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عضـو پیوسته انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، دانشـیار گروه حقوق عمومی و بین 
الملل دانشـکده حقوق دانشــگاه قم، سابقه تدریس در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و 
دکتري در دانشگاهها يکشور از جمله دانشـگاههاي تهران، شهید بهشـتی،    تربیت مدرس، 
دانشگاه قم، دانشگاه کاشان، دانشـگاه آزاد اسالمی، مرکز آموزش قضـات را در کارنامه خود 

دارد. دکتر مشهدي درسالهاي اخیر، پژوهشها و فعالیتهاي آموزشی و   

پژوهشــی خود را بر دو حوزه «حقوق محیط زیســت» و «حقوق عمومی تطبیقی» متمرکز 
نموده اســـت. وي، تاکنون 20 عنوان کتاب تألیف، ترجمه و تدوین و نزدیک به 50 عنوان 
مقاله در مجالت معتبر منتشــر نموده است. دکتر مشـــهدي، در حال حاضر در گروه حقوق 
عمومی و بین الملل دانشکده حقوق دانشگاه قم در سمت دانشیار مشـغول به تدریس دروس 

حقوق بین الملل محیط زیست و حقوق عمومی است. 

آب و مخاصمه؛ 
تأملی بر قواعد بین المللی ناظر برحمایت از آبها در مخاصمات مسلحانه





5-ممنوعیت مسموم نمودن آب 
 مســــموم نمودن آب که یکی از روشهاي شایع در مخاصمه است، ممنوع است. حتی برخی اینگونه گفتند که براساس یک قاعده عرفی قدیمی 
مســـموم نمودن آب، حتی با استفاده از عالیم هشــــداردهنده در زمان جنگ ممنوع است.(راجرز و مالرب، 1387، 86) این به این معنا است که 
طرفین نمی توانند تعمداً منابع آبی را مســـموم نمایند و به دلیل اینکه جمعیت غیرنظامی ممکن است ناخواسته از این اقدام نیروهاي نظامی آسیب 
ببیند و نیز آثار مسموم نمودن آب در اموال غیر نظامی و اکوسیستم ظاهر گردد، نمیتوان حتی با نصب عالئم هشـدار دهنده آن را مسـموم نمود. از 

منظر حقوق بشر دوستانه اسالمی این امر در بحث استفاده از سالح سمی مورد بررسی قرار گرفته است که به آن اشاره خواهیم نمود. 



نیروگاه هاي هســـــــــته اي تولید برق، حتی اگر این ها اهداف نظامی باشند، در صورتی که امکان داشته باشد که حمله به آنها موجب رهاشدن 
نیروهاي خطرناك و متعاقباً صدمات شدید بر سکنه غیرنظامی شود، نباید هدف حمله قرار گیرد)). مبناي چنین ممنوعیتی درحقوق بشــردوستانه 

آسیب جدي است که ممکن است به سکنه غیرنظامی واردگردد .
7- رعایت اصل تناسب در استفاده از آب به عنوان سالح

در نهایت موضوع بسیار مهمی که طرفین درگیر در استفاده از منابع آبی به عنوان سالح یا تاکتیک جنگی باید بدان توجه داشته باشند، رعایت دو 
اصل مهم تناسب و ضرورت نظامی در درگیري است که امروزه هم در حقوق عرفی و هم حقوق قراردادي بشــــــردوستانه          بر رعایت آن 
تأکید شده است. تناسب می تواند به این معنا باشـدکه در اسـتفاده از آب به عنوان سـالح باید میان اهداف جنگی و روش مورد اسـتفاده، تناسـب 
وجود داشته باشد. منابع آبی نمی توانند براي تخریب شدید و گســـــترده محیط زیســـــت به کار روند. براساس ماده 48 پروتکل اول الحاقی به 
کنوانسیون هاي چهارگانه ژنو، محیط زیسـت نباید هدف حمله واقع شود. همچنین مطابق ماده 55 همین پروتکل، در هدایت عملیات نظامی باید 

مراقبت کافی براي در امان ماندن محیط زیست به عمل آید. 
ب- قواعد خاص

عالوه بر قواعد عمومی حقوق بشردوستانه که به آنها اشاره رفت، تالش هاي متعددي صورت گرفته است تا به صورت خاص موضوع حمایت از 
منابع آبی در خالل مخاصمات مسـلحانه مورد توجه قرار گیرد. از جمله شاخص ترین تالش ها می توان به قواعد هلسـینکی و کنوانســیون 1997 

استفاده از آبراه هاي بین المللی براي مقاصد غیرکشتیرانی اشاره نمود .

ممنوعیت تخریب تأسیسـات آبی از دو جهت مورد توجه قواعد هلسـینکی است . نخسـت؛ از جهت حداقل شرایط بقاي جمعیت غیرنظامی و نیز 
شهروندان است. مطابق ماده 2 این سند، تأسیســـــات آبرسانی که براي حفظ حداقل شرایط و بقاي شهروندان ضرورت دارند، نباید تخریب و یا 
قطع شوند. دوم؛ از لحاظ آثار خطرناك تخریب چنین تأسیســـاتی است. مطابق ماده 5 «تخریب تأسیســـات آبی حاوي عوامل خطرآفرین مانند 

سدها یا آب بندها باید ممنوع گردد»(کاپونئرا، 1392، 417).
2-کنوانسیون استفاده از آبراه هاي بین المللی 

کنوانسـیون 1997 سازمان ملل متحد در خصــوص استفاده از آبراه هاي بین المللی براي مقاصد غیرکشــتیرانی به صورت مشــخص در ماده 29، 
موضوع مخاصمات مسلحانه داخلی و بین المللی را در خصـوص آبراه هاي بین المللی نیز مورد توجه قرار داده است. براساس ماده 29 «آبراه هاي 

بین المللی مشمول اصول و قواعد حقوق بین الملل قابل اجرا در مخاصمات مسلحانه داخلی و بین المللی می شود».

1- قواعد هلسینکی : 
در محتواي قواعدهلسینکی از جمله میتوان به موضوع تغییر مسیر آبراه ها، ممنوعیت تخریب تأسیسات آبی و تعهد دولت اشغالگر به تأمین منابع 
آبی اشاره نمود (International Law Association, 1967). مطابق بخشــی از قواعد هلســـینکی تغییر مســـیر آبراه ها در صورتی که 

موجب آسیب نامتناسب غیرنظامیان و یا خسارت معین محیط زیست گردد، باید ممنوع شود (کاپونئرا، 1392، 417). 
موضــوع دیگر ممنوعیت آلودگی آب  اســت. از آنجا که آب منبع حیاتی براي تداوم زندگی و ســالمتی غیرنظامیان به شــمار می رود، قواعد 
هلســینکی تأکید نموده است که «آب به عنوان الزمه سالمت بقاي غیرنظامیان نباید به مواد سمی آلوده شود و یا به طریق دیگري براي مصـــرف 

انسان نامناسب گردد» (کاپونئرا، 1392، 417).
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 Future ) حوزه ســــرمایه گذاري: بانک فیوچر
Bank) بانک تجاري محلی. 

خالصه ادعا : در خصوص تصـمیم بانک مرکزي بحرین 
مبنی بر توقف ادامه فعالیت بانک فیوچر در ســـال 2016، 

متعاقب قراردادن این بانک زیر نظر بخش اجرایی.
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صادرات علیه بحرین
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حوزه سرمایه گذاري : توافق براي کســــب اکثریت 
 (Daewoo Electronics)سهام شـرکت دوو الکترونیک

و توافق براي 10 % پایین تر از قیمت.
خالصه ادعا: خاتمه قرارداد فروش اکثریت سهام شرکت 
دوو الکترونیک به شرکت خواهان (شرکت انتخاب) توسط 
شــــــرکت مدیریت دارایی کره و هم چنین ادعاي عدم 

برگشت سپرده 50 میلیون دالري خواهان.

دیانیعلیهکره 2015

ترکیه جمهوري 
اسالمی ایران

راي به نفع کشور 
میزبان (خوانده)

حوزه سرمایه گذاري: اکثریت سهام کنســرسیوم 
ایرانســــــل از طریق یکی از شرکت هاي تابعه ایرانی 
برنده دریافت مجوز دومین ســــامانه جهانی ارتباطات 
) در ایران و هم چنین حقوق قـراردادي  GSMهمراه (

طبق قرارداد لیسانس.
: شرکت کردن ترکســـل در مناقصـــه  خالصه ادعا  
GSMمجوز اختصــاصی    در ایران و سپس تغییرات 
قانون گذاري درایـــران مانع از اجــــراي پــــروژه ي 
پیشــــــــنهادي می شود. چرا که مجوز باید در اختیار 
شـرکتی قرار می گرفت که اکثریت سـهامش متعلق به 
یک شـــرکت داخلی ایرانی باشــــد. متعاقبا ایران این 

پروژه را به شرکت دیگري واگذار کرد.

ترکسل علیه ایران 2008
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خانم دي در یک مزرعه دور بدون هیچگونه امکاناتی از جمله برق و آب آشـــــــــامیدنی در مرز بین ایالتهاي تگزاس و 

نیومکزیکو در آمریکا به دنیا آمد.پدر او دامدار بود و او در سن بسـیار کم سوارکاري و شکار را یاد گرفت.  او براي تحصــیل 

ناچار شد به شهر الپاسو نزد مادربزرگ و پدربزرگش برود، چرا که در نزدیکی مزرعه آنها مدرسه ایی وجود نداشـت. پس از 

اتمام تحصیالت متوسطه در دانشگاه استنفورد پذیرفته شد و در آنجا به تحصیل اقتصاد پرداخت. پس از آنکه طی سه سال 

موفق به دریافت درجه لیسانس از این دانشگاه شد براي تحصـیل در رشته حقوق در همین دانشـگاه درخواست فرستاده و 

پذیرفته شد. او در دوران تحصیل در رشته حقوق بسیار درخشید، نمرات عالی کسب کرد و از نفرات برتر فارغ التحصـیالن 

این دانشگاه بود.

زندگی در مزرعه دامداري و یادگرفتن هرآنچه پســــران باید میآموختند باعث شده بود که خانم دي با مقولهایی به اسم 

تبعیض جنسیتی آشنا نباشد. وي توقع داشت که با توجه به وضعیت تحصیلی خوبی که داشت و پذیرفته شدن در امتحان 

کانون وکالي ایالت کالیفرنیا بتواند کار مناسبی پیدا کند. اما با این وجود وي نتوانســـت شغلی بیابد، او با 40 موسســــه 

حقوقی که تقاضاي استخدام دانشجویان استفورد را داشتند تماس گرفت و هیچ کدام حاضر به استخدام او نشـدند چرا که 

اولین شغل حقوقی
خانم دي مطلع شده بود که دادستان منطقه ایی درکالیفرنیا  پیش از این یک وکیل زن اسـتخدام کرده اسـت، با او تماس 

گرفته و قرار مصاحبه میگذارد. دادستان منطقه ضمن اینکه از وضعیت تحصیلی او استقبال میکند به او    میگوید که به 

دلیل مســائل مالی او در حال حاضر بودجه استخدام یک معاون جدید را ندارد و عالوه بر آن دفترش جاي خالی براي یک 

نیروي جدید را ندارد.

خانم دي نامه ایی به او مینویسـد و از او میخواهد او را بدون حقوق استخدام کند، و پیشـنهاد میدهد که در اتاق منشـی 

وي میزي قرار دهد و در آنجا کار کند بنابراین اولین شغل حقوقی وي بدون حقوق بود و در اتاق منشـــــی دفتر دادستان 

وي پس از چهار سال فعالیت در این سـمت از طرف حزب جمهوري-

خواه براي سـناتوري مجلس سـناي ایالتی آریزونا کاندید شــد و رأي 

آورد.

سندرا دي اُکانر اولین زنی است که به درجه قضاوت در دادگاه 

عالی آمریکا نائل شد و در بسـیاري از مجالت و   کتاب ها از او 

به عنوان قدرتمندترین زن آمریکا نام برده شـده اســت. وي 

همچنین نشــان افتخاري آزادي ریاست جمهوري را از باراك 

اوباما دریافت کرده است.

وي پس از دو دوره در دست داشتن کرسی سـنا نهایتاً از مجلس سـنا 

خارج شد و  به عنوان قاضـی تجدیدنظر ایالت آریزونا انتخاب شـد و تا 

ســال 1981 که از طرف رییس جمهور، رونالد ریگان، به عنوان نامزد 

قاضی دادگاه عالی آمریکا معرفی شد و در این سمت باقی ماند.

پس از اعالم وي به عنوان نامزد قاضــــی دادگاه عالی ، وي در کمیته 

قضایی مجلس سنا با رأي مثبت همهي سناتورها به این مقام منصوب 

شد.

او به عنوان اولین زنی که به این مقام منصــــوب شد همواره در تمام 

مصاحبهها و سخنرانیهایش بیان داشته که میخواهد در این مقام به 

قدري خوب کار کند که اگر اولین زن بوده است آخرین زنی نباشد که 

به این مقام دسـت پیدا میکند وي 24 سـال به عنوان قاضــی دادگاه 

عالی خدمت کرد و در این دوره پروندههاي زیادي را مورد بررسی قرار 

داد. ویژگی منحصـــــر به فرد خانم دي به عنوان قاضی دادگاه عالی 

آمریکا ، به گفتهي همکارانش این است که او در مواجهه با پروندهها از 

موضـــــع محافظهکاري که در نتیجهي جمهوريخواه بودن دارد به 

مسـائل نگاه نمیکند به همین خاطر وي را قاضی غیر قابل پیش بینی 

مینامیدند. به گفته خودش او در هر تصــــمیم گیري تالش میکند 

تمام نتایج عملی که در اثر هر تصمیم ایجاد خواهد شد را مورد بررسی 

قرار دهد و پیش بینی کند که هر تصــمیم چه تأثیري بر زندگی افراد 

خواهد گذاشت.

خانم دي در مدتی که به عنوان قاضی دادگاه عالی آمریکا فعالیت می-

کرد اقدامات بســیار مؤثري در راستاي کاهش تبعیض جنســیتی و 

تبعیض نژادي انجام داده است.

در ســـال 1994 خانم دي در کنفرانس جامعه ملی براي بازماندگان 

سرطان براي اولین بار به طور علنی اعالم کرد که از سـرطان رنج برده 

است. وي در سال 1988 مطلع شد که سرطان دارد و در این کنفرانس 

دربارهي سختیها، استرس ها و مشکالت و دغدغههاي دوره درمانش 

صحبت کرد. او در طول دورهي درمان سرطان در تمام جلسات دادگاه 

عالی شـرکت کرد و در هیچ مرحلهایی از کنفرانس ها و رســیدگیها 

غیبت نکرد. وي در سـال اکتبر ماه 2005 به عنوان ریاســت افتخاري 

کالج جورج و مري ، بعد از هنري کیســــــینجر ، معرفی شد. وي در 

موقعیتهاي مختلف در مراسم این دانشـــگاه و در سایر مراسمی که 

سـخنرانی کرده اسـت از اســتقالل دادگاه عالی آمریکا به عنوان رکن 

مهمی در آن کشــور یاد کرد و مکرراً به لزوم وجود دادگاه عالی بدون 

جهتگیريهاي حزبی اشاره کردهاست.
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حقوق ساخت و ساز چه مباحثی را در برمی گیرد؟ مختصري از این رشته را بیان نمایید.
مبحث اصلی حقوق ساخت و ساز، پیمان و قراردادها است که بر اساس قوانین کشـــور محل تحصــــیل و همچنین در سطح       

بینالمللی بررسی میشوند. در این رشـته همچنین مباحث داوري در دعاوي سـاخت و سـاز تدریس میشـوند. در هر عملیات 
ساختمانی دو  مرحلهي اصلی طراحی و اجرا وجود دارد که در حقوق سـاخت و سـاز به هر دوي آنها پرداخته میشـود  و در هر 
دوي این مراحل به مسائل امنیت سازه توجه می شود، چرا که با جان انسـان ها در ارتباط است . در بحث طراحی یک سازه بلند 
باید نیروهاي مختلف را مد نظر قرار داد و سـازه را براي تحمل این نیروها طراحی کرد. عالوه بر آن در بحث قراردادهاي سـاخت 
همواره گسترهي مسـئولیت سازنده و امتداد مسـئولیت وي پس از ساخت و مسـائلی از این دست مورد توجه حقوق دانان بوده 
. حقوق ساخت و ساز، شاخهایی از حقوق است که به بســـــــیاري از سواالت حقوق دانان در حوزه قراردادهاي ساخت و  است

مسئولیت طرفین قرارداد پاسخ میدهد.
حقوق ساخت و ساز در سایر کشورها در قالب چه رشته یا گرایشی ارائه میگردد؟

در دانشـگاه هاي انگلیس و برخی از کشــورهاي اروپایی  حقوق ساخت و ساز رشتهایی مجزا و تحت عنوان گرایش کارشناسی 
ارشد حقوق ارائه  میگردد.  در برنامه درسی  دانشـجویان عمران و معماري هیچ واحد درسی تحت عنوان حقوق ساخت وساز 

که معادل         P.E (Professional Engineering)وجود ندارد. اما فارغ التحصــــــــــیالن این رشتهها  براي گذراندن امتحان

نظام  مهندسی درایران است، باید بر مباحثی از اخالق حرفهایی مســـلط باشند که برخی از عناوین و سرفصــــلهاي حقوق  
ساخت و ساز را در برمیگیرد.

دانشـــــگاه هایی که در  زمینه حقوق قوي هســـــتند معموال دوره هایی را  با موضوع حقوق ساخت و ساز برگزار میکنند و 
دانشجویان رشته هاي فنی میتوانند به تناسب عالقه و نیاز خود در این دوره ها شرکت نمایند. اما در هر صورت این مباحث در 

 برنامه رسمی دانشگاه ها جاي ندارد.

در حقوق ساخت و ساز مسئولیت هر یک از طرف هاي قرارداد به چه صورت تعیین میشود؟
در کشـــورهاي مختلف آیین نامه هایی براي ساخت وجود دارد و به طور معمول ضمن قراردادهاي ساخت آیین نامه هایی که 
میبایســت بر اساس ضوابط آنها انجام شود، تعیین میشود. در این قراردادها شرایط مســئولیت هر   عملیات اجرایی یا طراحی

یک از طرفین گنجانده میشــود و مرجعی نیز به عنوان داوري در صـــورت بروز اختالف تعیین میشـــود. هر یک از طرفین        
می توانند مرجع داوري و یا محل داوري را تعیین کنند و اختیار معرفی داور را براي خود در نظر بگیرند.

امروزه با پیشـرفت  در حوزه ساخت و ساز و افزایش سرعت توسعه شهري، شاهد ساخت و سازهاي انبوه و 
شکلگیري برج ها و ساختمانهاي بلند در جاي جاي شهر هستیم. این رشد سریع در شهرها و جایگزینی 
سازههاي جدید با بافت فرسوده و قدیمی ما را بر آن داشت که بررسـی نماییم که آیا نظام حقوقی مرتبط با 

این حوزه و سـازمانهاي ذي ربط در تهیهي ضـوابط و نظارت بر اجراي آن، با این روند رو به رشــد همراه    
شدهاند؟  

همچنین زلزلههاي اخیر در ایران این مسـأله را مورد توجه قرار داده است که چه سازوکاري براي نظارت بر 
ساختمانها وجود دارد و در صورت بروز خرابی ناشی از تخلفات و وجود ایرادات فاحش درساخت و ساز،آیا 
مرجعی براي رسیدگی به این تخلفات وجود دارد؟ عالوه بر آن، شـایان ذکر اسـت که در بحث قراردادهاي 
ساخت و ساز همواره گسترهي مسـئولیت سازنده و امتداد مسـئولیت وي پس از ساخت و مسـائلی از این 
دست مورد توجه حقوق دانان بوده است و از این روي، حقوق ساخت و ساز شاخهایی از حقوق اسـت که به 

بسیاري از سواالت حقوق دانان در حوزه قراردادهاي ساخت و مسئولیت طرفین قرارداد پاسخ میدهد.
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