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 سخن ناشر
حقیقت قاعده حقوقی که رکـن اساسـی هـر    نظام حقوقی نظامی اجتماعی است. در هر 

بندي روابط اجتماعی و برقراري نظم و انضباط  نظام حقوقی است در راستاي چارچوپ
اي  آن قاعـده حقـوقی اصـیل   پـذیرد. قاعـده    اجتماعی از محیط پیرامون خویش تأثیر می

بندي مناسبی نیز  هاي اجتماعی جامعه خود، از صورت است که ضمن انطباق با ضرورت
اي  و مـاده اسـت کـه قاعـده حقـوقی را قاعـده      میان صورت برخوردار باشد. هماهنگی 

دهـد. محـیط    ۀ ثبات، پویـا و متحـول جلـوه مـی    اصیل، و ضمن برخورداري از خصیص
هاي فکري و  ها، سنت اي از آرمان المللی مجموعه اجتماعی هر قاعده حقوقی ملی یا بین

هاي تاریخی و جغرافیایی است که در تکوین، رشد و توسعه، و پایان  فلسفی، و واقعیت
یـات و مـرگ قاعـده حقـوقی در ظـرف      ح حیات قاعده همواره تأثیرگذار است. تولـد، 

 پذیرد. اجتماعی آن صورت می

این میان تأثیر عوامل جغرافیایی بر قواعد حقوقی، به لحاظ واقعیت فیزیکی و مـادي  در 
آن است که چه در حقـوق داخلـی و   باشند. واقعیت  آن عوامل شایسته توجهی ویژه می

الملل، عوامل جغرافیایی در شـکل گیـري و تکامـل نهادهـا و قواعـد       چه در حقوق بین
، و ارتفاق و حـریم امـالك در حقـوق داخلـی    حقوقی تأثیر بسزایی داشته و دارند. حق 

اي  هاي منطقه مفاهیمی چون حسن همجواري، مرزهاي سیاسی، مناطق دریایی و اتحادیه
 الملل، مبین تأثیر عامل جغرافیا بر قواعد و مفاهیم حقوقی است. در حقوق بین

المللی  بین درمنابع نفت و گاز میان دو یا چندکشور، یا میان یک کشور و جامعهاشتراك 
سـازد کـه در    المللی اعمـاق، شـرکا را ناچـار مـی     در منطقه میان فالت قاره و منطقه بین
برداري از آن به قانونمندي روابط خویش مبـادرت   تحدید حدود منابع، و کاوش و بهره

هاي حقوقی مناسب تعقیـب نماینـد.    ورزند و منافع متقابل را از رهگذر تنظیم چارچوب
نیـاي صـنعتی امـروز،    سیال نفت و گاز، و موقعیت اسـتراتژیک ایـن منـابع در د   طبیعت 

حسـاس، و بـا توجـه بـه     الملـل قـدري    تعیین وضعیت این منابع را از منظر حقوق بـین 
ع قـدري  هاي خاص هر منب حساس، و با توجه ویژگیهاي خاص هر منبع قدري  ویژگی
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موضوع در کشورهایی مثل ایران که صنعت و اقتصاد آنها بـر ایـن   نماید. این  پیچیده می
خوردارنـد  هاي همجوار برمنابع اتکا یافته، و از منابع نفت و گاز مشترك متعدد با کشور

 اهمیتی به مراتب فراوان دارد.

 دکتر جواد کاشانی عضو محتـرم هیـأت علمـی دانشـکده حقـوق وعلـوم سیاسـی       آقاي 
از منظــر حقــوق  منــابع نفــت و گــاز مشــترك"  دانشــگاه عالمــه طباطبــایی در کتــاب

المللـی و   هـاي بـین   امـه زیـه و تحلیـل موافقتن  تج کوشیده است تا از رهگـذر  "الملل بین
هاي موجود، اصول و قواعد مشترك در این زمینه را استخراج و مورد واکاوي قرار  رویه

، مطالعات و پژوهشهاي حقوقی شهر دانش با ارج نهادن بر زحمات مؤلفدهد. مؤسسه 
امیدوار است که جامعه حقوقی کشور و نیز دسـت انـدرکاران صـنعت نفـت و گـاز از      

ایـن سـرمایه ملـی و     دستاوردهاي این تحقیق ژرف بهره الزم را بـرده و در حفاظـت از  
برداري بهینه از منابع نفت و گاز مشترك به ویژه در خلـیج فـارس و دریـاي خـزر      بهره

 بیش از پیش کوشا باشند.

 وحید اشتیاقدکتر 
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 مقدمه
ز، یـ بحـث برانگ  يهـا  دگاهید یغم وجود برخالملل به ر نیدر حقوق ب ها دولتت یمکحا

 يهـا  هاز جلـو  یکـی عمر دولت دارد.  يابه بلند ياست و عمر يا اصطالح شناخته شده
واقـع در   یعـ یاز منـابع طب  يبـردار  در بهـره  ها دولت يت انحصاریت، صالحیمکن حایا

ـ ، درکیعـم از خشـ  ا ها نآقلمرو  شـور و بـه تبـع آن بازداشـتن     ک يبـاال  يو فضـا  ییای
ر اسـت. از جملـه   یـ ت دولـت اخ یآن منـابع بـدون رضـا    گر از اسـتفاده از ید يها دولت
تـالش   یباشد. هـر دولتـ   ی، مخازن نفت و گاز مها دولتت یمکتحت حا ن منابعیتر مهم

ـ رده و عواکـ  يبـردار  ر بهـره یدناپـذ ین منـابع تجد ین از اکوه ممین شیدارد تا به بهتر د ی
 رد.یگ به کارشهروندان خود  یتوسعه و بهبود زندگ يحاصل از آن را برا

و از  يشف تجارک( آن شفکخ یاز تار يانرژ يها ن حاملیتر از مهم یکیعنوان ه نفت ب
 يا تا بـه امـروز فـراز و فرودهـا    یکامر يایلوانیپنسش در یسال پ 150) در يق حفاریطر

 ياالکـ  یکن به کن زمان ممیمترکدر  ياقتصاد یمعمول ياالکن یداشته است. ا یفراوان
ـ  یل شد و به دلیتبد يمهم و با ارزش اقتصاد  تـأمین و  ل آن در صـنعت یبـد  یل اثـرات ب

ـ مـدارا  استیس دیه از دکاست  یر زمانیافت و دی یاسی، جنبه سيانرژ  یـک عنـوان  ه ن ب
 مطرح شده است. یتیو امن يراهبرد ياالک

ه بـا  کـ  یبه محل یابیل دستاحتما باًی، تقرموجود تشاف و استخراجکا ينولوژکبا ت امروزه
ن یادیافتن میجه یدر نت است. ید، منتفیه بتوان به نفت سرشار رسم عمق و سادک يحفار
ـ ا واهـد گرفـت.  اد صورت خیبا صرف وقت زنه و توام ید نفت پر هزیجد ت یـ ن واقعی

ـ ک كمشتر ینفت يها دانیدر مورد م یاختالف مسائل یباعث شده است برخ ن یه در مرز ب
ت یـ متـر مـورد توجـه بودنـد، از اهم    کشـتر  یرد و پیـ گ یشور قرار مـ کش از دو یا بیدو 
خود اختصـاص  ه الملل نفت و گاز را ب نیاز حقوق ب یشوند و بخش برخوردار يادتریز

 دهند.

ـ . اعت نفت و گاز اسـت یاز طب ین موضوع ناشیاختالفات در امنشأ  مبنا و بـر   ن منـابع ی
ـ  یـی تع يخطوط مرز بر اساسو  یه به آسانکجامد ف معادن خال شـورها،  کن ین شـده ب

ل مخـزن خـود را   کننـد و شـ  ک یمهـاجرت مـ   ال بودن،یس به دلیل باشند، یمم یقابل تقس



 الملل منابع مشترك نفت و گاز از منظر حقوق بین 

 

26

ا یل کخود،  ینینفع در قلمرو سرزمیت ذدول یکاز آن توسط  يبردار رند و با بهرهیگ یم
ز بـدون  یـ شـور مجـاور قـرار گرفتـه ن    کن یه در سرزمکاز مخزن  يا بخش قابل مالحظه

 رد.یگ یقرار م يبردار شور مورد بهرهکت آن یرضا

 ینیت سـرزم ی، وحدت و تمامینیت سرزمیمکن احترام به حایادین عمل با توجه به اصل بنیا
 یگـر تلقـ  یشـور د ک ینیا پنهان به قلمرو سرزمیتجاوز خاموش  یتواند نوع یو منع مداخله م

ز بـه نوبـه   یـ ن كاز مخزن مشتر يبردار در منبع از بهره یکشور شرکگر منع ید يشود، از سو
 الملل خواهد بود. نیحقوق ب گریل دا اصویر با همان اصول یخود مغا

ـ بزر یحقوق يها ثر نظامکمورد قبول در ا یمیه قدینظر یک بر اساس ـ یزمـ  کگ، مال  کن، مال
ـ باشد. اما ا ین برود، مییا پایه باال کآن تا هر قدر  يمحاذ ير و فضایسطح ز ـ ن نظری  يه بـرا ی

 ست.  ین یافکن یر زمیال زیت بر مواد سکیمربوط به مال مسائلبه  ییاداره و پاسخگو

ان ا پرنـدگ ی یجانوران وحش مانند ،نیر زمینفت و گاز در ز ،حقوقدانان یدگاه برخیاز د
نـد و  ک یدا مـ یـ ن نسـبت بـه آن حـق پ   یس بروند، صاحب زمک هر که در ملکد باشن یم
 يخـود حفـار   کدر ملـ  کیمـال  یآن شود. لذا وقت کرده و مالکازت یرا ح تواند آن یم
انـه نسـبت   ک، حقوق مالندک یرا استخراج م و آن رسد یما گاز یند و به مخزن نفت ک یم

از  یشـ ه بخکـ باشـد   یاز مخزن یاستحصالا گاز یت ه نفکنیآورد ولو ا یم به دستبه آن 
 ن مجاور قرار داشته است.یآن در زم

ـ  يننـده بـه ادعـا   ک یدگیرسـ  يها ه دادگاهیش اولیل اختالفات، گراین قبیدر ا ن یزمـ  کمال
ه یـ ن خـود موجـب تخل  یه از چاه نفت واقع در زمـ یهمسا يبردار ه بهرهکنیر بر ایمجاور دا

ه تنهـا راه جبـران خسـارات در    کـ ن بـوده اسـت   یده، ایردگ كمشتر ینیرزمیمخزن نفت ز
ن خـود از  یتواند با حفـر چـاه در زمـ    یه مک ییز تا جاین یه مدعکآن است  ين مواردیچن

ن منظـر،  ین از ایه برود، بنابرایسمت همساه ند و نگذارد نفت مخزن بک يبردار مخزن بهره
 ست.یت بر نفت و گاز نکیا مالب يو خود بخود مساو ن لزوماًیت بر زمیمکا حایت کیمال

ـ  ه کوجود ندارد  يدیترد، ين باوریه چنیبر پا نفـع در مخـزن   یذ يشـورها کن یروابـط ب
 تیـ د صـلح و امن یصرفنظر از تهده کنجامد یب یشیرقابت فرسا یکبه  يبه زود كترمش
ش یافـزا  سـت وارد و باعـث  یط زیو محـ  ینفت يها دانیآن به م یب اصلیآس، یالملل نیب

از  يشورها در برخـوردار کبودن  ينامساو ضمناً .دشو يبردار و بهره تشافکا يها نهیهز
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زند و از همه بدتر نظم بـازار   یالت دامن مکز به مشیتشاف و استخراج نکا یانات فنکام
 .ختیم خواهد ره عرضه نسبت به تقاضا به یعلت فزونه نفت را ب

و در بحث مـا  مال مشاع م کح ین مخازنین خصوص معتقد است چنیگر در ایدگاه دید
گـر در آن  ید یکت شـر یتوانند بـدون رضـا   یا نمکاز شر یکچ یه هکرا دارد  یالملل نیب

 ند.کدخل و تصرف 

مورد قبول قرار گرفته  يتا حد ،گریهات دیا با توجیه ین توجیر امروزه با همیدگاه اخید
ـ دو  يها مهموافقتنار، یت گفته شده در چهل سال اخیبرون رفت از وضع ياست و برا ا ی

 هـا  نآ يدر طول تقاطع خطـوط مـرز   ین منابعیه چنک ییها دولتن یب يادیچند جانبه ز
شـف  کبـه   يمرز د حدودیتحد يها موافقتنامهم یا بهنگام تنظیوجود دارد، منعقد شده و 

 يبـردار  در بهـره  يارکـ اشاره شده و در هر دو مورد به اصـل هم  ین منابعیچن یاحتمال
عـالوه   يارکن همیت ایاند. مز پرداخته يارکن همیساختن ا یلعم یو چگونگ كمشتر

 يشـورها کگـرفتن حقـوق همـه     در نظـر و  یالمللـ  نیت بیبه حفظ صلح و امن کمکاز 
در  ياقتصـاد  يها ییجو صرفه ،عاز منب يبردار بهره يسازثرکحدا، كنفع در منبع مشتریذ

، حفاظت از منـابع  یمت تمام شده نفت استحصالیاهش قکتشاف و استخراج و کبخش ا
 مراه دارد.ه را به یو انضباط مال یطیست محیت الزامات زیو رعا

از  يبردار بهرهخصوص  در یالملل نیب موافقتنامهن یه اولک 1958ن اساس از سال یبر هم
 موافقتنامـه مـورد   140ش از ینون بکد تاین منعقد گردین عربستان و بحریب كمنابع مشتر

نفـت و   كمنابع مشتراز  يبردار در بهره يارکبه هم ماًیا مستقی هکم شده یتنظ یالملل نیب
ح شده است. البتـه در  ید حدود به موضوع توجه و تصریا در تحدیاختصاص داشته  گاز
بـا توجـه بـه     یمختلفـ  یحقـوق  يهـا  ل و قالـب ک، شـ يارکبات همین ترتیدام از اکهر 

 ار گرفته شده است.که شورها بکن یماب یمخزن و روابط ف یو فن یات عمومیخصوص

ن یـی همزمان با تع طوره شور بکهر  يانفراد يبردار بهرهتوان به  یبات مین ترتیاز جمله ا
ل کیگـر و تشـ  یدات به طرف دیطرف و پرداخت عا یک يبردار محدوده هر طرف، بهره

ـ و  يبـردار  و بهره كاداره منطقه مشتر يبرا كمشتر ينهاد اشـاره  مخـزن   يآحادسـاز ا ی
متعـارف در   یحقـوق  يهـا  ز قالـب یـ گفته شده ن يها از صورت یکه در هر ه البتکرد، ک

 شود. یار گرفته مکه ب يبردار بهره تشاف، توسعه وکا يصعنت نفت برا
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ـ رغم رویا علیه آکآن است  ،كل مخازن مشتریقبن یمورد ا در یاساس سؤال ن یچنـ  يا هی
 يرااها، آنچـه از آ یدرالملل  نیقوق بنفع و با وجود مقررات حیذ يشورهاکن یگسترده ب

ملـل   یمجمع عموم يها قطعنامهآمده است،  به دست یالملل نیب يداورو  ییمراجع قضا
ح یو تنقـ  كو اخذ وحدت مـال  یعیاز منابع طب يبردار بهره یمتحد در خصوص چگونگ

 انـدار مهـاجر دو  منـابع ج  يهـا  از گونـه  یراجـع بـه برخـ    یالمللـ  نیمناط در مقررات ب
 نفت و گـاز  كمنابع مشتردر خصوص  توان یم ،یالملل نیب يها هآبراط ضواب و يا اشانهک

لـزوم   و یرقـابت  يبـردار  ا بهرهیازت یت حیممنوع ر بریدا یعرف الملل نیقاعده ب یبه نوع
 از منابع موصوف معتقد بود؟ يبردار در بهره يارکهم

ـ آ يارکنفع به همیذ يشورهاکان الزام کدر صورت مثبت بودن پاسخ و ام ارجوب ا چـ ی
 روشن است؟ یافکقدر ه ب يارکن همیا

ـ رژ یق به دنبـال بررسـ  ین تحقیف مختصر باال از موضوع، ایبا توجه به تعر  یم حقـوق ی
باشـد. دامنـه    یشورها مـ ک يواقع در مرزها نفت و گاز كمنابع مشترم بر کحا یالملل نیب
 رد:یگ یر را در بر میموارد ز ین بررسیا

 اند. شف شدهکه کشور کا چند ین دو یب يزهادر مر نفت و گاز كمنابع مشتر

 اند. شف نشدهکه هنوز کشور کا چند ین دو یب يدر مرزها نفت و گاز كمنابع مشتر

ـ دو  کیخش يمرزها در نفت و گاز كمنابع مشتر ه مرزهـا  کـ نیشـور اعـم از ا  کا چنـد  ی
 ا نشده باشند.ید حدود شده یتحد

 یبآ يدر مرزها نفت و گاز كمنابع مشتر

 ل است:یفروع مختلف به شرح ذ يارم از دامنه بحث داراقسم چه
 شور.کا چند یحدود شده دو  دیتحد یآب يدر مرزها نفت و گاز كمنابع مشتر

در  هکـ شـور  کا چنـد  ید حدود نشده دو یتحد یآب يدر مرزها نفت و گاز كمنابع مشتر
 وجود دارد. ییایتداخل در مناطق در يادعاها ها نآ

ـ  يواقع در مرزها ازنفت و گ كمنابع مشتر آزاد در محـدوده   يهـا  بشـورها بـا آ  ک یآب
 اها.یاعماق در یالملل نیعمل مقام ب

توان دو هدف را مد نظر داشت. هدف  یحداقل م ،یق حقوقیهر تحقاین کتاب مانند در 
ـ م بـر پد کحـا  ین قواعـد موجـود حقـوق   ییدارد به تب ياربردکشتر جنبه یه بکاول   يا دهی
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ار کـ ن مرحلـه از هـدف،   یدر ا پردازد. یم یالملل نیجنبه ب يارادق ما یدر تحق -مشخص
 هـا  نآانطباق  یو چگونگ ها نآقواعد مورد نظر، حدود قلمرو  ییمحقق محدود به شناسا

ل از یـ ر و تحلیتفسـ  کمـ کثر توسعه قواعد شناخته شـده بـه   کرو و حدا شیق پیبا مصاد
ـ ظـاهر از دا  ه حسـب کـ ه یق مشابه و همسایپوشش مصاد ياس برایق قیطر ام کـ ره احی

 ل است.کیا وی یار قاضکه یشتر شبیبن مرحله یباشد. ا یند، ما شده خارج ییقواعد شناسا

ـ  هـا  نآه در کـ  ییهـا  نـه یو زم یالملل نیجامعه ب يازهایق به نیاما هدف دوم با نگاه عم ا ی
ـ اد برخوردار است و یا در صورت وجود از ابهامات زیوجود ندارد  يا قاعده ت شـت تا می

ـ      ياکـ ه با اتکشود  یتالش م ،و متناقض است  ،یالمللـ  نیبـه مقومـات سـاخت قواعـد ب
عرضـه   ید به جامعه حقوقیت جدیبه وضع یابیدست يدار برا ام هدفکاز اح يا مجموعه
زان ینقد زده و م کش گفته به محیبا ابزار پ را در حال اعمال و اجراستا آنچه یشود و 

 ییهـا  راه حـل  ار شود و احتماالًکآش ها اند تا خالءیبنماقاعده را  يانطباق صورت و مبنا
 گردد. ارائهز ین

ه کـ اسـت   ییشـورها کف یالکت ن حقوق وییق، تبین تحقیات باال هدف اکت به نیبا عنا 
ه مخزن مـورد نظـر   کنیاعم از اـ   گر مخازن نفت و گاز وجود داردیدیکبا  ها ندر مرز آ

ـ شف شده باشد ک قبالً  يه مرزهـا کـ نینـده بـرود و اعـم از ا   یدر آ شـف آن کا احتمـال  ی
از  يا منظومـه  یـک تا در پرتو آن به ـ   ا نشده باشدیحدود شده  دینفع تحدیذ يشورهاک

واقـع در   نفت و گـاز  كمنابع مشترم بر کحا یالملل نیب یم حقوقیه بتوان نام رژکقواعد 
 م.یابی شورها اطالق نمود، دستکن یمرز ب

 ت است.یارزش و اهم يز دو جهت داراحداقل ارو  کتاب پیشموضوع 

الملـل   نیعنوان نقطه ثقل و عطف اهداف حقوق به ب یالملل نیت بیه صلح و امنکنیاول ا
ـ  یبه ا یابیه دستکباشد. تجربه نشان داده است  یمد نظر بوده و م ـ ترد ین هـدف، ب د در ی

رفـع فقـر و    ،یعـ یاز منـابع طب  يمنـد  نه بهرهیدر زم یالملل نیب يها يارکه توسعه همیسا
 سر است.یز اختالفات میآم ض و احترام به حقوق متقابل و حل و فصل مسالمتیتبع

 يهـا  انونکـ و مهـار   ییور شناساکهدف مذ تأمیناز اقدامات مهم در  یکین حال یدر ع
ه کـ  یالملل نیاالجرا در سطح ب به قواعد الزم یابیباشد، لذا دست ین اهداف میننده اکدیتهد
ن امور بـه حسـاب   یتر ند از مهمکت را مهار یننده صلح و امنکدیو تهد بحران يها انونک
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 یـک نفع در یذ يشورهاکف یالکن حقوق و تییز در تبیق نین تحقیا یلکد و ارزش یآ یم
ت گفته شده از یح وضعیت صحیریه در صورت مدکباشد  ینفت و گاز م كمخزن مشتر

اصـول  و  يحسـن همجـوار  ت یرعا ت ویتوام با حسن ن یالملل نیب يها يارکق همیطر
ـ یـ و منصفانه نه تنها از تجاوز و نقـض صـلح و امن   یمنطق ه از بـروز  کـ بل یالمللـ  نیت ب
 .1خواهد شد يریهم جلوگ یالملل نیت بیه صلح و امنید علیتهد يها تیوضع

قت نهفته است ین حقیق در این تحقیتر ا یکتر و نزد ت ملموسیه ارزش و اهمکنیدوم ا
ر بـه شـدت بـه نفـت و فروعـات آن      یپنجاه سال اخ یط )رانیا( شور ماکه سرنوشت ک
 يدرصد از درآمد ارز 90تا  50ن ینقمت ب یا بقول برخین نعمت یوند خورده است، ایپ
د یبه نفت با ین وابستگیبا چن يشورک رده است، طبعاًک تأمینان گذشته یران را در سالیا
اوش کبوط به مباحث نفت و گاز به مر يها نهیق در همه زمیع و عمیوسته، وسیطور په ب

 بپردازد.

 يه دارایهمسـا  يشـورها کخـود بـا    یو آب کیخش يشور ما در مرزهاکدر حال حاضر 
توانـد در   یه باشد مـ کق هر چه ین تحقیجه ایلذا، نت .باشد ینفت و گاز م كمخازن مشتر

گان یابـا همسـ   نفت و گـاز  كمنابع مشترشور در مورد کاران ذگ استیس ين استراتژییتب
 باشد. ياربردکجنبه  يدارا د ویمف

 :هاي زیر پاسخ شایسته داده شود شود به پرسش تالش میات گفته شده کبا توجه به ن
ـ  نفـت و گـاز   كمنابع مشتراز  يبردار تشاف و بهرهکا یر بر چگونگیدا يا ا قاعدهیآ ن یب
 الملل وجود دارد؟ نیشورها در حقوق بک

 :ردکر استخراج و مطرح یرا به شرح ز يگریت دسؤاالتوان  یم یاصل سؤالن یاز ا
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از و نفـت و گـ   كاز مخازن مشـتر  يبردار تشاف و بهرهکدر مورد ا ها دولته ین رویا بیآ
 وجود دارد؟ يدار ی، رابطه معنیالملل نیب یعرف قاعده یکل کیتش

ـ یآ ـ  يارکـ در مـورد هم  يا ر، واجـد قاعـده  یـ فراگ یالمللـ  نیا معاهدات ب در  یالمللـ  نیب
 باشد؟ یم نفت و گاز كمنابع مشتراز  يبردار هبهر

 نفـت و گـاز   كمنـابع مشـتر  م بر کحا یم حقوقین رژییدر تع يو داور ییقضا يا آرایآ
 نقش داشته است؟

نفت و گـاز وجـود    كجانبه از منبع مشتریک يبردار در مورد منع بهره یعرف ي ا قاعدهیآ
 دارد؟

ـ یمسـؤول ننـده  ک يبـردار  هدولت بهـر  ،جانبهیک يبردار ا در صورت بهرهیآ  یالمللـ  نیت ب
 داشت؟ خواهد

ضـوابط   نفت و گـاز  كمنابع مشتراز  يبردار جانبه بهره ا چندیدو  يها موافقتنامهن یا بیآ
 وجود دارد؟ یسانیک

را بـه موضـوع   نـه ورود  یه زمکـ  م شده است. در بخش اولیدر سه بخش تنظ کتاب نیا
رفته در عنـوان   ارکه م بیمفاه یردن برخک ف و روشنیگفتار به تعر یک، سازد یآماده م
افتـه اسـت.   یاختصاص نه موضوع یشیو پ در آن مؤثراصطالحات مهم و  يا و پاره کتاب

ـ ا تأثیرد حدود آن و یتحد ،شورهاک ق با مفهوم مرزیگفتار دوم به رابطه موضوع تحق ن ی
ت. در گفتـار  پرداختـه اسـ  س کو بالع نفت و گاز كمنابع مشتراز  يبردار در بهره مسأله

 مسـأله نسـبت بـه    یملـ  یحقـوق  يها رد نظامیکت، روکیت و مالیمکان حایسوم ضمن ب
 قرار گرفته است. یمورد بررس یدر منابع معدن كاشترا

نفـت و   كمنابع مشترالملل در مواجهه با  نیافتن موضع حقوق بیدر بخش دوم به دنبال 
گفتـار   7 یپرداخته و مطالب را طـ  الملل نیمنابع سازنده قواعد حقوق ب یبه بررسو  گاز

بـا موضـوع مـرتبط     یه بـه نـوع  کـ  یم. در گفتار اول معاهدات خاص و عامیا ردهکارائه 
و عناصر سازنده آن  یالملل نیاند. در گفتار دوم عرف ب قرار گرفته یباشند مورد بررس یم

 یلـ کاصـول   یبررسـ در ارتباط با موضوع، مورد دقت قرار گرفته است. گفتار سـوم بـه   
باشد،  یبا موضوع مربوط و قابل استفاده م یه به نوعکالملل  نیو اصول حقوق ب یحقوق

م با یرمستقیا غیم یه مستقک يو داور ییقضا يافته است. در گفتار چهارم آرایاختصاص 
الملل مطـرح شـده    نیدر ساخت قواعد حقوق ب ها ن نهادیموضوع مرتبط است و نقش ا
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مجمـع   يهـا  نامـه سـازمان ملـل متحـد در قالـب قطع     يها تیت. در گفتار پنجم فعالاس
 یالملـل در خصـوص موضـوع بحـث بررسـ      نیون حقوق بیسیمک يها و تالش یعموم
ل شده است و باالخره یتحل مسألهحقوق در مورد  يد علمایاند. در گفتار ششم عقا شده

مـورد   كمشترجانبه از منابع یکدر برداشت  ها دولت یالملل نیت بیمسؤولدر گفتار هفتم 
 اش قرار گرفته است.کنک

منبـع   یـک نفع در یذ يها دولته روابط کموجود  یحقوق يها به قالبکتاب بخش سوم 
 يهـا  موافقتنامـه افته اسـت. در گفتـار نخسـت بـه     یند، اختصاص ک یم میرا تنظ كمشتر

ـ تحده مرزهـا  ک يموارد يبرا نفت و گاز كمنابع مشتراز  يبردار مناسبِ بهره  د حـدود ی
 هکـ  يمـوارد  يمناسـب بـرا   يها موافقتنامهبه گفتار دوم  اند، توجه شده است و در دهنش

ه افـت شـوند، پرداختـه شـد    یحدود شـده   دیتحد يدر مرزها نفت و گاز كمنابع مشتر
 است.




