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  چكيده
 باها   كه از آنهستنديك سري اصول  محيط زيست متكي بر وهاي حقوق علوم كشاورزي  رشته     
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تعيين مفهوم و چارچوب حقوقي ايـن اصـل و          . قضايي است  ةروياستناد   حلممرتب  طور    بهو  
هـاي بيـشتر و بهتـر در         گشايش پژوهش  برايكه   روند استقرار آن موضوع اين نوشته است       نيز

  .شود پژوهش عرضه مي ةعرصشده به  هاي ياد رشته
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  مقدمه. 1
صل هوشياري بيش و پيش از ساير ا ةخانواداصول  ةمجموععنوان اصلي از  اصل احتياط به

حقوق محيط  ةرشتويژه در  هاي حقوق ملي به الملل و نظام حقوق بين ةجرگاعضاي خانواده در 
 باطوري كه برخي  ، به1 بوده استهزيست و حقوق امنيت غذايي با موفقيت و درخشش همرا

 در جهان غرب عنوان 2.)200ص ،1390 رمضاني قوام آبادي،( اند سخن گفتهاز آن عنوان اصل طاليي 
هاي بلژيكي آلوده  هايي نظير گاو مجنون، مرغ مناسبت پرونده ها به اول روزنامه ةصفحدرشت 
. ه استيافتبه اين اصل اختصاص  تراريخته در محيط، ةزنداكسين و پخش موجودات  به دي

ه  بقضات در كشورهاي متعدد  وبودهموضوع بحث و تحليل انديشمندان حقوق اين اصل كه 
طور  اروپا و قوانين ملي به ةاتحاديالمللي و مصوبات  تدريج در متون بين به ،اند كردهن استناد آ

 آمستردام ة معاهدةدر مقدمطور غيرمستقيم  اصل احتياط به. يا تلويحي وارد شده است صريح و
در طور مستقيم  به  و، پايدار وضع گرديدهةكه با هدف حمايت از محيط زيست در توسع

ماستريخ  ةمعاهدو نيز در ) اصل پانزدهم(  ريوم1992تنوع زيستي مصوب  ةعاهدم
هاي  عنوان يكي از اصول مبنايي در تعريف تمامي سياست  به) اروپاة اتحاديةكنند سيسأت(

 فرانسه م1995محيط زيست مصوب  قانون حفاظت ازدر همچنين . اتحاديه قرار گرفته است
عنوان يكي از   بهم2000 پايدار بلژيك مصوب ةتوسع ةبرنامقانون در  و 3 بارنيهمعروف به قانون
قانوني ايمني زيستي  ةاليحدر  طور صريح و به) 25 و 24مواد (پايدار  ةتوسعپنج اصل مبنايي 

 .ن ارجاع داده شده استه آطور تلويحي ب ايران بهش 1388
صور در چارچوب محاحتياط هاي اصل  توان گفت كه هنوز راز و رمز اين، مي وجود با

 مفهوم و محتواي . استمطرحدر خصوص آن   يهاي متعدد  پرسش وحقوقي آن شكافته نشده
 از جهت ؟هاي اصل حقوقي را دارد آيا ويژگي آن چيست، جايگاه و موقعيت آن كدام است،

آثار حقوقي است يا اينكه با توجه به ماهيت رشته  أمنش وحقوقي داراي ماهيت مشخص 
شود متغير است؟ اجراي آن چگونه است، آيا در نبود ضوابط  ن مربوط ميآه حقوقي كه ب

                                                           
 Prévention (اصـل پيـشگيري   : ند ازا عبارت) (le principe de prudence ترين اعضاي خانوادة اصل هوشياري  مهم.1

Le Principe de(    اصـل جبـران خـسارت ،)Le Principe de Réparation(  دهنـده    تـاوان -كننـده  ، اصـل آلـوده)Le 

Principe de Polluant-Payeur( ، اصل پيوستگي)Le Principe d’intégration(  اصـل شـفافيت ،)Le Principe 

de Transparence(اصل معافيت ، )Le Principe d’exonération(    اصـل عـدم تبعـيض ،)Le Principe de non 

Discrimination( اصل متناسب بـودن ،)Le Principe de Proportionalité(  رسـاني   ، اصـل اطـالع)Le Principe 

d’informer( اصل رديابي ،)Le Principe de Tracabilité ( و اصل احتياطle principe de précaution)(.  

هـاي    محيطي در پرتو اقدامات سـازمان       ، پيشگيري و سركوب جرائم زيست     )1390(محمد حسين    آبادي، رمضاني قوام . ك.ر. 2
  .75 حقوقي دادگستري، شمارة ةدولتي در نظام حقوقي ايران، مجلغير

3. Barnier 
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هاي اقتصادي و  عواقب اجراي آن در فعاليت مستقيم قابليت اجرا دارد، آثار وطور  بهخاص 
مناسبت اجرايي دارد، و در  هاييخطربا چه نوع   روياروييدراين اصل  ؟صنعتي كدام است

  ؟دشواتخاذ بايد صورت اجرا چه نوع موازيني 
ين به ا ؛ اصل احتياط استخصوصها در  اي ازاين پرسش هدف از اين نوشته پاسخ به پاره

ها و  ، سپس ويژگيشود ميعنوان مفهوم بررسي  باپيشينه، تعريف و تبيين آن  ،آغازمنظور در 
  . دخواهد ش كنكاش ،عنوان ماهيت حقوقي بااعتبار آن 

  
  مفهوم  .2

هاي اخير موجب تحول  وري در دههاعلم و فن ةزمينز نوآوري در هاي حاصل ا هرچند پيشرفت
ها كماكان  ين لحاظ اعتقاد نسبت به اين پيشرفته اعظيم در زندگي بشر و بهبود آن شده و ب

طور چشمگيري افزايش يافته  برخي از افراد به  مياننيزن آپابرجاست، اما بدگماني نسبت به 
هاي  قال و تزريق خون آلوده به ويروس سيدا، انتقال بيماريبه مناسبت اتفاقاتي نظير انت. است

 ،تشعشعات اتمي و امواج الكترومغناطيسي، شهروندان هاي ناشي از حيواني به انسان و بيماري
احتمالي شرايط مدرن اموال  هايخطر حساسيت باالي خود را نسبت به ان،ويژه اروپايي هب

  .اند ابراز داشتهصنعتي مصرفي 
و معاضدت جمعي  همياريانفرادي بر اساس تفكر  هايخطرستم مقابله و مهار در قرن بي

اما امروزه اين . گرديد مين اجتماعي راهكاري مناسب و كارا تلقي ميأهاي ت با وضع انواع نظام
از اقشار اجتماعي درگير در روند توسعه  عضيب. ندرا نداري الزم يكارا ها برخي زمينهنهادها در 

 ،اند ند، و افراد محروم از نظام حمايتي كه در گذشته داراي وضعيت عادي بودها محروم از آن
ترتيب اين گفته كه پيشرفت فني و درنتيجه رونق اقتصادي، توسعه  ينا هب. هستندرو به افزايش 

  .ستروبروبا ترديد جدي  آورد، امنيت اجتماعي براي همگان به ارمغان مي و
تكرار  ةجنب ا بروز يك سري رخدادها كه برخي نيزوري نو بافن هايخطرادعاي كنترل 

 خصوصي كامالً ةحوزوري نو از اخطر فن. كاسته استشدت  بهاز اعتبار آن  خود گرفته، به
را نشانه رفته  )تغيير ژن و توليد مثل غيرواقعي( گذشته و هويت فرد) سالمت و مواد غذايي(

اعالم هستند،  خود ةوان در انجام وظيفناتكه  امنيت در جامعه ةكنند مينأهاي ت نهاد. است
هستند كه روبرو قادر به انجام كامل آن نخواهند بود، زيرا با اتفاقاتي  دارند كه در آينده نيز مي

كه نقص و ايراد در  دش مشاهده بارها. باشد ضوابط و قواعد حاكم موجود مي ةحيطخارج از 
گيري مقامات دولتي  از كوتاهي در تصميمقاهره قابليت توجيه ندارد، بلكه ناشي  ةقوچارچوب 

  .ي و يا ناشي از رعايت منفعت اقتصادي به ضرر سالمت عموم بوده استييا اشتباه قضا
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منفعت   از يك سو است؛دهكرترديد ايجاد  فضايي آكنده از شك و وري نواسان، فن بدين
سوي  ازو ارا ظاهر شده، ناشي از آن ناتوان و ناك هايخطرابزارهاي مهار  و ،ها متزلزل قطعي آن

، فاقد اعتبار ندشومهار  هاخطرشد بر اساس آن  هاي علمي مربوط كه تصور مي ديگر فرضيه
 عملكرد نهادهاي رفتنال ؤ سزيريكباره شاهد  شكلين ه اب. استده گرديقطعي و حتمي اعالم 

  .هستيم كارشناسان و مديران ،عمومي، خصوصي، دانشمندان
سسات ؤم خصوصعنوان ناجي، از يك سو در  اني، اصل احتياط بهدرچنين فضايي از بدگم

هاي عمومي، براي تغيير جهت هدايت جمعي در مهار  با نهاد پيوندوري و از سوي ديگر در افن
  .دشو  مطرح مي هاخطر

 ة علمي و فني و ادار، نهادهاي عموميةسياسي اصل، ترميم اعتماد ازدست رفت انداز چشم
دو   و مركب از اين، كه احتياط محل پيوند منطق و ترساند گفته برخي. ستهامنطقي خطر

 ديوانگي. شوندمنجر توانند به ديوانگي  مستقل در شرايط مدرن ميطور  بهجزء است كه هريك 
.  درحالي كه واقعيت ندارد؛فني كه مدعي داشتن توانايي كنترل هر امري است منطق علمي و

 و حذف آن موجب ،نجر به ركود و سكون اقتصاديتواند م همچنين ديوانگي ترس كه مي
احتياط عبارت است از لحاظ نمودن . دشوها  آن ميانهاي اجتماعي و خشونت  گسست گروه

هايي كه  گيري براي اينكه به بافت و ارزش وري نو در عنصر خطر و تصميماترس جامعه از فن
  .)Olivier Godard, 2000 :p. 21( د وارد نكنآسيبياست، شده  ها بنا روابط اجتماعي بر اساس آن

 ةجنبو   شده،مطرح وري نواناشي از فن هاي خطرة ادارةزمينسان اصل احتياط در  بدين
اين اصل . اتفاق نظر باشد حلم ،بدون اينكه از جهت مفهوم و موقعيت ؛كند مرجع پيدا مي

بايد در مقابل ريسك ها مسئوالن  شود كه در آن حل براي مشكالتي مطرح مي عنوان راه غلب بها
 رفتار جمعي  است،طور قطعي مشخص نشده علمي به نظرها از  كه طبيعت آن هاييخطر و

 بدون اينكه ،خطر در جامعه است بيانگر وضعيت ابهام واحتياط طرح اصل . اتخاذ نمايند
اصل بيانگر نوعي انتخاب از طرف مسئوالن جامعه در اين . حلي ارائه دهد مشخص راهطور  به
تصميمي سياسي كه بايد در شرايط علمي  ؛مين امنيت و آسايش براي شهروندان استأت

  .گرفته شود ترديدآميز
  ومديريت ريسك در وضعيت علمي احتمالي:  آمده استاصل احتياطاز  يدر تعريف

خطري بالقوه شديد بدون در انتظار ماندن نتايج  قابل ريسك ودر م عملي آناجراي 
  p. .(Henri Belveze :2000, (43 ,42استعلمي  هاي پژوهش

براي  اجراي اصل احتياط زماني است كه داليل منطقي م،1992ريو مصوب  ةمعاهدبرابر 
توانند براي سالمتي انسان و منابع طبيعي  ه مواد مييعني اگر ثابت شود ك ؛نگراني وجود دارد

نوع  فالن موجب ي حتي در نبود داليل مبني بر اينكه وجود چنين مواد،زا باشند خسارت
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ريو اشاره به خسارات عمده يا  ةمعاهددر  .موازين احتياط بايد اتخاذ گردد ،شود خسارت مي
بار يك  خسارت  بخواهيم منتظر بمانيم تا آثاراگر. كند تر مي  فهم مطلب را روشن،غيرقابل ترميم

ن آ شايد ابعاد خسارت چنان وسعتي پيدا كند كه ترميم ،فعاليت انساني ثابت و محرز گردد
 اتخاذ تدابير ، ضعيف رخ دادن برخي خساراتاحتمالحتي  ،به عبارت ديگر. دشوغيرممكن 

در كه ترتيب است  همين به. دكن  انسان و طبيعت مشروع مياز محافظت  را برايدر مقابل آن 
قابل  غير(پزشكي وقتي دارو و درمان در زمان مناسب صورت نگيرد، بيماري غيرقابل عالج 

اي از درايت و فرزانگي كه در قديم   اصل احتياط چيزي جز نسخه،ترتيب ينا هب. شود مي) ترميم
  .)jean-yve Goffi,2000:p. 204( ، نيست استمطرح بوده

عدم قطعيت وضعيتي است كه .  با اصل خطر و عدم قطعيت گره خورده استاصل احتياط
عليت  ةرابط پيش از آنكه به نحو قطعي ؛توان در يك فعاليت انساني مداخله نمود در آن مي

هاي  كه پذيرفتيم برخي فعاليت همين. ها ثابت شود آن فعاليت و برخي از انواع خسارتن ميا
 ها ايجاد شده اين نوع فعاليت بار باشد، محل اعمال اصل بر زيانتواند داراي عواقب  انساني مي

كه   مثال، وقتيرايب. احتمال تحقق آن وضعيت مقدور نباشد ةدرجهرچند امكان اثبات  است؛
ميليون وجود دارد كه در صورت انفجار بمب هيدروژني تمامي  درشود امكان يك  مي گفته

اجراي  ةزمينمحيطي رخ دهد،  زيست ةفاجعرتيب يك ت ينا هب بين برود و بخار آب اتمسفر از
  .اصل فراهم استاين 

هاي علمي  ها و كارشناسي آن همواره آخرين گزارش بر اساسبرخالف روش سنتي كه 
كند كه  ملزم مياصل احتياط د، گير گيري قرار مي اكثريت مالك تصميم شده از سوي پذيرفته
 براي درستي يبنابراين اگر احتمال ضعيف. ديآب حسا به نيزهاي علمي فرعي و مخالف  تئوري
داليل معقول نگران « قائل باشيم، در اين صورت  استاي كه از جانب اقليت مطرح شده نظريه
  . استشده ريو محقق  ةاعالمي در رفتهكار  به ةواژ» شدن

 منشأ كهوري افن. بردن تفكر مدرن پيشرفتال ؤسنوعي عبارت است از زير  هاصل احتياط ب
در يك چنين وضعيت آكنده . ها نامطمئن است در مهار داده وبيني است  توليد آثار غيرقابل پيش

مطلوب مقايسه شوند و تصميم در مسيري  كند عواقب نا عدم قطعيت، احتياط ايجاب مي از
 جلوگيري از اتفاقات برايبنابراين اقدامات . دنبال دارد گرفته شود كه كمترين عواقب بد را به

جهانِ نامطمئنِ ة ادارعنوان استراتژي حكيمانه در  سان اصل احتياط به بدين. و بدتر استبد 
اين اصل مبتني بر اين تفكر است كه فنون مادي خود . شود مطرح ميمدرنِ امروزي 

  .سرنوشت پيدا كرده است ةجنب هفنوني كه امروز ؛ناپذيرند قطعيت 
و اين مهار شدن با داشتن  است شدن  مهارمند خود نياز كه مهارةتكنيك يعني وسيل

درواقع اين ترديد، .  ترديد است، احتياطاعمال اصل ةزمين. تضمين و اطمينان فاصله دارد
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در تعيين ابعاد . ، بلكه موجب حركت استدشوس نيست كه منجر به ترك فعل أآميخته با ي
فعاليت انساني و يك  ميانعليت  ةرابطوقتي داليل منطقي بر وجود ، مفهومي آن بايد گفت

 جلوگيري از رايفعاليت ب آغاز مشروع و زيبنده است كه در ،نوعي خسارت وجود دارد
  . عليت وجود نداشته باشدةعمل رابطدرحتي اگر ؛ خسارت مداخله نمود

 ناآرامي و عدم اطمينان به ،هاي مثبت و غيرقابل انكار بر آورده افزونوري در زندگي بشر افن
مهار عواقب گويا . رفته است درخشان و آرام مي ةآيندلي كه از آن انتظار درحا ؛همراه داشته

رسد اصل  نظر مي امري كه به ؛هاست  آنة، بلكه سعي بر هدايت و اداريستناخواسته ممكن ن
  . احتياط بيانگر آن است

طور صريح و يا ضمني وارد و حاكم شده  المللي و ملي به اين اصل در متون متعدد بين
وقتي « : طي اصل پانزده آمده استم1992 تنوع زيستي مصوب در زمينةريو  ةمعاهدر  د.1است

 قابل توجه يا حذف است، عدم قطعيت علمي نبايد در  كاهشتنوع زيستي مورد تهديد
 شمردهعنوان دليل معتبر  تعويق انداختن اتخاذ موازين جلوگيري يا كاهش چنين تهديدي به به

  .شود
حسب امكاناتشان بركشورها  از سوييط زيست، مفهوم احتياط با هدف صيانت از مح

 .»دشوطور گسترده اعمال  ، بايد بهباشدقابل جبران مطرح   ريسك خسارات شديد يا غير وقتي
 محيط زيست بر ةسياست اتحاديه در زمين«  كهمقرر داشته ماستريخ ةمعاهد 130 ةماد 

  .»پيشگيري بنا شده است ةروياساس اصل احتياط و 
منظور حفظ  به« : استمحيط زيست اعالم داشته خصوص در 1992 ژوئن 13 ةاعالمي

طور گسترده اعمال  حسب ظرفيت خود موازين احتياط را بهبرمحيط زيست، كشورها بايد 
در صورت ريسك خطر شديد يا غيرقابل جبران، فقدان قطعيت علمي مطلق نبايد . كنند
اختن اعمال موازين عملي در جلوگيري از تخريب بيشتر خير اندأت اي براي به عنوان بهانه به

  .»كار رود محيط زيست به

                                                           
كشورها براي اقدام نبايـد  «: بيان داشته است Bremeم1992المللي صيانت از درياي شمال در  اعالمية وزارتي كنفرانس بين .1

  .»منتظر بمانند تا خسارت به محيط زيست وارد شود
وزرا براي اقدام در كاهش صـدور مـواد         : م، آمده است  1987نس صيانت از درياي شمال، لندن       در اعالمية وزارتي دومين كنفرا    

كه داليلي مبني بر مخرب بودن آن بر حيات دريايي وجود ندارد و    ويژه وقتي   دهندة مواد حياتي، به    آاليندة پايدار، مضر و كاهش    
  .نمايند وجود نداشته باشد،موافقت ميحتي اگر رابطة عليت ميان اين افعال و آثار موجود از نظر علمي 

وقتي داليل جدي نگراني وجود دارد، حتي اگر دليل قطعي رابطة عليـت بـين عمـل و                  : م مقرر داشته است   1992معاهدة اسپار   
  .آثار مفروض وجود نداشته باشد،موازين پيشگيري بايد اتخاذ گردند

هـاي   المللـي و درياچـه   هـاي بـين   ايـت و اسـتفاده از آب   در خصوص حم1992 مارس 17همچنين معاهدة هلسنكي به تاريخ      
  .المللي، متعاهدان را مقيد به رعايت اصل احتياط كرده است بين
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 سازمان تجارت جهاني در خصوص موازين بهداشتي و 1994 آوريل 15 ةنام موافقت
  :دارد  مقرر مي5 ة ماد7در بند  » اس. پي.اس« ةنام بهداشت گياهي معروف به موافقت

طور موقت   به،كافي وجود نداردو  علمي قطعي تواند در مواردي كه داليل كشور عضو مي«
هاي ناشي  از جمله معيار ،گياهي موازين بهداشتي و بهداشت ،بر اساس اطالعات موثق موجود

در ساير  شده اجرا موازين بهداشتي و بهداشت گياهي نيزالمللي صالح و  از نهادهاي بين
خود را بر تحصيل اطالعات در چنين شرايطي اعضا هم  .اتخاذ نمايدرا كشورهاي عضو 

تر از ريسك و بررسي موازين بهداشتي و بهداشت گياهي در  ارزيابي عيني برايتكميلي الزم 
 .»كار خواهند برد هيك مدت معقول ب

  :استنامه مقرر شده  وافقتم 3 ةماد 3در بند 
از اعضا داراي اختيار وضع يا حفظ موازين بهداشتي يا بهداشت گياهي در سطحي فراتر «

المللي معتبر قابل  هاي بين نامه ها يا توصيه موجب موازين مبتني بر ضوابط، دستورالعمل آنچه به
چنانچه داراي توجيه علمي باشد يا به نظر عضو سطح حمايت بهداشتي يا  ؛باشند اجراست، مي

را ايجاب كند  آنبهداشت گياهي مناسب«. 
  : آمده است5 ة ماد5دربند 

سجام در اجراي مفهوم سطح مناسب حمايت بهداشتي يا بهداشت گياهي مين انأمنظور ت به«
هاي سالمتي يا زندگي اشخاص، حيوانات يا حيات نباتات، هريك از اعضا از  در برابر ريسك

 سطحي كه به نظر آنان مناسب است احتراز دربارةاعمال تفكيك غيرمنصفانه يا غيرموجه 
شكلي فريبنده در تجارت  هبعيض يا محدوديت ب چنانچه چنين تفكيكي موجب ت؛خواهند كرد

 .»الملل گردد بين
چيزي » اصل آزادي تعيين سطح مناسب حمايت بهداشتي«كارگيري  پر واضح است كه به

 .)Francois Collart du Tilleul,2003:p. 242( جز اشاره به اصل احتياط نيست
طور تلويحي به اصل  به م2001پيش از سال در متون حقوقي متعدد اي  حقوق اتحاديه 

. استطور صريح  گيري قاطع در مسير اصل احتياط به  جهت، از اين سالوداده احتياط ارجاع 
 امنيت در زمينة 2001 دسامبر 3 پارلمان و شوراي اروپا به تاريخ 95/2001دستورالعمل 

مات صالح وقتي كه مقا« :دارد صراحت اصل احتياط را اعالم مي به 8ة ماد 2 محصوالت در بند
هاي دي  نچه طي شمارهآويژه   به، مقرر شده1كه در بند  آنچهكشورهاي عضو تصميماتي مثل 

 تا 28ويژه مواد  ها در راستاي رعايت معاهده به نمايند، عمل آن  اتخاذ مي است،تا اف بيان شده
يسك احتساب اصل احتياط متناسب با شدت ر كارگيري اين موازين با طوري كه به  است، به30
  .»باشد مي
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  در خصوص2002 ژانويه 28تاريخ   پارلمان و شوراي اروپا به2002/178 ةشمار ةنام آيين
برابر . دارداشاره  به اصل احتياط ،اين رشته امنيت مواد غذايي، با طرح اصول و قواعد حاكم بر

  :نامه آييناين  7 ةماد
وجود آثار مخرب براي سالمتي در موارد خاص كه با ارزيابي اطالعات موجود امكان  .1«

از شود اما عدم قطعيت علمي وجود دارد، موازين موقتي مديريت ريسك مقرر شده  آشكار مي
تر  منظور ارزيابي كامل تواند اعمال گردد تا وقتي كه ديگر اطالعات علمي به كميسيون مي سوي

  .ريسك فرا رسند
هايي بيش از آنچه براي   محدوديت،شته تناسب داة جنب1موازين انتخابي در اجراي بند  .2

با احتساب ه شدكميسيون مقرر از سوي  و استحفظ سطح باالي حمايت از سالمت الزم 
شوند، بر تجارت  حسب شرايط مشروع تلقي ميبرامكانات فني و اقتصادي و ساير عوامل كه 

 براي ،ي شدهاين موازين طي مهلت معقول با توجه به طبيعت خطر شناساي .كنند تحميل نمي
حمايت يا سالمت و با توجه به نوع اطالعات علمي الزم جهت حذف عدم قطعيت علمي و 

  .»شد خواهند بررسيدوباره  ريسك، تر انجام ارزيابي كامل
با  برخورد در موارد متعدد در ،تدريج در متون قانوني وارد شده سان اصل احتياط به بدين
ي يگذاري و قضا مراجع سياست از سوي عمومي محيطي و سالمت هاي بزرگ زيست پرونده
 ةزميناست كه امروزه در  »مجنون گاو« ي معروف بها پرونده ها آنجمله  از؛  استشدهاعمال 

 م1996تا سال .  مرجع به خود گرفته استةجنب )عدم قطعيت(خطر شديد و ترديد علمي 
اري حيوان به انسان وجود اعتقاد قريب به اتفاق متخصصان بر اين بودكه امكان انتقال بيم

. اقليتي از متخصصان قائل به انتقال آن بودند كه اين نظر در حاشيه قرار داشتو تنها ندارد، 
معمول  ةروي شد و ميضرر تلقي   غذاي حيوانات بيرايترتيب تا اين زمان آرد حيواني ب ينا هب

 گاو ة در جريان پروند1996 مارس 20تا اينكه حكومت انگلستان در . حيوانات بود ةتغذيدر 
 در انسان ارتباط وجود »creuzfeld-jacob« جنون گاو و بيماري  ميانتواند مي مجنون اعالم كرد،

ال ببرد با ؤ بدون اينكه روند عمل را زير سم1997 اروپا در سال ةسپس اتحادي. داشته باشد
مانده و زوائد   باقيخالف اخالق و غيرمعقول است كه« :دكرصدا درآوردن زنگ خطر اعالم  به

  .»شودخوار استفاده   براي حيوانات علف،)آرد حيواني( حيوانات بيمار تبديل به خوراك شده
 داشت، قطعيت علمي استفاده از آرد حيواني بوط به خطر مرنبودنوعي   بهم1996 تا سال 

 حاكم هزمين ايندر قطعيت علمي عدم  ،آن پساما از . بود زيرا نظر اقليت به حاشيه رانده شده
  .)paul Lannoye,2000:p. 144(شد  مي بنابراين اصل احتياط بايد اجرا ؛دگردي

آلودگي محيط   صنعت اتمي اعم از نظامي و غيرنظامي توسعه يافته و، اخيرةطي چند ده
كه آن هم موجب سرطان است همراه داشته   ناشناخته در طبيعت را بهايزوتوپ از سويزيست 
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دانشمندان در  ميانهمواره در  .شود به سيستم ايمني در موجودات زنده مي يب آسو تغيير ژن و
دانشمندان  بيشترحالي كه  در.  وجود سطح بحث بوده استبارةراديواكتيويته در خطرخصوص 

كردند، اقليت   رد مي دانسته،تراز يك سطح غيرقابل توجه ينيخطر سرطان و تغيير ژن را پا
  .اند هكردمعنا اعالم  طح را بيدانشمندان همواره تعيين س

با لحاظ نظر اقليت در  )CIPR( المللي حمايت از راديولوژي  كميسيون بينم1991در سال 
 خود نگاهي نو از طبيعت و اهميت خطرهاي راديولوژي ارائه داد، و 60 ةشمارانتشارات 

 هايخطر در صيانت از م1996تاريخ   اوراتم به837/80اروپا در دستورالعمل  ةاتحادي
هر . ثيرات سرطاني و آثار ژنتيكي وجود نداردأكه سطح مشخصي براي تد كرراديولوژي اعالم 

ترتيب  ينا هب. مقدار اشعه هرچند ضعيف موجب افزايش خطر سرطان و تغييرات ژنتيكي است
برابر . محتمل تشد بهعنوان نظر محتاط تلقي گرديد و وجود سطح   سطح بهنبوددر اين سال 

 ةمحدودعنوان  ه بلكه ب،قابل قبول ةمحدودعنوان  هوجود سطح نه ب نامه،  توصيه124 ةماد
 همواره سطح ،اروپا ةاتحاديهاي جديد   درنتيجه برابر دستورالعمل؛غيرقابل قبول بايد تلقي شود

  . استشدهپايين اصالح  محدوديت به طرف
واد راديواكتيويته  صفر مة با درجيهاي اجراي دقيق اصل احتياط موجب پذيرش فعاليت

اما برخورد فعلي كه عبارت است از پذيرش سطحي از تشعشع، يعني وضع قواعد ماليم . است
گريبانگير آن اي  هاي اقتصادي و فني است كه صنعت هسته  به لحاظ نگراني،در اين زمينه

 اقتصادي -ان الزامات اجتماعيعنو باپخش عناصر راديواكتيويته در محيط  چند تجويز هر ؛است
  .)Ibid, p. 146( منطقي است غير

  وسيم ويژه بي هخطوط تلفن ب امروزه آلودگي الكترومغناطيسي ناشي از خطوط فشارقوي،
تواند موجب ناهنجاري بيولوژيكي شديد و تخريب سيستم دفاعي  كننده كه مي هاي تقويت آنتن

در همين . نگراني شديد جوامع انساني شده استايجاد سرطان گردد، همگي موجب  بدن و
كه د كراي   اقدام به صدور قطعنامه1994 هم در ،راستا پارلمان اروپا به نام اصل احتياط

موجب آن كميسيون اروپا موظف به اتخاذ يك سري موازين با هدف كاهش قلمرو عمومي  به
ازآنجا كه  .ها شده است انس آنبا تشعشعات الكترومغناطيسي بدون توجه به فرك در برخورد

، برخي  استدهكر سالمت اكتفا رشده ب به آثار مخرب ثابت تنها كميسيون ةنام توصيه
 در معرض اشعه قرارگرفتن با فركانس باال يا پايين :اند  و گفته از آن انتقاد كردهنظران  صاحب

  .دشوخوابي  تواند موجب اختالل در سيستم عصبي انسان و باعث بي مي
 غيرقابل شديد آن كه عمدتاً هايخطر درگير با مسئله و ريسك با توجه به گستردگي عموم

 ةزمين شده،  آثار فيزيولوژيكي مطرحخصوص قطعيت علمي فعلي در نبودنيز  و ترميم است
اثر مطابق با اطالعات / مقدار ةرابطدر تعيين كار اشكال . شود مياجراي اصل احتياط فراهم 
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عموم با   سطحي باشد كه از آن سطح فراترةكنند مكان وضع قانوني كه تعيينااست كه موجود 
  .فراهم نيست، شوند  ميروبروخطر بالقوه 
 ةشد ييدأ شورا از اين جهت كه صرفاً با لحاظ آثار تةنام توصيه ،لفانؤمبرخي به نظر 

كه بيانگر آثار را هاي متعددي   سالمت موجودات وضع شده و دادهرالكترومغناطيسي ب
 پسنديده بود ،از نظر اينان. است ناديده گرفته، ناقض اصل احتياط ،باشد غيرحرارتي شديد مي

در طول خطوط فشار قوي و  كنهسكه شوراي اروپا بر ضرورت رعايت حريم عاري از 
خطوط تلفن  ةبالقو توجه همگان را نسبت به ريسك خطر كرده،كيد أكننده ت هاي تقويت آنتن
  .)Ibid, p.148( نمود سيم براي كاربران جلب مي يژه بيو به

 ةها در بازار و سفر  آنة گياهان تراريخته شاهد ورود فزايندخصوصهمچنين امروزه در 
 اين نوع ةآثار بالقودربارة  نگراني ي برايدرحالي كه داليل متعدد ؛هستيمكننده  مصرف

اروپا در چهارچوب دستورالعمل  ةاتحاديون كميسي تازگي به. محصوالت بر سالمتي وجود دارد
، هستندها مقاوم  كش كه نسبت به علفبه بازار  به تجويز و ورود چندين گياه تراريخته 220/90

حاوي سه نوع ژن  )(Novartisذرت ).Monsanto و سويا Novrtis ذرت ،PGS كلزا( استپرداخته 
 ،ه بيماري گياهي معروف به گردن قرمزها، نسبت ب كش بر مقاومت در برابر علف افزوناست كه 
 تجويز اين گياه تراريخته ،لفانؤمبرخي از نظر . بيوتيك مقاوم است در مقابل آنتينيز   وكشنده

كم قرائتي خاص و  مثالي از حركت كميسيون در جهت ناديده گرفتن اصل احتياط و يا دست
محيطي و سالمتي  ستزي ةبالقو هايخطركشت اين محصوالت داراي . منحرف از آن است

قطعيت علمي و ريسك  نداشتندر اينجا نيز  پس. است كه آينده آن را مشخص خواهد كرد
در همين . دشوبنابراين اصل احتياط بايد حاكم  است؛غيرقابل اغماض مطرح  هايخطر
 بيوتيك را مواد تراريخته حاوي ژن مقاوم به آنتيانگلستان هاي فرانسه و  ست كه حكومتراستا
 ،بر اساس همين اصل. ده استنمو جلوگيري Novartis اند و اتريش از ورود ذرت وع كردهممن

 در مواد غذايي حيواني را به ترتيب avoparcineبيوتيك  آنتياز آلمان و دانمارك هر نوع استفاده 
 طي 1997 ژانويه 30اين ممنوعيت در . اند كردهممنوع  1996 ژانويه 19 و 1995 هم 20در 

استدالل كميسيون اروپا در وضع اين ممنوعيت . يافت به كل اروپا تسري 6/97العمل دستور
 گيري آلمان و هاي علمي قطعي وجود ندارد كه موضع قدر كافي دادهه اگر ب: قابل توجه است

قطعيت  نبوددر وضعيت . چنين خطري با قطعيت مجاز نيستنفي دانمارك را توجيه كند، 
ها كه  بيوتيك ثير برخي آنتيأو در كاهش ت ودشانب احتياط گرفته علمي، بهتر اين است كه ج

  .جايز نيستضروري دارند، كمترين ريسك  ةجنبدر پزشكي انسان 
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  ماهيت حقوقي. 3
عنوان اصل يا  باها   مجرد بودن آنةضوابط حقوقي با توجه به درج ،نويسندگانبه نظر برخي 
اي وضعيت بااليي از تجرد باشند، يعني اعمال  چنانچه اين ضوابط دار؛ندشو ميقاعده مطرح 

 و اگر بر افعال معين حكومت كنند و بنابراين به لحاظ ، اصل تلقي شده،نامعيني را هدايت كنند
 ،به نظر برخي ديگر، اصول. گيرند  قواعد قرار مية در زمر،مجرد بودن داراي محدوديت باشند

 با طرح كه اند دهي در حقوق دار جهت  و عهده كه لزوماً نوشته نيستنداند پيشنهادهاي حقوقي
سان   بدينده،نموحل  نوعي منطق خاص در حقوق، قضات را ملزم به تالش در جهت نوعي راه

 قابل تطبيق بر  وعنوان ابزار عملي منعطف  به ودكنن خود سازگار مي حقوق موضوعه را با
ها از  ارزش.  را دارند ر گستردهقابليت تفسي نيزو  ها تناقضهاي گوناگون، تاب تحمل  وضعيت

هاي كوچكي هستند   ديكتاتور، درحالي كه قواعد؛شوند طريق اصول به نظام حقوقي دميده مي
شرايط اجرا مستقيماً و الزاماً موجب  فراهم شدن، به محض شدهتر ظاهر  مراتب سخت كه به
تر  عموالً عمري كوتاهبرخالف اصول، تاب تحمل مخالف را ندارند و مقواعد . شوند حل مي راه

  .)Nicolas DeSadeleer,2000: p.119( از اصول دارند
 ،مناقشه حلمهايي كه به لحاظ علمي  ين منظور طرح شده كه بر وضعيته ااصل احتياط ب

هاي  اصول حاكم بر رشتهر ديگ اين اصل در مقايسه با .پيچيده و ناهمگن است، حاكم گردد
 اجبار ةسان اصل يادشده درج بدين.  استتر مراتب كلي  به،حقوق محيط زيست و امنيت غذايي

ترديد بايد به  در چه سطحي از  كهكند هدف را دقيقاً تعيين نمي ضوعموو زمان اعمال و افراد 
چه نوعي بايد باشد، احتمالي، بالقوه يا قطعي؟ براي چه نوع   از شده اجرا درآيد؟ خطر مطرح

موازين اتخاذي  جمعي يا انفرادي؟ غيرقابل جبران، د،خساراتي تعيين شده است، جدي، شدي
  موقتي داشته باشد يا دائمي؟ ةجنببايد 

در  تنهاكاربرد آن  ،اند طور كه برخي عنوان كرده آنيعني  ؛سياسي دارد ةجنب اصل صرفاً آيا
 قابليت ،ها و قوانين است يا اينكه داراي اعتبار حقوقي مستقل بوده نامه وضع آيين راستاي

 ،توانند در صورت نقض آن ستناد در محاكم و مراجع دادرسي را دارد، و بالطبع شهروندان ميا
  .ن استناد كنند ه آها ب در دادگاه

هدف، ضروري است كه  ضوعموبراي برخورداري از اعتبار ويژگي استقالل و الزام افراد 
 ةقدر كافي جنب  متن بهسازي بيان شود، دوم اينكه  از طريق متني با اعتبار قاعدهنخستاصل، 

  .آمرانه داشته باشد
 در برخي ، كه در صدد اجبار نيستاي گونه نحوي ماليم و به هرچند گهگاه اصل احتياط به

 محيط زيست آمده و يا اينكه در برخي ديگر  خصوص در1992 ژوئن 13 ةاعالميمتون نظير 
ثر أمتن آه كه هدف از ذكر درآمد معاهده عنوان شد رتردام در پيشة معاهداز معاهدات مثل 
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تنهايي فاقد اعتبار  اما اين نوع تصريحات به كردن قواعد حقوقي مقرر در متن معاهده است،
اگرچه  ؛هاست دادگاه از سويآوري در سلسله مراتب متون ملي و نيز  الزام ةجنبسازي و  قاعده
گيري يك  شكل ةلمرحنخستين دن كراي براي ورود به متن معاهدات و طي  تواند زمينه مي

آور باشد تا آن را از  قدر كافي الزام  نگارش بايد بهةوانگهي نحو. الزامي تلقي شود ةقاعد
. دنشوها و مصوبات اجرايي مطابق آن وضع و اجرا  گونه خارج سازد و پروتكل وضعيت شعار

در  .شود هدف حاكم مي ضوعمو بر افراد ،استقالل يافته ةجنبدر اين دو صورت است كه اصل 
 والمللي  ها در مقابل محاكم بين كشور از سوي قابليت استناد ،اين وضعيت است كه اصل

همچنين  .را خواهد داشتاي  هاي ملي و اتحاديه  شهروندان در مقابل دادگاهاز طرفطور  همين
ويژگي استقالل است كه در مواقع تزاحم با ساير اصول همچون اصل تجارت آزاد و يا اصل 

  .ها برتري يابد تواند بر آن  كاال ميگردش آزاد
اي  عنوان ضابطه تواند به از سوي كشورها ، اصل احتياط مي مكررگيري  كار در صورت به

 از سوي كشورها  عملية رويقدر كافي امروزه به ،لفانؤمنظر بسياري از  به. دشوعرفي مطرح 
  .الملل است عرف بين ة رويةقاعدوجود دارد كه بتوان اظهار داشت اصل احتياط برخوردار از 

 ماننداند،  اصل احتياط هدايت و توصيه شده به رعايتدر برخي از معاهدات، متعاهدان 
ها و  حمايت و استفاده از جريان آب خصوص در 1992 مارس 17هلسنكي به تاريخ ة معاهد
. ت از رودخانه رندر حماي 1998 ژانويه 22رتردام به تاريخ  ةمعاهدالمللي، و  هاي بين درياچه

 اصل احتياط در متن معاهده و به شكلي الزامي مطرح شده ،معاهدات بيشتراين در  وجود با
 حمايت از درياي آتالنتيك شمال ةمعاهدراجع به تغييرات آب و هوا و ة معاهد از جمله ؛است
  .شرقي

سياست  «:استآمستردام  ةمعاهد 174 ةماد 2ماستريخ كه همان بند  ةمعاهد 130 ةمادبرابر 
 .»پيشگيري بنا نهاده شده است ةرويمحيط زيست بر اساس اصل احتياط و  ةزميناتحاديه در 

همراه  محيط زيست به ةزمينعنوان سنگ بناي سياست در  ترتيب طرح اصل احتياط به ينا هب
 ةمعاهد 6 ةماداز طريق اصول پيشگيري و پيوستگي در جهت تحكيم و تقويت آن مقرر شده و 

. ه استيافتها از جمله حمايت از سالمت عمومي گسترش  رشتهر ديگرو اجراي اصل به قلم
 پايدار بايد در ة توسعيمنظور ارتقا ويژه به الزامات حفاظت از محيط زيست به« :برابر اين ماده

  .»دشولحاظ  3ة ماد درگذاري و اعمال اتحاديه مقرر  تعاريف، سياست
هاي  ، بنابراين نظام است اروپا قيد شدهة تشكيل اتحاديةازآنجا كه اصل احتياط در معاهد

همچنين  .ند تا متون حقوق ملي را با توجه به آن تفسير و اجرا كنندا حقوقي ملي اتحاديه ملزم
 رايب. دشو شده مستقيماً بر كشورهاي عضو اعمال ميياداي  وقتي اصل در متون حقوق اتحاديه

به  زباله، اتحاديه و كشورهاي عضو را دربارة 442/75العمل   دستور4 ةمادكه  نمونه وقتي
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ملزم پيشگيري  پيشگيري، كاهش و حذف منابع آلودگي ناشي از زباله وفق اصول احتياط و
تواند در  كشورهاي عضو، كميسيون مي از سويكند، در صورت اهمال و نقض اصل احتياط  مي

  .اد كندن استنه آمقابل ديوان دادگستري عليه كشور ناقض ب
 قضايي كشورهاي ةاي وفق اصول احتياط در روي اتحاديه نظارت بر قانوني بودن اعمال 

  .با قوت ادامه دارد، عضوشروع شده
هاي اداري آلمان احتياط را همچون اصل مبنايي در حقوق   قضات دادگاهم1980از سال 

 قضات اداري ،فرانسهدر  .دكنن گيرنده تحميل مي  بر مقامات تصميم،محيط زيست تلقي كرده
سالمت عمومي  ةزمين بلكه در ،تنها در قلمرو محيط زيست شروع به استفاده از اصل نه

اي اعتبار اصل  هاي اتحاديه  دادگاهةمثاب  شوراي دولتي فرانسه به،در شروع حركت .اند نموده
 ةزمينكه هيچ قانوني معادل آنچه در  جايي ؛احتياط را به قلمرو سالمت عمومي تسري داد

 متوسل به اصل احتياط شده ارهااين شورا ب. محيط زيست حاكم بود، وجود نداشت حفاظت از
اي كه تجاري  ييد ضوابط حمايت از سالمت و گاه براي تعليق بخشنامهأگاه براي ت ؛است

  .است نسته داساختن محصول تراريخته را مجاز 
 آمستردام در ة معاهد174ة  ماد2 ديوان دادگستري با استناد به اصل احتياط مقرر در بند

 با اين استدالل كه كميسيون در اتخاذ موازين حمايت از سالمت عمومي ،»گاو مجنون «ةپروند
بدون اينكه ملزم باشد تا كشف و مشخص شدن واقعيت و شدت خطر انتشار بيماري جنون 

  .كرده استييد أتصميم كميسيون اروپا را ت گاوي در انتظار بماند،
اين  ، باوجود است طور سنتي بر اساس نظم اداري شكل گرفته حتياط و پيشگيري بهاصول ا

عنوان مكمل آن  تواند به  نظام مسئوليتي مي،شود وقتي از طريق نظام اداري رضايت حاصل نمي
كننده و درماني دارد، اما در  جبران ةجنبطور سنتي  هرچند كه مسئوليت مدني به. ظاهر شود

پيشگيرانه بر  ةجنب ،هشد اين نقش متحول ،استول احتياط و پيشگيري حاكم هايي كه اص زمينه
قابل  اين تحول وقتي كه احتمال ورود خسارت شديد و غير. گيرد جبراني پيشي مية جنب
براي پيش در اين حالت آنچه مهم است اقدام از . دياب  مي تضرور بيشتر ،گشت مطرح استازب

بر جبران خسارت تقدم  در اين وضعيت، پيشگيري  واست جلوگيري از زيان غيرقابل جبران
 عملكرد جبراني نهاد مسئوليت بايد جاي خود را به عملكرد ،به عبارت ديگر. كند پيدا مي

 ؛استناد قرار گيرد حلمبه قربانيان و محيط زيست  كمكپيشگيري خسارت دهد، و در جهت 
 غيرقابل انكار ي خسارت،ارتي ساده تهديد خس وتر تفسير شود  مثال تقصير بايد موسعرايب

 عليترابطه  خصوص داليل اثبات براي اشخاص در معرض خطر با تخفيف در  ودگردتلقي 
كنندگان  گيرندگان و عمل  اين اصل بايد مانع از آن شود كه تصميم و برعكس.سهل گرفته شود

تصميمات و اعمال خود هاي ناشي از  و زيان هاخطرعنوان توجيه براي  قطعيت علمي به نبوداز 
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رداري نوعي فعاليت خطرزا براي ديگران بايد تلقي شود كه موجب ب عمل بهره .استفاده كنند
 قضايي در ارزيابي ةروي. ايجاد تعهد به جبران زيان ناشي از فعاليت عادي اين ابزار گردد

ري گي كننده بايد سخت رساني به مصرف محتواي اطالع ةدرباراي  مسئوليت شخص حرفه
 ؛ينده بروز كندآعواقب تصميمات امروز مسئوالن ممكن است در . بيشتري از خود نشان دهد 

. نقض تعهد مواظبت را محكوم كنندتر  بايد راحتها با توسل به اصل احتياط  بنابراين دادگاه
 خطر در نظام ةهدف اصل احتياط و نظري ،خطرازآنجا كه بهبود حمايت از اشخاص در مقابل 

رسد كه اين دو سازگاري بيشتر با يكديگر دارند تا نظام مسئوليت  نظر مي  است، لذا بهمسئوليت
 .سنتي مبتني بر تقصير

موارد  بيشتروليت در ئ مسة اروپا در زمينةيد است كه درحال حاضر در اتحاگفتني
و كنند بايد ريسكي بودن روش  هايي كه آنان را نمايندگي مي كنندگان اروپايي و انجمن مصرف

 و ها ها ،دارو كش علف خصوص مگر در ؛ در بازار را ثابت كنندموجود تاستفاده از محصوال
اين، در مواردي كه اصل احتياط ناظر و حاكم است ممكن است از  وجود با. هاي غذايي افزودني
 ةجنباين امكان . ريسك را ثابت كند نبودكننده يا سازنده و يا واردكننده خواسته شود كه  توليد

. محصوالت قابل عرضه در بازار نيست ةكليها و   قابل تسري به تمامي روش،موردي داشته
هاي  كلي حاكم بر تمام شيوه ةقاعدعنوان  هريسك خطر ب نبودرسد كه اثبات  نظر مي همعقول ب

برداران اعم از   بهرهةعهد هوري نو باگيري و مصرف محصوالت توليدي ناشي از فن كار هب
 _http://europa.eu/1 (      كنندگان محصوالت قرار گيرد و عرضهواردكنندگان  ،كنندگان توليد

/legislation)/summaries/consumers/consumer_safety/l32042_fr.htm(  
هاي مدني به  گذاري ضعيف محكوميت ثيرأمسئوليت مدني در برخي موارد و ت آمديناكار

اي است براي   انگيزه،هاي تضمين و جبران خسارت دليل عموميت يافتن بيمه و صندوق
مسلماً در اين صورت براي تحقق . قربانيان سالمت و امنيت در توسل به راهكارهاي كيفري

؛ طور خاص در قانون مقرر شده باشد  بايد به،ت كيفري ناشي از نقض اصل احتياطمسئولي
هاي حقوقي  عمالً در نظام. كند را ايجاب مي امري كه اصل قانوني بودن جرم و مجازات آن

خصوص هرچند در  ؛است قرار نگرفتهانگاري  موضوع جرمبا اعتبار كلي نقض اصل احتياط 
.  متوني وجود دارد،هاي خطرناك زباله ةادار مثل ،ي خاصها نقض اصل احتياط در زمينه

 در قوانين كشورها معمول شده »ديگري را به خطر انداختن«انگاري با عبارت  جرمتازگي  به
احتياطي عامل، موجب محكوميت است و تحقق ايراد  ها بي انگاري است كه در اين نوع جرم

. دهد  مي ها اختيار ارزيابي گسترده  دادگاهها به انگاري اين نوع جرم. خسارت الزامي نيست
تواند  بنابراين اصل احتياط مي.  خطر عامل را ارزيابي كنندةها بايد در هر مورد درج دادگاه
شودكه قاضي نسبت به اشخاصي كه به خود زحمت بررسي تمام عواقب ممكن به اين منجر 

  .تر باشد گير  سخت،كنند ميروبرو خاصي  هايخطردهند و جامعه را با  اعمالشان را نمي
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  نتيجه . 4
توان  مي )Francois Collart Dutilleul,op.cit:p. 240( پروفسور كالرد دوتيول سخنانبا استمداد از 

  :شده در مقدمه گفت هاي مطرح  و پاسخ به پرسش، بحثگيري عنوان نتيجه به
اين اصل در . اص را داردهاي مرتبط با امنيت اشخ اجرا بر تمامي زمينه ةداعياصل احتياط 
محتوا و ويژگي  نظربا درجات گوناگون از در متون  صيانت از محيط زيست آغاز در خصوص

طور ضمني  كم به  دست،اي و ملي المللي، اتحاديه ي بينيقضا ةروي. الزامي بودن مطرح شد
ي سپس در بخش مواد غذايي يك سر. تصميمات خود را مبتني بر اين اصل قرار داده است

  .استشده  دادهطور مستقيم به اين اصل ارجاع  بيش به و مقررات خاص شكل گرفت كه كم
بدون توجه به بخش موردنظر، با اين هدف اوليه شود،  ناميده ميآنچه كه اصل احتياط 

ظن  حلمت به عناصر علمي غيرقطعي يكه وجودش با عنارا كه ريسك و خطري  شكل گرفت
  . خنثي سازد است،قرار گرفته

شده   تبديل اين عدم قطعيت علمي به يك عمل حقوقي شناخته، احتياطنظر اصل مد
  . استمنظور ايجاد آثار حقوقي به

 ؛توان صحبت از يك اصل كرد، پاسخ مثبت است در پاسخ به اين پرسش كه واقعاً مي
براي  فهوماين م. نظر گرفته شود با اعتبار كلي در راهبر، مجرد و چنانچه اصل به مفهوم ضابطه،

ها و همچنين ارزيابي  ها و رفتار هدايت تصميم ةداعيجهت اجتماعي،  مين ارزشي مقبول ازأت
  .ها را دارد آن

سازد، همچون اصل  با اين مفهوم قواعد حقوقي متعددي را متحد مياحتياط اصل 
ما كند، ا راهبري مي ...نيت كه قواعد متعددي را در حقوق قراردادها و حقوق مالي و حسن

طور  باشند به هايي كه مشمول متون خاص نمي داراي اين قابليت نيز است كه در وضعيت
قضايي  ةرويعمل  ةشيونقش اخير عموماً وابسته به  ).قاعده–اصل (حل كند  مستقيم ايجاد راه

گونه كه براي منع آزار همسايه  همان ؛است تا از آن مبنايي مستقل در حقوق و تعهدات بسازد
  . عمل نموده است،ستفاده از حقاء يا سو
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