسفۀ انسانیت همیشه بر منطق آزمون و  می 77شود. لین ماتیو  نکردن توجهی نمی
الح شده است. اصل و همیشه از طریق آزمون، خطاها اص خطا استوار بوده است

آرون  73کند. احتیاط این منطق را که رمز موفقیت و پیشرفت است نابود می
ناگوار اجرای  عواقببه « در جستجوی امنیت»در کتاب خود تحت عنوان  74ویداوسکی

اصل احتیاط در حوزۀ علم و بهبود رفاه جوامع اشاره کرده است. به اعتقاد او عدم 
که فواید فراوان ناشی از بل پذیرش خطر نه تنها مانع وقوع خطرهای احتمالی نیست

کند. وی گوید: مشکل اصلی، وجود خطرها نیست. زیرا،  علوم جدید را نیز نابود می
 بهها  آن ی اینکه برای احتراز ازجا بهخلقت است و بشر  ریناپذ اجتنابخطر از قواعد 

عنوان یک واقعیت بپذیرد )نوو اگلیز،  را بهها  آن روی آورد، بهتر استها  بینی آن پیش
 (. 033ص، 0399
نمایاند، اما به نظر  انتقادات وارده بر اصل احتیاط به ظاهر موجه میهرچند  

اند که مانع  قدر پافشاری نکرده بر احتیاط کردن آنرسد، طرفداران اصل احتیاط  می
اگر به قلمرو اعمال اصل احتیاط در اندیشه بلکه  پیشرفت و توسعه جوامع گردند

طرفداران این اصل توجه شود، معلوم خواهد شد، آنان قصد راکد نمودن جوامع را 
خطری است که  اند. زیرا، خطری که به اعتقاد آنان باید از آن احتراز نمود، نداشته

در بر خواهد داشت. احتراز از چنین خطرهایی  ناپذیر جبران، زیانی سنگین و احتمال به
کند، دست به اقدامی زده نشود، مگر  شرط عقل است. در چنین مواردی عقل حکم می

؛ آید  اینکه از نظر علمی اطمینان حاصل شود که آن خطر تهدیدی جدی به شمار نمی
ای منطقی میان دو اصل تعادل برقرار نمود. این دو  رسد، باید به شیوه می، به نظر بنابراین

گر حفظ محیط زیست و سالمت انسان و  که تضمین« اصل احتیاط»اند از  اصل عبارت
گیری انسان از مواهب   که زمینۀ استفاده و بهره« اصل پیشرفت»تداوم حیات است و 

نحو مطلق فدای دیگری شود.  ز این دو اصل بهایک  هیچ کند. لذا، نباید الهی را فراهم می
کشد. در حقیقت این وظیفۀ دانایان  زیرا، هر یک رسالتی مهم و اساسی را به دوش می

 نمایند. مند بهرهاست که با ترسیم قلمرو اعمال هر یک، انسان را از نتایج مفید آن اصول 
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 مباني فقهي اصل احتياط. 7

دهد که این  احتیاط بیان گردید به خوبی نشان میآنچه که تا به حال در خصوص اصل  
عنوان یکی از اصول عملیه از آن بحث  مقوله با اصل احتیاطی که در اصول فقه به

اصل احتیاط »و دومی را « اصل احتیاط حقوقی»شود، متفاوت است. اگر اولی را  می
ت که برای توان گفت: اصل احتیاط حقوقی اصلی اس بنامیم در تفاوت آن دو می« فقهی

بار بودن آن وجود ندارد و  دفع ضرر احتمالی که اطمینان علمی و فنی در زیان
گیرد؛  است مورد استناد قرار می ناپذیر جبرانحال زیان احتمالی بسیار سنگین و  درعین

گیرد که مکلف در اصل  اصل احتیاط فقهی در جایی مالک عمل قرار میکه  درحالی
حال امکان احتیاط هم  در مکلفٌ به، شک دارد و درعین وجود تکلیف شک ندارد، ولی

وجود دارد. شک در مکلفٌ به، با امکان احتیاط ممکن است نسبت به شبهات موضوعیه 
باشد و یا نسبت به شبهات حکمیه. هر یک از دو نوع شبهه مورد اشاره ممکن است 

بلکه علمای علم شود   وجوبیه یا تحریمه باشد. فروض مسئله به این موارد ختم نمی
اند که در این  اصول شقوق و فروض بیشتری را در همین ارتباط مورد بررسی قرار داده

 ؛به بعد 339ص، ص0398حیدری، ) پرداختها  آن توان به همۀ  نوشتار مختصر نمی
 ؛به بعد 91ص، ص3، ج0381آخوند خراسانی،  ؛به بعد 414ص، ص0328انصاری، 
شود که اگر اصل  به بعد(. اما به ذکر همین نکته بسنده می 302ص، ص0392محمدی، 

معلوم باشد، ولی در نحوۀ انجام آن تردید وجود داشته باشد، بر اساس  اجمال بهتکلیف 
ای به تکلیف عمل کرد که یقین بر امتثال امر شارع وجود داشته  گونه این اصل، باید به
یکی از دو ظرف حاضر نجس است؛ ولی، مشخص است که  اجمال بهباشد. مانند اینکه 

در مصداق ظرف نجس که باید از استفادۀ آن اجتناب شود، تردید وجود دارد. 
روی، بر اساس اصل احتیاط باید مادامی که ازالۀ نجاست محرز نگردیده، از هر دو  ازاین

قاعدۀ وجوب دفع ضرر »ظرف اجتناب شود. در حجیت اصل احتیاط فقهی، فقهاء به 
اند، یعنی  اند. البته فقهاء در امور عبادی به این قاعده استناد کرده استناد کرده« محتمل

تواند  رسد، این قاعده می این، به نظر می باوجودشک در حکم تکلیفی باشد.  جایی که
؛ یرعبادی )یعنی در باب معامالت در معنای عام آن( نیز مورد استناد قرار گیردغدر امور 
وضوعی این قاعده، ضررهای احتمالی است. اعم از اینکه ضرر به ، قلمرو مبنابراین
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خاطر ترتب عقاب ناشی از تخلف از حکم تکلفی باشد یا اینکه ضرر ضرری مادی و 
این، میزان ضرر اهمیت چندانی در استناد به این قاعده ندارد. یعنی  باوجوددنیایی باشد. 

ر ضررهایی که عرفاً قابل تسامح حتی دفع ضرر کم احتمالی نیز عقالً واجب است، مگ
 (. 338، ص0381است )بهرامی احمدی، « عقل»باشد. مدرک این قاعده نیز 

کند که ضرر احتمالی دفع گردد و اگر شخصی بر  با این توضیح که عقل سلیم حکم می
خالف این قاعده برای دفع ضرر احتمالی اقدام مقتضی به عمل نیاورد و در اثر 

توانست با درایت از آن احتراز نماید، نزد عقالی  زیانی گردد که میمباالتی متحمل  یب
نتیجۀ عمل به این قاعده پیشگیری از  ؛ بنابراین،جامعه، قابل مذمت و سرزنش است

 بروز خسارت است.
یعنى حکم عقل  ؛«احتیاط عقلى»بر دو قسم است: یکى اصل  فقهی اصل احتیاط 

به لزوم انجام دادن آنچه ترک آن احتمال ضرر اخروى دارد یا لزوم ترک آنچه انجام 
و آن عبارت است از « احتیاط شرعى»دادن آن داراى چنین احتمالى است. دیگرى اصل 

الحرمه. نیکو  الوجوب یا ترک کار محتمل حکم شارع به لزوم انجام دادن کار محتمل
، 0328)انصاری،  اتفاق همه علماى اسالمى بلکه همه عقالستبودن احتیاط مورد 

، )آخوند خراسانی کند گونه ابهام حُسن آن را ادراک مى زیرا عقل، بدون هیچ ؛(389ص
 روى در احتیاط موجب عُسر و حرج شود  ، مگر آنکه زیاده(321-348ص، ص0381

از اینجا روشن  (.403، ص0329انصاری، ) یا در نظام زندگى اختاللى پیش آورد
ن در حوزه تکالیف شرعى ون و اخباریوشود که بحث مبسوطى که میان اصولی مى

مطلوبیت  بلکه درباره شکل و نحوه ت؛صورت گرفته، درباره اصل مطلوبیت احتیاط نیس
 . آن است

توان گفت، اصل احتیاط حقوقی به کمک مبانی اصل احتیاط فقهی  میبنابراین،  
دارد که در  ای است عقلی مقرر می قابل توجیه است. قاعدۀ دفع ضرر احتمالی که قاعده

نحوی عمل کرد که از وقوع آن ضرر  بیم تحمل ضرر وجود دارد، باید به جایی که
جلوگیری شود. مضمون اصل احتیاط حقوقی نیز همین حکم است. قبالً دیدیم که بر 

اطمینان قطعی علمی و فنی از ضرری احتمالی  جایی کهاساس این اصل حقوقی در 
 ناپذیر جبرانآید سنگین و منتفی است، باید اقدام مقتضی برای ضرری که اگر وارد 
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رسد، اصل احتیاط حقوقی تعبیر دیگری از همان  است، به عمل آورد. لذا، به نظر می
موجب آن عقالً واجب است که از ضرر احتمالی  قاعدۀ مشهور فقهی است که به

یی میان آن دو وجود دارد. زیرا، بر اساس اصل ها تفاوت، حال ؛ باایناجتناب شود
احتراز  ناپذیر جبرانحتیاط تا جایی الزم است که از ضرری سنگین و احتیاط حقوقی ا

در قاعدۀ دفع ضرر احتمالی، از هر ضرری اعم از دنیوی و اخروی و که  شود. درحالی
 اعم از کم و زیاد باید احتراز نمود. 

 . رابطۀ اصل احتياط و مسئوليت مدني1

رسد، اصل احتیاط با مسئولیت مدنی در تقابل است. قواعد  در نگاه اول به نظر می
شود که نتیجۀ اعمال آن قواعد، جبران  اجراء گذاشته می موقع بهمسئولیت مدنی زمانی 

، اگر خسارتی به بار نیامده باشد، از مسئولیت مدنی بحثی ؛ بنابراینخسارت وارده باشد
شود که هدف  حالی است که به اصل احتیاط زمانی توسل می آید. این در  به میان نمی

، قواعد مسئولیت مدنی معطوف به ؛ بنابراینپیشگیری از حدوث خسارت احتمالی باشد
که اصل احتیاط،  حالتی در گذشته است )یعنی خسارتی که به بار آمد است(. درحالی

است در آینده به بار  ناظر به وضعیتی احتمالی در آینده است )یعنی خسارتی که ممکن
 نباید انکار نمود که میان این دو مفهوم ارتباط اساسی وجود دارد.  حال، ؛ بااینآید(

در حال حاضر، اصل احتیاط، در روابط حقوقی میان اشخاص حقوق خصوصی و  
گیرد. از این رابطه به رابطۀ حقوقی در خط  اشخاص حقوق عمومی مورد استناد قرار می

عبارتی اصل احتیاط بیشتر برای دولت ایجاد مسئولیت کرده  شود. به یاد می 72عمودی
صالح، علیه دولت، به  یذتواند، از مراجع قضایی  است و به همین دلیل هر کسی می

سبب عدم رعایت اصل احتیاط، در مواردی که باید برای احتراز از خطر حدوث 
ل دارد، اقامۀ دعوی نماید. احتمالی، اقدام مقتضی معمو ناپذیر جبرانخسارت سنگین و 

اما سؤالی که در اینجا اهمیت دارد که به آن پاسخ داده شود این است که آیا محملی 
برای استناد به اصل احتیاط در روابط حقوقی میان خود اشخاص حقوقی خصوصی 
وجود دارد؟ از رابطۀ میان خود اشخاص حقوق خصوصی به رابطۀ حقوقی در خط 

شود. برای پاسخ به این سؤال، بهتر است به تفکیک، تأثیر اصل احتیاط  یاد می 79عرضی
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« رابطۀ سببیت»و « ضرر»، «تقصیر»را بر هر یک از ارکان مسئولیت مدنی، که شامل 
 است، مورد بررسی قرار دهیم. 

 . اصل احتياط و تقصير 1-3

حقوقی حرکت نمود به سمت این اصل  کم کماز قرن نوزدهم به بعد، مسئولیت مدنی  
که باید ضرری جبران نشده باقی نماند. این در حالی است که قبالً مسئولیت مدنی در 
پی تحمیل نمودن مسئولیت جبران خسارت بر عهدۀ مقصر بود. این تحول موجب شد 

توان گفت،  نقش تقصیر در مسئولیت مدنی کم رنگ شود. از نظر تاریخی، می مرور بهکه 
عنوان مبنای مسئولیت، همان نظریۀ تقصیر بود. اما  زدهم، نظریۀ غالب بهتا قبل از قرن نو

ها این  اهمیت پیدا کرد، نارسایی« ضرورت جبران کامل زیانها»بعد از آنکه اصل حقوقی 
عنوان مبنای منحصر مسئولیت مدنی، آشکار شد. به همین دلیل، حقوقدانان، در  نظریه، به

نظریۀ خطر را جایگزین نظریۀ تقصیر نمایند. بر اساس ای از موارد، مناسب دیدند  پاره
بار، باید خساراتی را که به فعل او استناد دارد جبران نماید.  نظریۀ خطر، فاعل فعل زیان

 رو، برای مسئول قلمداد کردن مسبب خسارت نیازی به اثبات تقصیر او نیست ازاین
چنین  یناکند.  ز میصرف بروز خسارت، داللت بر مقصر بودن مسبب آن نیبلکه 

نامند. حال اگر، مبنای مسئولیت نظریۀ تقصیر باشد،  مسئولیتی را مسئولیت نوعی می
است و اگر مبنای مسئولیت، نظریۀ خطر « مسئولیت شخصی»مسئولیت مسبب خسارت، 

هرحال اگر نظریۀ تقصیر مبنای  باشد، مسئولیت مسبب خسارت مسئولیت نوعی است. به
گذارد که اگر احتمال  احتیاط این تکلیف را بر عهدۀ افراد می مسئولیت باشد، اصل

خسارتی به بار آید، باید اقدام الزم جهت احتراز از آن خسارت ها  آن دهند از فعل می
معمول دارند و اگر کسی از این تکلیف سر باز زند، بر اساس اصل احتیاط درخور 

، اگر مبنای مسئولیت نظریۀ همه اینبا ؛(Viney et Kourlisy, 2000, p.14سرزنش است )
 جایی کهتر است. زیرا، در  تر و پذیرفتنی خطر باشد، استناد به اصل احتیاط ملموس

زنند که خطر )ریسک( ایراد خسارت در آن هست،  اشخاص دست به رفتارهایی می
 یندیشد و ببار فعل خود  مرتکب باید بر اساس اصل احتیاط به تمامی نتایج زیان

خسارتی حادث  درهرصورتمقتضی در احتراز از خطر معمول دارد. طبیعتاً اگر اقدام 
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 توان گفت که رفتار عامل زیان بر خالف اصل احتیاط بوده است  شود، می
(Gabrillac, 2010, p.189). 

حال، میان قلمرو موضوعی اصل احتیاط و نظریۀ خطر، دو تفاوت اساسی  بااین 
توان   کند که نمی هایی تناسب پیدا می احتیاط ماهیتاً با پدیدهاصل ، اوالً :شود مشاهده می

که در نظریۀ خطر،  وضعیت احتمالی را از آن زدود و به حالت اطمینان رسید. درحالی
نتایج بالقوه ، که سخن از خسارت محقق و مسلم است. ثانیاًبل احتمال، جایگاهی ندارد

تواند بسیار مهم  حدوث آن است، می هایی که اصل احتیاط در صدد پیشگیری از پدیده
شود. این در  باشد. مانند تهدیداتی که متوجه سالمتی و حیات انسان و محیط زیست می

طور معمولی  گیرد که به حالی است که نظریۀ خطر در مواردی مورد استناد قرار می
خسارتی اقتصادی حادث شده است و این خسارت از حیث اهمیت قابل قیاس با 

  72باشد.  ایی که اصل احتیاط در صدد احتراز از آن است، نمیه یانز

 اصل احتياط و ضرر. 1-7

رسد، در ارزیابی عنصر ضرر در رابطۀ اصل احتیاط و مسئولیت مدنی، با  به نظر می 
نوعی تعارض مواجه خواهیم بود. اصل احتیاط که به دنبال پیشگیری از خطر حدوث 

را که به دنبال جبران خسارت حادث شده خسارت است، چگونه مسئولیت مدنی 
دهد؟ به اعتقاد بعضی از نویسندگان، اصل احتیاط، منشأ  است، تحت تأثیر قرار می

پیدایش نوع جدیدی از مسئولیت مدنی شده است. در شکل جدید مسئولیت مدنی، به 
خالف شکل مرسوم آن، حتی ممکن است، شخص، بدون اینکه خسارتی به بار آورده 

توان به فردی که اقدام مقتضی  مسئولیت داشته باشد. بر اساس اصل احتیاط، میباشد، 
یدگاه آئین د، از حال ؛ بااینبرای احتراز از زیان احتمالی معمول نداشته، خرده گرفت

دادرسی، مادامی که خسارتی محقق نشده است، امکان اقامۀ دعوی وجود ندارد. زیرا، 
است و مادامی که متحمل خسارت نشده است، نفعی خواهان  یذشرط اقامۀ دعوی، 

این، در حقوق فرانسه، رویۀ قضایی، جبران خسارات آتی را که  باوجودنفع نیست.  یذ
هستند، پذیرفته است. البته، این رویه ناظر به مواردی است که در « بالقوه»واجد وصف 

ته باشد آن خسارت همچنان وجود داش تداومگذشته خسارتی محقق گردیده اما بیم 
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(Chambre Civil international de Paris, 2002, p.13 et 14)در مواردی که حال ؛ بااین ،
اند، اصل  خطر وقوع خسارت در آینده نزدیک وجود دارد، برخی از حقوقدانان گفته

رسان آتی، مؤثر واقع شود.  تواند، در شناسایی مسئولیت مدنی کنونی زیان احتیاط می
 قلمداد کرد« تقصیر در احتیاط»بتوان مبنای چنین مسئولیتی را رو، شاید  ازاین

 (Viney et Kourillsky, 1999, p.16)خطر »های فرانسه، در مواردی صرف  . البته، دادگاه
را برای پذیرش دعوای مسئولیت مدنی  78«خطر قریب الوقوع»یا  79«وقوع خسارت

که « اصل احتیاط»اند. این تحول را باید مرهون گسترش مفهوم و جایگاه  کافی دانسته
است، دانست  30«مسئولیت جبرانگرانه»در کنار  31«مسئولیت پیشگیرانه»کنندۀ  تجویز

(Viney et Jourdain, 2001, p.21)نی با توجه رسد، در وضعیت کنو ، به نظر میحال ؛ بااین
به قواعد عام راجع به مسئولیت مدنی و رویۀ قضایی وجود ضرر، همچنان یکی از 

توان گفت، اصل  روی، می دهندۀ مسئولیت مدنی است. ازاین عناصر اصلی تشکیل
ی این قاعدۀ عام را منقلب کند. اما این اصل حقوقی، توانسته در کل بهاحتیاط نتوانسته 

مهابا اقدام محتمل الخطری را انجام داده،  یبانه علیه کسی که تجویز اقامۀ دعوای پیشگیر
مؤثر باشد. لذا، در اینجا مناسبت دارد که رابطۀ اصل احتیاط با دعوای پیشگیرانه با 

 تفصیل بیشتری مورد بررسی قرار گیرد. 
37مسئولیت پیشگیرانه و اصل احتیاط 

بر خالف مسئولیت مدنی سنتی که بر آن  :
هایی که در گذشته به ناروا به بار آمده جبران نماید، مسئولیت مدنی مدرن،  است تا زیان

ی آینده نظر دارد. در این نوع مسئولیت، برای انسان این تکلیف در نظر گرفته سو به
متعارف، تالش  طور نحوی که گفته شود به شده است که مراقب رفتارهای خود باشد، به

الزم جهت احتراز از ایراد خسارت به عمل آورده است. مبنای این شق اخیر از 
توان نادیده گرفت که   ، نمیحال ؛ باایناست« اصل احتیاط»مسئولیت مدنی، همان 

از اهداف فرعی بلکه  پیشگیری از بروز خسارت، هدف نخستین مسئولیت مدنی نیست
و ثانویه آن باید به شمار آید. انتظار چنین کارکردی از قواعد مسئولیت مدنی مستلزم آن 
است که از کارکرد سنتی مسئولیت مدنی که فقط دغدغه جبران خسارت وارده را 

که . به این صورت بیفزاییمداشت، عدول کنیم و قدری بر توسعۀ قلمرو موضوعی آن 
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 مانند به، ناپذیر جبراننه، ایجاد کردن خطر بروز خسارت سنگین و در مسئولیت پیشگیرا
 خسارت وارده در مسئولیت مدنی سنتی انگاشته شود.

اصل احتیاط که توجه به خطر را حتی اگر از نظر علمی وقوع آن محرز نباشد،  
بر حقوق محیط زیست  ویژه بهنماید، طبیعی است، بر نظام مسئولیت مدنی و  الزامی می

یز خود آم مخاطرهبهداشت تأثیرگذار باشد. اصل احتیاط همگان را متوجه رفتارهای و 
کند که به استقبال اعمالی نروند که احیاناً، ممکن است، از  نماید و به آنان گوشزد می می

، ؛ بنابراینیر شودناپذ جبرانآن خطری بروز نماید و منجر به تحقق خسارتی سنگین و 
یشگیری از بروز خسارت داشته باشد. اما پد نقش مؤثری در توان صرف این تأکید می

های  که در بعضی از نظامبل شود  کارکرد عینی اصل احتیاط به این مورد ختم نمی
تواند، بر  نفع می یذشده است که بینی  پیش حقوقی توسل به طرح دعوای پیشگیرانه

تاریخی چنین تدبیری  های خالف اصل احتیاط جلوگیری نماید. منشأ اساس آن از رفتار
تجویز شده  33گردد. در این نظام حقوقی، طرح دعوای پیشگیرانه به حقوق روم بر می

داد که جهت فرار از تحمل خسارت، علیه عامل  دیدۀ احتمالی اجازه می یانزبود که به 
های حقوقی نیز از این  بار احتمالی تدابیر پیشگیرانه اتخاذ نماید. برخی از نظام زیان
ای عام و  در حقوق آلمان قاعدهاکنون  هم اند. طرح دعوای پیشگیرانه ه استفاده کردهشیو

شود. در رویۀ قضایی این کشور برای پذیرش دعوای مزبور تحقق  کلی محسوب می
وجود خطری جدی تصمیم مقتضی اتخاذ  صرف بهداند بلکه   زیان را ضروری نمی

ه منوط به اثبات تقصیر خوانده نگردیده پذیرش دعوای پیشگیرانعالوه،  ؛ بهنمایند می
روی مسئولیت خواندۀ دعوای پیشگیرانه بر نظریۀ خطر مبتنی است. در  است. ازاین

های حقوقی دیگری چون سوئیس، اتریش، پرتغال، مجارستان، لهستان، چک و ...  نظام
 نیز به همین صورت توسل به دعوای پیشگیرانه جهت جلوگیری از بروز خسارت

 (.42، ص0392گردیده است )ژوردن، ینی ب پیش
ای کلی و  عنوان قاعده در حقوق فرانسه تا به حال امکان طرح دعوای پیشگیرانه به 

ای  ، رویۀ قضایی آن کشور به شیوهحال ؛ بااینعمومی مورد پذیرش قرار نگرفته است
عمل کرده است که گویا چنین تدبیری را برای احتراز از خسارات آتی معقول و منطقی 

داند. در مواردی پیش آمده است که به علت تحقق یک زیان در گذشته، اقامۀ دعوا  می
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ن شده است و دادگاه برای پیشگیری از بروز مجدد زیان مشابه، حکم مقتضی که متضم
ها بوده، صادر نموده است. همچنین در  یانزاتخاذ تدابیر الزم برای احتراز از آن 

یرقانونی باعث بروز خسارتی شده که بیم آن رفته، تداوم آن غمواردی که وضعیت 
هایی در آینده را در پی داشته باشد، دادگاه بدون  یانزیرقانونی، تداوم غوضعیت 

یرقانونی جهت غی پایان دادن به آن وضعیت گونه تردیدی، اقدام مقتضی برا هر
جلوگیری از تحقق زیان در آینده را، معمول داشته است. حتی فراتر از موارد مذکور، 

دهد، برای پذیرش  الوقوع را می یبقرها صرف وجود وضعیتی که خبر از زیانی  دادگاه
پیشگیرانه، اند. تا چند سال اخیر پذیرش دعوای  دعوای مسئولیت مدنی کافی دانسته

رسید. اما امروزه با توجه به توسعۀ فراوان مباحث  یرمعمول به نظر میغامری استثنایی و 
نظری و عملی راجع به اصل احتیاط و روی آوردن اقبال عمومی خردمندان به این 

گردد. به همین دلیل است  اصل، تمایل بیشتری برای پذیرش اصل احتیاط مشاهده می
اند، باید موارد استناد به اصل احتیاط را موضوعات محیط  ن گفتهکه بعضی از نویسندگا

ای عمومی ساخت تا  زیست، بهداشت و ایمنی اشخاص محدود نکرد بلکه از آن قاعده
بتوان اندیشۀ پیشگیری از زیان را بر اندیشۀ جبران زیان غلبه داد. زیرا، به اعتقاد آنان 

هایی که  یانزویژه در مورد  یر بهناپذ انجبرهای بسیار سنگین و  یانزجبران در مورد 
های آینده را به خطر اندازند،  به وجود آیند و سالمتی نسل درازمدتممکن است در 

، آنچه که اهمیت دارد این ؛ بنابراینپذیر نیست عمالً تحقق  ؛ چراکهواقعاً معنایی ندارد
انه نمود. به همین است که برای پیشگیری از تحقق چنین بالیایی، باید اقدام پیشگیر

کنند، در کنار مسئولیت مدنی سنتی که بر اندیشۀ جبران زیان استوار  دلیل پیشنهاد می
است، مسئولیت مدنی پیشگیرانه توسعه یابد که بر اندیشۀ جلوگیری از تحقق زیان 

 . (Flour, Aubert et Savaux, 2002, p.78)استوار است 

در مواردی که به حقوق عمومی  ویژه بهضرورت پذیرش دعوای پیشگیرانه  
قانون  0تر است. بعضی از حقوقدانان، عبارت مادۀ  آید محسوس ای وارد می لطمه

ایران را صرفاً ناظر به لطمات به حقوق خصوصی  0338مسئولیت مدنی مصوب 
در حقوق سوئیس هر نوع لطمه به یک قاعدۀ حقوقی نامشروع : »اند گفتهاند و  دانسته

باشد و  م از این که این قاعده مربوط به حقوق خصوصی و یا حقوق عمومیاست، اع
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قانون مسئولیت مدنی منحصراً ناظر به حقوق خصوصی افراد است و  0حال آنکه مادۀ 
(. با این تفسیر 090، ص0392ی، مقام قائم)امیری « کند  حقوق عمومی را حمایت نمی

محیط زیست زیانی وارد کرده مطالبه توان از کسی که به   به استناد این ماده نمی
خسارت نمود. زیرا، محیط زیست سالم از حقوق عمومی و اساسی افراد به شمار 

قانون مسئولیت  0که این دیدگاه با اطالق مادۀ هرچند قانون اساس(.  21آید )اصل  می
رسد، مشکل عمده در چگونگی ارزیابی قلمرو  مدنی مغایرت دارد، ولی به نظر می

رسد، بتوان با قواعد سنتی  ای که بعید به نظر می گونه ت زیست محیطی است، بهخسارا
مسئولیت مدنی، این مشکل را برطرف نمود. همچنین، اثبات رابطۀ سببیت میان 

های زیست محیطی و فعل عامل زیان دشوار است. در عمل نیز تجربه ثابت  خسارت
یزۀ بسیار کمی نسبت به پیگیری های زیست محیطی انگ کرده است که قربانیان خسارت

رو بهتر  (. ازاین781، ص0392هایی دارند )کاتوزیان و انصاری،  و مطالبه چنین خسارت
ی اینکه بر اساس قواعد سنتی جا به ویژه بهها،  ای از انواع مسئولیت است، در پاره

مسئولیت مدنی در پی جبران خسارات وارده باشیم، بر اساس اصل احتیاط و دعوای 
، برای نهادینه کردن حال ؛ بااینپیشگیرانه در صدد جلوگیری از ایراد خسارت باشیم

ای خاص را به آن اختصاص دهد و  گذار قاعده مسئولیت پیشگیرانه، بهتر است، قانون
موجب آن مقرر دارد که حداقل اگر تهدیدی جدی متوجه منافع اساسی فرد یا محیط  به

 ؛کنندۀ پذیرش دعوای پیشگیرانه است تهدید، تجویززیست شود، صرف وجود بالقوه 
توان بدون   زیرا مادامی که وجود ضرر شرط پذیرش دعوای مسئولیت مدنی است، نمی

، تا زمانی که چنین حال ؛ بااینعنوان قاعده، دعوای پیشگیرانه را پذیرفت نص قانونی، به
اینکه با توسل به مقررات ای نیست جز  قاعدۀ عامی مورد تقنین قرار نگرفته است، چاره

 شکلی، مانند دستور موقت اقدامات احتیاطی به عمل آورد. 

 . اصل احتياط و رابطۀ سببيت1-1

شود که  با توجه به قواعد حاکم بر مسئولیت مدنی، این مسئولیت در صورتی محقق می 
، ین؛ بنابرابار )تقصیر( و زیان وارده رابطۀ علیت عرفی برقرار باشد بین عمل زیان

اثبات وجود این رابطه است که عامل زیان به جبران خسارت وارده ملزم  محض به
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شود. در اثبات رابطۀ سببیت که رکن اساسی مسئولیت مدنی است، اصل احتیاط تأثیر  می
دیده است. البته اثبات  طور مرسوم بار اثبات مسئولیت، بر عهدۀ زیان زیادی دارد. زیرا، به

است که ممکن است، به  بار مشقتدیده تکلیفی  موارد، برای زیان رابطۀ سببیت در اغلب
روی، برای تسهیل امر اثبات، با  خاطر ناتوانی در اثبات، مسئولیتی به اثبات نرسد. ازاین

دیده  ای موارد، تکلیف اثبات، از عهدۀ زیان وضع امارۀ وجود رابطۀ سببیت، در پاره
داده شده است. در این صورت، کسی که فرض برداشته شده و بر عهدۀ عامل زیان قرار 

تواند، ثابت کند که بین فعل  شده است، ضرر ناشی از فعل اوست، برای برائت خود می
خونی به  جایی که، در برای مثال ؛او و خسارت وارده رابطۀ سببیت برقرار نیست

نده به مرض کن شود، چنانچه بعد از انتقال، دریافت نیازمند تزریق خون، انتقال داده می
گرفتار شود، فرض بر این است که میان فعل انتقال دهند و مرض « هپاتیت»یا « سیدا»

دهنده، ثابت کند که عامل  سیدا یا هپاتیت رابطۀ سببیت وجود دارد؛ مگر اینکه انتقال
 ها شده است.  دیگری سبب این مریضی

تواند، در تغییر بار اثبات مسئولیت مؤثر باشد. اصل احتیاط  اصل احتیاط نیز می 
یدگاه علمی و فنی انجام عملی عاری از زیان احتمالی دمبیّن این تکلیف بود که اگر از 

نباشد، باید اقدام مقتضی برای احتراز از زیان احتمالی به عمل  ناپذیر جبرانسنگین و 
مصادیقی، زیانی به بار آید، فرض بر این است که عامل زیان آید. حال اگر در چنین 

های دقیق علمی و فنی را به عمل  تالش نکرده است تا در زمان انجام عمل، بررسی
آورد تا یقین حاصل گردد انجام آن عمل زیانی در پی نخواهد داشت. لذا، عامل زیان 

 باوجودارای مسئولیت است. یز و بر اساس نظریۀ خطر، دآم مخاطرهلحاظ انجام عمل  به
تواند، برای رهایی از این مسئولیت عکس امارۀ موصوف را به اثبات  این، عامل زیان می

یدگاه علمی و فنی در هنگام انجام عمل، یقینی بوده دبرساند. یعنی ثابت کند که از 
نسته توا  گونه رابطۀ سببیت بین عمل او و خطری که نهایتاً پدید آمده نمی است که هیچ

 شود، بر خالف اصل احتیاط عمل  ، کسی که فرض می؛ بنابراینوجود داشته باشد
کرده، چنانچه نتواند خالف این فرض را به اثبات برساند، به خاطر عدم رعایت اصل 

های  توان در مسئولیت هایی را می احتیاط مسئولیت دارد. نمونۀ بارز چنین مسئولیت



 741    و جايگاه آن در مسئوليت مدني« اصل احتياط»مفهوم 

 0399-00یافت نمود )مادۀ  32ولید کاالهای معیوبهای ناشی از ت و مسئولیت 34پزشکی
  39قانون مدنی فرانسه(.

 بندی جمع

طور معمول اقدامات و تصرفات بشر در محیط زیست، در جهت تخریب و  بههرچند  
های ناشی از  نابودی آن بوده است، اما، با صنعتی شدن تعدادی از کشورها، نگرانی

الوقوع منابع حیاتی و جانوری،  یبقرالسیر محیط زیست و نابودی  یعسرتخریب 
به پیامدهای ناگوار این  مرور بهبیشتر شد. از اواسط قرن بیستم، دانایان،  روز روزبه

، اندیشۀ ؛ بنابراینهای ظاهری پی بردند های افراطی در محیط زیست و پیشرفت تصرف
دا کرد و در احتیاط در رفتار، ابتدائاً در قلمرو مباحث راجع به محیط زیست گسترش پی

المللی و قوانین داخلی  ای حقوقی، در متون بعضی از اسناد بین عنوان قاعده عمل، به
وارد گردید. نتیجۀ عمل به اصل احتیاط، احتراز از خطرات احتمالی است که ممکن 

؛ یری را متوجه محیط زیست و حیات انسانی نمایدناپذ جبراناست ضررهای سنگین و 
دریچۀ جدیدی را به روی مسئولیت مدنی سنتی گشوده است که  ، اصل احتیاطبنابراین

بر اساس آن نباید انتظار بروز خسارت را کشید و در جهت جبران آن اقدام مقتضی به 
هایی که در گذشته  عمل آورد. بر خالف مسئولیت مدنی سنتی که بر آن است تا زیان

ی آینده نظر دارد. در این سو به به ناروا به بار آمده جبران نماید، مسئولیت مدنی مدرن،
نوع مسئولیت، برای انسان این تکلیف در نظر گرفته شده است که مراقب رفتارهای 

طور متعارف، تالش الزم جهت احتراز از ایراد  نحوی که گفته شود به خود باشد، به
اصل »خسارت به عمل آورده است. مبنای این شق اخیر از مسئولیت مدنی، همان 

که « اصل احتیاط»است. این تحول را باید مرهون گسترش مفهوم و جایگاه « احتیاط
است، دانست. این  «مسئولیت جبرانگرانه»در کنار « مسئولیت پیشگیرانه»کننده  تجویز

المللی و قوانین داخلی وارد  اصل مهم حقوقی، در عمل، در متون بعضی از اسناد بین
ر رویۀ قضایی بعضی از کشورها نظیر فرانسه، توان آثار اعمال آن را د گردید و حتی می

مشاهده نمود. پذیرش دعوای پیشگیرانه نیز که به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت، از 
 نتایج پذیرش اصل احتیاط بود. 
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که در نوشتارهای بل در حقوق داخلی نه تنها در نصوص قانونی و رویۀ قضایی 
حقوقی نیز از اصل احتیاط سخن چندانی به میان نیامده است. اندک مباحث مطروحه را 

یابیم. لذا توسعه و تحلیل بیشتر این  الملل محیط زیست می فقط در قلمرو حقوق بین
تواند سرآغاز تحولی نو در عرصه  اصل حقوقی در قلمرو حقوق مسئولیت مدنی، می

 ۀ قضایی باشد. گذاری و روی قانون

 ها يادداشت

                                                           
1. Le principe de precaution 

2. principe de prévoyance ou principe de souci 

3. Conférence mondiale sur l'environnement de Stockholm 

4. Hans Jonas 

5. Le Principe responsabilite 

6. “Agis de facon que les effets de ton action soient compatibles avec la permanence 

d’une vie authentiquement humaine sur terre” 

7. http://fr.wikipedia.org/wiki/Principe_depr%C3%A9caution) 

8. Precaution 

9. Prevention 

10. Risque hypothetique 

11. Risque avere 

12. Incertitude scientifique 

13. Sommet de la terre de Rio 

14. Le traité de Maastricht 

15. “En cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l'absence de certitude 

scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard 

l'adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de 

l'environnement”. 

16. Convention sur la diversité biologique, Juin 1992 AD 

17. Protocole Kartazhna sur la prévention des risques biotechnologiques, signé en 

Janvier 2000  

18. loi Barnier 

19. “l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et 

techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et 

proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à 

l'environnement a un cout economique acceptable”.  

20. "Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des 

connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible 

l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de 

précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en oeuvre de procédures 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Sommet_de_la_Terre#Conf.C3.A9rence_de_Stockholm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Principe_depr%C3%A9caution
http://fr.wikipedia.org/wiki/Scientifique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Technique
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d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées 

afin de parer à la réalisation du dommage".  
21. Jean de Kervasdoué 

22. Mathieu Laine 

23. http://fr.wikipedia.org/wiki/Principe_de_pr%C3%A9caution 

24. Aaron Wildavsky 

25. Vertical 

26. Horizantal 

27. http://fr.wikipedia.org/wiki/Principe_de_pr%C3%A9caution 

28. Risque de dommage 

29. Dommage imminent 

30. Responsabilite preventive 

31. responsabilite curative 

32. Responsabilite preventive et principe de preceaution 

33. Cautio damni infecti 

34. Responsabilite medicale 

35. Responsabilite du fait des produits defectueux 

36. Base documentaire en ligne- at: www.group-cea.fr 
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