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قرارداد یکپارچه سازی درخصوص منابع مشترک نفت و گاز 
)مفهوم و ماهیت(

زهرا كیمیایی نالکیاشری، سید محمد مهدی قبولی درافشان*، سعید محسنی، دانشگاه فردوسی مشهد  

بهره بـرداری از منابـع زیرزمینـی مشـترک از قبیل نفت و گاز که دارای ویژگی سـیال بودن هسـتند، از 
مسـائل مهـم امـروز اسـت. زیـرا فقدان ضابطـه بـرای بهره بـرداری از این منابـع نه تنهـا موجب مصرف 
بی رویـه از منبـع و رقابـت ناسـالم میـان مالکیـن متعـدد می گـردد، بلکـه اختالفاتـی را میـان ایشـان 
پدیـد مـی آورد و لطمه هـای شـدید فنـی بـه منبـع مشـترک وارد می سـازد. کشـور ایـران بـا توجـه بـه 
برخـورداری از منابـع مشـترک گسـترده، از دیربـاز بـا ایـن چالـش مواجـه بـوده و هسـت. یکـی از 
راه هـای برون رفـت از ایـن مشـکل، انعقـاد قراردادهایی اسـت کـه بتواند ضمـن رعایت منافـع مالکین 
مشـترک، بهره بـرداری بهینـه از منبـع را نیز تأمین کرده و از آسـیب جدی به محیط زیسـت جلوگیری 
نمایـد. قـرارداد یکپارچه سـازی از ایـن دسـته قراردادهاسـت کـه البتـه در نظـام حقوقـی ایـران کمتـر 
مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت. ایـن جسـتار بـا روشـی توصیفـی تحلیلـی، بـه تبییـن مفهـوم ایـن نوع 

قـرارداد و نیـز واکاوی ماهیـت حقوقـی آن در نظـام حقوقـی ایـران پرداخته اسـت.

یکــی از مســائلی کــه همــواره بیــن اشــخاص ایجــاد اختــالف می نمایــد، 
ــخص  ــد ش ــا چن ــه دو ی ــت آن، ب ــه مالکی ــت ک ــی اس ــتفاده از اموال اس
ــد کــه مــال  ــی اهمیــت بیشــتری مي یاب ــوط اســت. ایــن مســأله زمان مرب
ــن  ــه ممک ــی ک ــد                 . اختالفات ــراوان باش ــالف، دارای ارزش ف ــورد اخت م
ــدودی  ــا ح ــود ت ــاد ش ــاعی ایج ــوال مش ــتفاده از ام ــه اس ــت در زمین اس
ــوط  ــررات مرب ــد و مق ــک قواع ــه کم ــور ب ــر کش ــي ه ــام حقوق در نظ
رفــع می گــردد. در نظــام حقوقــي ایــران، قوانیــن و مقــررات متعــددي 
ــال مشــاع و حــدود مالکیــت هــر  ــه نحــوه اســتفاده و تقســیم م در زمین
ــه  ــوان ب ــه مي ت ــه از جمل ــت ک ــده اس ــع گردی ــن، وض ــک از مالکی ی
ــون  ــد(، قان ــه بع ــورد شــرکت )مواد 571 ب ــی در م ــون مدن ــررات قان مق
ــالک   ــروش  ام ــراز و ف ــون  اف ــا مصــوب 1343 و قان ــک آپارتمان ه تمل
مشــاع  مصــوب  1357 اشــاره نمــود. مقــررات مزبــور تــا حــدود زیــادی 
وضعیــت ایــن امــوال را مشــخص نمــوده و قواعــدی نیــز بــرای حــل و 
ــي اســت در  ــرر داشــته اســت. طبیع ــات ناشــي از آن، مق فصــل اختالف
ــه یــک کشــور باشــد، مقــررات  ــوط ب مــواردي کــه مســأله اشــاعه مرب
ــوق  ــاي حق ــت، راه حل ه ــن جه ــت. به همی ــور حکمفرماس ــان کش هم
داخلــي کارآمــد خواهــد بــود. حــال آنکــه اگــر موضــوع، مربــوط بــه 
ــاوت  ــه اي متف ــوار و به گون ــع، دش ــد، وض ــور باش ــک کش ــش از ی بی

ــود. خواهــد ب
در ایــن راســتا، یکــی از موضوعــات قابــل طــرح، منابــع مشــترکی 
اســت کــه در مــرز مشــترک امــالک اشــخاص یــا کشــورهای مختلــف 
واقــع شــده اســت                   . در شــرایط کنونــی در ایــران و در بســیاری از نقــاط 

ــرداري از ایــن  ــع زیرزمینــی مشــترکی وجــود دارد کــه بهره ب ــا، مناب دنی
ــرد.  ــورت می گی ــه ص ــاً ناعادالن ــف و بعض ــیوه های مختل ــا ش ــع، ب مناب
توضیــح اینکــه در صــورت فقــدان ضابطــه در ایــن خصــوص، هریــک 
ــرز  ــی در م ــع زیرزمین ــه منب ــورهایی ک ــک از کش ــا هری ــن ی از مالکی
مشــترک ایشــان قــرار دارد، بــه دلخــواه از منابــع مشــترک مزبــور 
اســتفاده می کننــد. کشــورهای دارای ســرمایه و تکنولــوژی برتــر، 
ــه  ــد و در نقط ــترک نماین ــع مش ــتفاده را از مناب ــترین اس ــد بیش می توانن
ــن  ــطح پایی ــی و س ــع مال ــود مناب ــل کمب ــوار به دلی ــور همج ــل، کش مقاب
تکنولــوژی )حتــی اگــر ســهم بیشــتری از مالکیــت منبــع مشــترک را دارا 
ــت  ــی اس ــد. بدیه ــرداری را می نمای ــن بهره ب ــر، کمتری ــد( از ذخای باش
ــی  ــی و مال ــوان فن ــاوت ت ــل تف ــا به دلی ــرداری نه تنه ــیوه بهره ب ــن ش ای
ــری  ــرض براب ــی در ف ــوده، حت ــه ب ــترک، ناعادالن ــع مش ــان مناب صاحب
کشــورها از لحــاظ ســطح پیشــرفت و تکنولــوژی، روش مذکــور 
موجــب رقابــت در بهره بــرداری بی رویــه و در نتیجــه، وارد شــدن 
صدمــات جــدی بــه منابــع زیرزمینــی مي شــود. بنابرایــن، کاهــش عمــر 
ــدت  ــرار طوالنی م ــث اض ــوع، باع ــته و در مجم ــال داش ــع را به دنب منب
بــه طرفیــن و نســل های بعــدی می شــود. به عــالوه، رویــه مذکــور 
باعــث خدشــه بــه روابــط سیاســی طرفیــن و بــه مخاطــره افتــادن روابــط 

صلح آمیــز و امنیــت پایــدار می گــردد.
به همیــن جهــت، کشــورهای دارای میادیــن مشــترک تــالش کرده انــد 
تــا روش هــای مختلــف حقوقــی را جهــت همــکاری مشــترک و 
متقابــل در مدیریــت بهره بــرداری از میادیــن مشــترک نفــت و گاز 
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بهــره وری مخــازن و در  افزایــش  و  در راســتای کاهــش هزینه هــا 
ــد.  ــه کار گیرن ــع ب ــن مناب ــدی از ای ــت در بهره من ــاد عدال ــت، ایج نهای
ــا  اســتفاده از قراردادهــای یکپارچه ســازی اســت  ــن روش ه یکــی از ای
کــه در زبــان انگلیســی بــه آن »Unitization« گفتــه می شــود. ایــن 
ــل  ــارکت تبدی ــه مش ــت را ب ــه رقاب ــر اینک ــرداری عالوه ب ــدل بهره ب م
می کنــد، از نظــر اقتصــادی نیــز به صرفــه اســت، زیــرا بــا حداقــل 
ــه  ــن ب ــع طرفی ــت حاصــل شــده و مناف ــر بازیاف ــرمایه گذاری، حداکث س
نحــو مناســب تری تأمیــن می گــردد. همچنیــن، شــیوه بهره بــرداری 
ــت  ــوده و صیان ــترک ب ــزن مش ــه از مخ ــت بی روی ــع برداش ــور مان مذک

ــت. ــد داش ــی خواه از آن را در پ

1- تاریخچه و مفهوم قرارداد یکپارچه سازی
1-1-تاریخچه قرارداد یکپارچه سازی

ــوده و  ــکا ب ــده آمری ــاالت متح ــازی، ای ــرارداد یکپارچه س ــتگاه ق خاس
پــس از آن، ایــن قراردادهــا مــورد اســتفاده برخــی دیگــر از کشــورها 
ماننــد انگلســتان، فرانســه، ترکیــه و... نیــز قــرار گرفتــه اســت]11، 
یکپارچه ســازی،  قراردادهــای  توســعه  از  قبــل  واقــع،  ص100[.         در 
اســتفاده از منابــع زیرزمینــی در ایالــت متحــده آمریــکا بــر اســاس قاعــده 
ملــک  در  می توانســت  مالــک  هــر  تســخیر1 صــورت می گرفــت. 
خــود، بــه هــر میــزان کــه تــوان داشــت چــاه حفــر کــرده و نفــت و گاز 
برداشــت نمایــد                   . اجــرای ایــن قاعــده به دلیــل رقابــت شــدید بیــن مالــکان 
اراضــی و یــا دارنــدگان مجــوز، باعــث آســیب بــه مخــازن نفــت و گاز، 
عــدم برداشــت بهینــه از مخــازن و در نهایــت، بی ثمــری و نابــود شــدن 
صنعــت و حقــوق مالــکان می شــد. بنابرایــن، متخصصــان صنایــع نفــت 
ــترک  ــن مش ــه میادی ــرد یکپارچ ــرح عملک ــا ط ــال 1920 ب و گاز در س
آشــنا شــدند                    و گروه هایــی بــه تحقیــق در مــورد امــکان یکپارچه ســازی 
ــده،  ــه ش ــن و پذیرفت ــل جایگزی ــک راه ح ــع، ی ــه در واق ــد ک پرداختن
ــه  ــرار گرفت ــاد ق ــورد انتق ــه م ــود  ک ــری ب ــای غیرمؤث ــرای عملکرده ب

 .]18, p.  15[ ــود ب
در ایــن راســتا، در ســال 1926 کمیســیون حفاظــت نفــت فــدرال، اظهــار 
ــی یکپارچه ســازی،  ــد نفــت و گاز یعن نمــود کــه طــرح واحــد در تولی
ــان  ــت در می ــرای عدال ــعه و اج ــود و در توس ــت می ش ــه موفقی ــر ب منج
مالــکان کارایــی دارد                   . ایــن اظهــار به عــالوه اظهــار انجمــن وکالی 
ــازی و  ــررات یکپارچه س ــدل مق ــک م ــه ی ــال 1929 ک ــکا2 در س آمری
ــد حفاظــت از نفــت را پیشــنهاد می کــرد       ،  ــت از شــکل های جدی حمای
حمایــت گســترده تر از ایــن اندیشــه کلــی را یــادآوری می کنــد و 
مقــررات حفاظتــی از صنعــت نفــت را افزایــش می دهــد. بــا ایــن حــال، 
ــد متمرکــز  ــدا روی تقســیم تولی ــت در ابت بســیاری از دخالت هــای دول
می شــد، نــه یکپارچــه کــردن. تــا اینکــه در ســال 1945 اوکالهمــا 
          اولیــن مقــررات خــود را در زمینــه قراردادهــای یکپارچه ســازی وضــع 

ــون  ــن قان ــه ای ــی ب ــی کــه توســط سیســتم قضای ــم ایرادات نمــود. علیرغ
ــرکت  ــه ش ــاختاری در قضی ــکل س ــر ش ــون از نظ ــن قان ــد، ای وارد ش
ــع  ــد و مــورد اســتناد واق ــه شــرکت نفــت فیلیپــس تأیی نفــت پالمــر علی
ــت،  ــده نف ــای تولیدکنن ــیاری از ایالت ه ــد از آن، بس ــه بع ــد. بالفاصل ش
مقــررات مشــابهی را بــه تصویــب رســاندند و از مقــررات حفاظتــی3 کــه 
.                  [14, p. 863]ــد ــروی کردن ــود، پی ــه شــده ب ــرای یکپارچه ســازی، تهی ب

ــع  ــه واقــع هــر آنچــه در دهــه 60 میــالدی و بعــد از آن در مــورد مناب ب
ســیال زیرزمینــی مشــترک، در میــان علمــای حقــوق وجــود دارد، 
ــه  ــکا تجرب ــتم، در آمری ــرن بیس ــه اول ق ــرن 19 و ده ــر ق ــه آخ در ده
شــده بــود. بــا ایــن حــال، بیشــتر شــهرت و اعتبــار ایــن طــرح، حاصــل 
تالش هــای 20 ســاله آقــای هنــری دوهرتــی4 بــود کــه بــا وجــود 
ــذاران  ــدگان و قانون گ ــت، تولیدکنن ــا جدی ــی، ب ــع نفت ــت صنای مخالف
را مجبــور کــرد تــا قوانیــن دولتــی ای را کــه در حراســت و حفاظــت از 

.                    [17, p. 1; 14, p. 863]ــد ــت، بپذیرن ــود داش ــی وج ــع نفت مناب
اصــوالً توجــه بــه یکپارچه ســازی ویــژه کشــورهایی اســت کــه قائــل بــه 
ــع  مالکیــت خصوصــی هســتند. زیــرا در کشــورهایی کــه مالکیــت مناب
زیرزمینــی متعلــق بــه دولــت اســت، احتمــال حفــاری رقابتــی، محــدود 
ایالــت  در  آمــده  به دســت  راه حل هــای  حــال،  هــر  در  می گــردد. 
ــر  ــورهای دیگ ــت کش ــورد تبعی ــادی م ــزان زی ــه می ــکا، ب ــده آمری متح
قــرار گرفتــه اســت [p.17 ,18]. از جملــه دالیــل رشــد مزبــور می تــوان 

بــه مــوارد ذیــل اشــاره نمــود:
در ســال 1973 دولت هــای تولیدکننــده نفــت )اوپــک( علیــه بســیاری از 
کشــورهای صنعتــی واردکننــده نفــت تحریــم نفتــی اعمــال نمودنــد کــه 
ــه تبــع، تــالش کشــورهای  ایــن امــر موجــب افزایــش قیمــت نفــت و ب
غربــی، بــرای توســعه منابــع نفتــی و زیرزمینــی از طریــق عملیــات 
اکتشــاف در مناطــق جدیــد مثــل آمریــکای جنوبــی، آفریقــا و دریــای 
ــرای توســعه  ــز ب ــد نی ــاز شــد. بســیاری از شــرکت های جدی شــمال آغ
ســهم خــود، بــا شــرکت های بــزرگ نفتــی، در عرصــه بین  المللــی 
دولت هــای  دیگــر،  ســوی  از  ص280[  شــدند ]11،  رقابــت  وارد 
ــرای دســتیابی و توســعه ســریع مخــازن و درآمــد بیشــتر،  ــز ب ــان نی میزب
ــرده و  ــذار ک ــر واگ ــای دیگ ــه گروه ه ــود را ب ــافی خ ــات اکتش عملی
ــریع تر  ــف، س ــای مختل ــه گروه ه ــوز ب ــای مج ــا اعط ــد ب ــعی نمودن س
ــداد  ــش تع ــل، افزای ــن عوام ــه ای ــد. نتیج ــت یابن ــود دس ــداف خ ــه اه ب
ــاد  ــز ازدی ــده و نی ــاالت متح ــارج از ای ــف در خ ــال کش ــازن در ح مخ
دارنــدگان مجــوز متفــاوت، در یــک منطقــه بــود. برخــی از ایــن 
مخــازن نیــز در مــرز میــان دو یــا چنــد کشــور قــرار داشــت کــه ســبب 
ــت دیگــر  ــت دول ــه محــدوده تحــت حاکمی ــدگان مجــوز ب ورود دارن
ــاز  ــدگاِن امتی ــن دارن ــی بی ــع نفت ــرداری از مناب ــن رو، بهره ب می شــد. از ای
و کشــورهای مختلــف، از طریــق همــکاری بــه جــای رقابــت، مطلــوب 
به نظــر رســید                   . به همیــن جهــت مــدل یکپارچه ســازی کــه در واقــع 
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ــور،  ــن کش ــارج از ای ــه خ ــده ب ــاالت متح ــود، از ای ــی ب ــی داخل راه حل
ــوع  ــن ن ــه ای ــال ب ــدا کــرد ]11، ص281[. به رغــم اینکــه اقب گســترش پی
ــت  ــا نیس ــن معن ــت بدی ــن واقعی ــن ای ــه، لیک ــترش یافت ــا گس قرارداده
ــود  ــازی وج ــرارداد یکپارچه س ــتفاده از ق ــت اس ــالف در کیفی ــه اخت ک

. ]18,  p. 17[ــد ــته باش نداش

1-1-1- برخی از قراردادهای یکپارچه سازی
 الف( موافقت نامه های انگلستان– نروژ و انگلستان– هلند

خصـوص  در  یکپارچه سـازی  موافقت نامه هـای  از  نمونـه  چهـار 
بهره بـرداری از مخـازن نفتـی مشـترک در دریـای شـمال وجـود دارد، 
موافقت نامه هـای  از  را  خـود  حقوقـی  اعتبـار  مزبـور  موافقت نامه هـای 
و  مـارس 1965  در 10  نـروژ   - انگلسـتان  بیـن  کـه  تحدیـد حـدودی 
انگلسـتان - هلنـد در اکتبـر 1965 امضـا شـده، گرفته انـد                   . در مـاده 4 
موافقت نامـه تحدیـد حـدود نـروژ و انگلسـتان، بـرای اولیـن بـار به طـور 
صریـح، شـرط یافـت شـدن مخـزن نفتـی مشـترک در تقاطـع مـرز دو 
موافقت نامه هـای  از  بسـیاری  در  آن  از  پـس  و  شـد  پیش بینـی  کشـور 
مشـابه در اقصـی نقـاط جهـان از آن پیروی شـد. اگرچـه در موافقت نامه 
مزبـور هیـچ تعهـدی بـرای همـکاری از طریـق یکپارچه سـازی وجـود 
نـدارد، روشـی کـه در ایـن مـاده پیش بینـی شـده، رویکـردی اسـت که 
نفتـی  مخـازن  از  بهره بـرداری  بـرای  موجـود  گزینـه  بهتریـن  به عنـوان 
مـرزی در همـه موافقت نامه هـای بیـن دولت هـای دریای شـمال پذیرفته 

)Gordon& Paterson,2007,p332( اسـت                   .  شـده 
بــرای  را  مبنایــی  انگلســتان  و  نــروژ  حــدود  تحدیــد  معاهــده 
ــرر  ــور مق ــرزی دو کش ــط م ــی در خ ــدان نفت ــه می ــازی س یکپارچه س
مربــوط،  گاز  و  نفــت  مخــازن  نــوع  در  نمونــه  مهم تریــن  کــرد                   . 
موافقت نامــه  و  موافقت نامــه  ایــن  اســت                   .  اســتتفورد  موافقت نامــه 
ــه  ــه موافقت نام ــترده ای از نمون ــور گس ــال به ط ــان س ــن در هم مارچیس
فریــج تبعیــت کردنــد                   . نمونــه دیگــر یکپارچه ســازی دریــک مــرز 
ــن  ــه بی ــت ک ــارکام اس ــه م ــمال، موافقت نام ــای ش ــی در دری بین الملل
هلنــد و انگلســتان در ســال 1992 منعقــد شــد      . میــدان گازی فریــج، در 
ــروژ و انگلســتان قــرار دارد. ایــن میــدان در  امتــداد مــرز فــالت قــاره ن
ســال 1969 کشــف شــد و در مــه 1972 اثبــات شــد کــه مخــزن در دو 
ســوی خــط مــرزی قــرار دارد                   .  طبــق مــاده 4 معاهــده تحدیــد حــدود دو 
ــرای  ــه ای را ب ــد کــه موافقت نام ــف شــده بودن ــت مکل کشــور، دو دول
بهره بــرداری از آن مخــزن مشــترک منعقــد کننــد                   . بعــد از انجــام یــک 
ــال  ــان س ــه ای در هم ــت، موافقت نام ــط دو دول ــات توس ــری مقدم س
امضــا شــد                   . بدین ترتیــب اولیــن موافقت نامــه یکپارچه ســازی در ســطح 

ــی پدیــد آمــد                   .  بین الملل
ــروژ در ســال 2005 موافقت نامــه جدیــدی در  دو کشــور انگلســتان و ن
ــع  ــرداری از مناب ــه بهره ب ــوط ب ــط مرب ــق رواب ــهیل و تعمی ــوص تس خص

مشــترک هیدروکربــوری امضــا کردنــد کــه حاصــل تجربــه ســی 
ــه  ــه ب ــن موافقت نام ــود                   .                               ای ــع ب ــن مناب ــترک ای ــا در اداره مش ــاله آنه س
ــردی  ــا رویک ــه ب ــود، بلک ــی نب ــای قبل ــاری موافقت نامه ه ــه بی اعتب منزل
عملگرایانــه و بــا اتــکای بــه تجربیــات حاصلــه و مقتضیــات خــاص دو 
ــه  ــود و از جمل ــان تر نم ــود را آس ــه موج ــرای موافقت نام ــور، اج کش
مقــرر کــرد در میدان هــای کوچــک کــه بخــش عمــده مخــزن آن در 
یــک کشــور قــرار دارد، بهره بــرداری به طــور انفــرادی در صالحیــت و 
ــع قوانیــن انحصــاری همــان دولــت باشــد                   . در نتیجــه، میادیــن نفتــی  تاب
ــال های 1985 و 1989  ــه در س ــتان ک ــر در انگلس ــروژ و پلی ف ــوا در ن ب
کشــف شــده ولــی توافقــی بــرای توســعه اشــتراکی بــرای آ  ن هــا تنظیــم 
نشــده بــود، به ترتیــب در صالحیــت انحصــاری نــروژ و انگلســتان قــرار 

ــد                   . گرفتن

ب( موافقت نامه ونزوئا - ترینیداد و توباگو )2003 و 2007(
دولت هـای ونزوئـال – ترینیـداد و توباگـو پـس از اینکـه در سـال 1990 
بـا  امضـا کردنـد، در12 آگوسـت 2003  موافقت نامـه تحدیـد حـدود 
صـدور بیانیـه مشـترک، تمایـل خـود را جهـت همـکاری دو جانبـه در 
بخـش انـرژی اعـالم و تعهـد نمودنـد موافقت نامـه ای را در خصـوص 
منابـع نفتـی مشـترک مـرزی منعقـد کننـد                   . بنابرایـن، یادداشـت تفاهمـی 
مربـوط بـه آییـن یکپارچه سـازی مخـازن هیدروکربـوری صادرکردنـد 

کـه فعالیـت درخـط مـرزی را توسـعه مـی داد .                
»موضوعــات مطــرح شــده در مــاده-2 ایــن یادداشــت تفاهــم، مســائل 
ــاًل  ــود، کام ــدام ش ــو و اق ــورد آن گفت وگ ــد در م ــه بای ــی  را ک مهم
مشــخص نمــود                   ؛ از جملــه، تشــکیل گــروه کاری، کمیتــه راهنمــا بــرای 
ــا  ــاد موافقت نامه ه ــرداری از مخــازن و چگونگــی انعق ــی و بهره ب ارزیاب
بــرای تبــادل اطالعــات و پیشــرفت کلــی مراحــل یکپارچه ســازی، 
ــت را  ــری دو دول ــواردی کــه تصمیم گی چگونگــی عمــل مشــترک، م
ــدازه هــر  ــات، حجــم و ان ــن خصوصی شــامل می شــود، چگونگــی تعیی
ــوری کــه در هــر بخــش مخــزن وجــود  مخــزن، اختصــاص هیدروکرب
ــزن،  ــدد مخ ــی مج ــه ارزیاب ــوط ب ــد مرب ــن قواع ــره تعیی دارد و باالخ
ــود.                برخــی تصــور  ــرای مخــزن الزم ب ــرداری بعــدی کــه ب ــرای بهره ب ب
می کردنــد بــا توجــه بــه نــوع ســند تنظیمــی، ضوابــط گفتــه شــده، فاقــد 
ــن  ــا ای ــدارد. ام ــی ن ــت و اهمیت ــور اس ــرای دو کش ــدی ب ــه تعه هرگون
تصــور اشــتباه بــود و در فاصلــه کمــی، مــوارد گفتــه شــده بــه چارچــوب 
موافقت نامــه ای تمــام عیــار بــدل گشــت و دو دولــت مجــدداً در آوریــل 
2004 موافقت نامــه منعقــد کردنــد                   . بــرای حــل و فصــل اختالفــات ناشــی 
از موافقت نامــه، طرفیــن روش مذاکــره را پیش بینــی کردنــد و از ارجــاع 
ــارس 2007 چارچــوب  ــاً در م ــد                   . نهایت ــه داوری خــودداری نمودن آن ب
موافقت نامــه یکپارچه ســازی بیــن دو دولــت بــه امضــا رســید                   . در 
ــا  ــت ی ــک از دو دول ــر ی ــط ه ــافی توس ــات اکتش ــه عملی ــی ک صورت
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ــه  ــد، ب ــدام می کنن ــا اق ــا مجــوز آنه ــا شــرکت هایی کــه ب ــا ی ــاع آنه اتب
ــد،  ــند، برس ــته باش ــازی را داش ــت یکپارچه س ــه قابلی ــترک ک ــع مش مناب
ــرداری از آن  ــرای بهره ب ــده ب ــا ش ــازی امض ــه یکپارچه س از موافقت نام

ــرد«                   . ) 11، ص106( ــد ک ــتفاده خواهن ــازن اس مخ

ج( موافقت نامه تركیه ـ سوریه )2004(
»بـا امضـای موافقت نامـه راجـع بـه ایجـاد منطقـه تجـاری بیـن سـوریه و 
ترکیـه در دسـامبر 2004 ، فعالیت هـای اشـتراکی اکتشـاف نفـت بین دو 
دولـت در بخـش کوچکـی از مرزشـان آغـاز شـد. ایـن موافقت نامـه از 
چنـد جهـت حائز اهمیت اسـت                   ؛ از سـویی موافقت نامه مذکـور در مورد 
اکتشـاف و بهره بـرداری از مخـازن نفـت و گاز مشـترک در خشـکی 
منعقـد شـده و از سـوی دیگـر، در ایـن موافقت نامـه از یکپارچه سـازی 
بین المللـی منحصـراً بـرای مرحلـه اکتشـاف مخـازن مشـترک اسـتفاده 
شـده اسـت                   .                           توضیح اینکه یکپارچگـی معموالً برای مرحلـه بهره برداری 
از مخـازن مشـترک مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد و کمتـر در مرحلـه 

اکتشـاف بـه کار می آیـد.
پیش بینــی می شــود بــا توجــه بــه فقــدان ســابقه چنیــن همــکاری 
ــور  ــن دو کش ــی بی ــی نفت ــای مال ــودن رژیم ه ــاوت ب ــن، متف ــن طرفی بی
ترکیــه،  و  ســوریه  قوانیــن  در  یکپارچه ســازی  مقــررات  نبــود  و 
ــور از  ــن دو کش ــده بی ــا ش ــه امض ــودن موافقت نام ــع نب ــن، جام همچنی
ــق  ــی دقی ــه نفــت و عــدم پیش بین ــت ب ــاز شــدید دو دول یــک ســو و نی
ــی کــه مخــازن مشــترک کشــف شــود، از ســوی  ــرای زمان مقــررات ب
ــد       .   در هــر حــال  ــا دشــواری هایی مواجــه نمای ــط آنهــا را ب دیگــر، رواب
نقایــص  دارای  عدیــده  جهــات  از  بحــث  مــورد  موافقت نامه هــای 
ــث  ــر باع ــن ام ــد و همی ــابه می        باش ــه مش ــه موافقت نام ــبت ب ــده نس عم
شــده اســت کــه شــرکت های نفتــی بین المللــی اســتقبال چندانــی از آن 

نکننــد                   .« ) 11، ص107(                                             

د( موافقت نامه فرانسه - كانادا )2005(
 2005 مـه   17 در  کانـادا  و  فرانسـه  مذاکـره،  سـال  چهـار  از  »بعـد 
اکتشـاف  و  مرزهـا  حـدود  تحدیـد  مـورد  در  را  موافقت نامـه ای 
و  کانـادا  ایالـت شـرقی  سـه  هیدروکربـوری  میادیـن  از  وبهره بـرداری 

کردنـد                                      . امضـا  میکولـن  و  سـانت پیرو  جزایـر 
بـه موجـب موافقت نامـه مذکـور، الزم اسـت هرگونه اطالعـات حاصله 
از وجـود یـک مخزن مشـترک هیدروکربوری در فاصلـه 10 مایلی مرز 
دریایـی، ظـرف 60 روز از تاریـخ کسـب اطـالع از آنهـا، بیـن طرفیـن 
مبادلـه شـود                   . درصورتی کـه طرفیـن خصیصه، فرا مـرزی مخـزن را تأیید 
کننـد، ملـزم خواهند بـود که بـر آن اسـاس موافقت نامه یکپارچه سـازی 

را منعقـد نمایند                   .                               
 در صورتـی کـه کارشـناس، مخـزن را فرامـرزی اعـالم کنـد، طرفیـن 

ملـزم خواهنـد بـود به منظـور حفـظ وحـدت مخـزن و بـا رعایـت حقوق 
حاکمـه دو دولـت به ترتیـب فوق الذکـر عمـل کننـد                   .                               

در صـورت فرامـرزی اعـالم شـدن مخـزن، هیچ یـک از طرفیـن مجـاز 
نیسـتند قبـل از انعقـاد موافقت نامه هـای الزم در خصـوص میـدان، راسـاً 
یـا توسـط شـرکت های نفتـی یـا دارای مجـوز خـود، دسـت بـه عملیات 

بزنند                   .  نفتـی 
چنانچـه طرفیـن نتواننـد درمورد انعقـاد موافقت نامـه در مهلت های تعیین 
شـده توافقـی حاصـل نماینـد، هـر یـک می توانـد درخواسـت کنـد کـه 
متـن او از طریـق فرایند داوری مورد بررسـی قرار گرفتـه و با اصالحات 
یـا بـدون اصالحـات بـه طـرف دیگـر تحمیـل شـود . مطالب منـدرج در 
تبـادل  لـزوم  بهره بـرداری،  مـدت  بـر  مشـتمل  بایـد  موافقت نامـه  ایـن 
اطالعـات و داده هـای فنـی الزم و تعییـن ذخایر مخزن، نسـبت سـهم هر 
طـرف از هزینه هـا و عایـدات و                   .                                .                 . باشـد                   . دو طـرف بایـد از دارنـدگان 
حقـوق معدنـی خـود بخواهنـد یـک موافقت نامـه یکپارچه سـازی کـه 
متضمـن مقـررات خاصـی در مورد چگونگی اداره مشـترک حقوقشـان 
در مخـزن مشـترک باشـد و بـه تصویـب کتبـی دو دولـت نیـز برسـد، 

نمایند                   . منعقـد 
در موافقت نامـه یکپارچه سـازی بایـد تصریح شـود در صـورت مغایرت 
مفـاد آن بـا موافقت نامـه دو دولـت، موافقت نامـه اخیـر مرّجـح خواهـد 
بـود                   . صاحبـان یـا مالـکان حقـوق معدنـی از بیـن خـود یکـی را به عنوان 
عامـل بهره بـردار واحـد یکپارچـه شـده منصـوب خواهنـد کـرد و ایـن 

ترتیـب نمی توانـد بـدون رضایـت طرفیـن تغییـر کنـد                   .« )11، ص110(                               
جانبـه  دو  موافقت نامه هـای  از  تعـدادی  بررسـی  از  حاصـل  نتیجـه 
از منابـع نفـت و گاز مشـترک  همـکاری در اکتشـاف و بهره بـرداری 
کـه به دنبـال یافـت شـدن مخـزن مشـترک در موافقت نامه هـای تحدیـد 
حـدود مـرزی منعقـد شـده اسـت، مبیـن ایـن اسـت کـه بهتریـن گزینـه 
در مواجهـه بـا چنیـن وضعیت هایـی، تنظیـم موافقت نامه هـای همـکاری 

بـرای بهره بـرداری از منابـع نفـت و گاز مشـترک اسـت.
                              

1-2- مفهوم قرارداد یکپارچه سازی
ــی5   ــدگان نفت ــی مذاکره  کنن ــن بین الملل ــه انجم ــی ک ــاس تعریف ــر اس ب
ــارت  ــازی عب ــوده، »یکپارچه س ــه نم ــازی ارائ ــالح یکپارچه س از اصط
اســت از عملیــات مشــترک و هماهنگــی کــه توســط مالــکان حقــوق، 
ــر آن  ــا گاز در زی ــت ی ــترک نف ــزن مش ــه مخ ــی ک ــات مجزای در قطع
راهــکاری  یکپارچه ســازی،  بنابرایــن  انجــام می شــود«.                    دارد،  قــرار 
ــه دارای  ــع ک ــک منب ــت و گاز ی ــر نف ــب آن، ذخای ــه به موج ــت ک اس
ــش داده  ــد پوش ــق واح ــک تواف ــیله ی ــت، به وس ــف اس ــکان مختل مال
ــد  ــار خواه ــتقل رفت ــد مس ــک واح ــوان ی ــور به عن ــع مزب ــا منب ــده و ب ش
شــد. بــر اســاس ایــن قراردادهــا، در مــورد نحــوه برداشــت ها از میــدان 
و نیــز چگونگــی توســعه میــدان میــان مالکیــن مشــترک توافــق صــورت 
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.[15, p. 332[ می پذیــرد
برخی از آثار مهم یکپارچه سازی به شرح ذیل می باشد:

الــف- ســهمی از تولیــد واحــد بــه مالــکان قطعــات مختلــف اختصــاص 
ــاه  ــه چ ــه ای ک ــه قطع ــه ب ــدون توج ــاص ب ــن اختص ــود. ای داده می ش
ــاه  ــد از چ ــه تولی ــرض ک ــن ف ــا ای ــه و ب ــرار گرفت ــدی روی آن ق تولی
ــح  ــده، انجــام می شــود. توضی ــه به دســت آم ــر شــده روی هــر قطع حف
می گردنــد،  حفــر  مختلــف  قطعــات  روی  کــه  چاه هایــی  اینکــه 
ــزن  ــار مخ ــش فش ــور افزای ــد و به منظ ــدی ندارن ــت تولی ــی وضعی همگ
ــیاالت  ــردن س ــارج ک ــرای خ ــر ب ــای دیگ ــا تکنیک ه ــق آب ی ــا تزری ب
هیدروکربــوري مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد. بــا ایــن حــال در 
صــورت تولیــد از واحــد یکپارچــه، چنیــن فــرض می شــود کــه تولیــد از 
. [21, p. 266[چــاه حفــر شــده در روی هــر قطعــه به دســت آمــده اســت

ــا  ــته ی ــی نداش ــد کاف ــه تولی ــه ک ــد یکپارچ ــو واح ــات عض  ب- قطع
ــا زمانی کــه واحــد  ــی نباشــد، ت ــرای پوشــش هزینه هــا کاف تولیدشــان ب
یکپارچــه شــده تولیــد کافــی دارد، ایــن قطعــات فعــال باقــی می ماننــد. 
امــا در صورتی کــه واحــد یکپارچــه شــده تولیــد کافــی نداشــته باشــد، 
ایــن قطعــات هــم فعالیــت خــود را از دســت می دهنــد. به عبــارت 
دیگــر، وجــود و فعالیــت قطعــات وابســته بــه فعالیــت واحــد یکپارچــه 

ــت  ]11، ص279[. ــده اس ش
ج- بـا انعقـاد قـرارداد یکپارچه سـازی، حقـوق مربوط به نفـت و گاز هر 
قطعـه همچنـان بـه مالـکان و صاحبان آن تعلـق دارد و جز بـا تراضی این 

 ]21, p. 266].حقـوق را نمی تـوان منتقل نمـود
د- ممکـن اسـت قبـل از انعقـاد قـرارداد یکپارچه سـازی، قراردادهـای 
دیگـری در زمینـه برداشـت از منابـع نفتـی مشـترک منعقـد شـده باشـد. 
بـا انعقـاد قـرارداد یکپارچه سـازی تعهدات مربـوط به قراردادهای سـابق 
تـا اتمـام زمـان آن بـه قـوت خـود باقـی می مانـد و آثـار مربوط بـه خود 
را بـر جـای خواهـد گذاشـت. در نتیجـه، ایـن قـرارداد سـبب خدشـه به 

.[13, p. 14] قراردادهـای سـابق نخواهـد بـود
مقــررات  یکپارچه ســازی  قراردادهــای  از  اســتفاده  نتیجــه  در  هـــ- 
ــع  ــد مناب ــتخراج و تولی ــر اس ــر ب ــررات ناظ ــوان مق ــه به عن ــی ک حفاظت
ــر  ــری را ب ــای کمت ــوند، محدودیت ه ــه می ش ــه کار گرفت ــی ب زیرزمین
نماینــدگان  دلیــل،  به همیــن  می کننــد.  بــار  بهره بــرداری  این گونــه 
اجرایــی طرفیــن قــرارداد در واحــد یکپارچــه شــده، بــرای بــه حداکثــر 
رســاندن بازیافــت، در جایابــی چاه هــا، در بهتریــن موقعیــت میــدان، از 

ــود  ]11، ص 279[. ــد ب ــی آزاد خواهن ــر مهندس ــه نظ نقط

1-3- چگونگی اعمال یکپارچه سازی
بـر اسـاس یکپارچه سـازی، همـه مالـکان منافـع در یـک میـدان یـا در 
یـک بخـش از آن، با عملکرد مشـترک بـرای افزایـش بازیافت موافقت 
می کننـد                   . یکپارچه سـازی مسـتلزم رضایـت تمامـی مالکان برای رسـیدن 

بـه چنیـن توافقـی اسـت. دسـتیابی بـه چنیـن توافق یکـی از اساسـی ترین 
اسـت                   .  یکپارچه سـازی  قـرارداد  یـک  انعقـاد  و  ایجـاد  در  مشـکالت 

[19,  p202]

یکـی کـردن منافـع مالکانـه ضرورتـاً نیازمنـد مذاکـره دقیقـی اسـت که 
ممکن اسـت چندین سـال طول بکشـد                   . درگسـترش واحد اختیاری، هر 
مذاکـره ای مشـکالت خـاص خـود را دارد                    و شـرایطی به وجـود می آید 
کـه تأثیرگـذار در رسـیدن بـه یکپارچه سـازی سراسـر میـدان در یـک 

دوره زمانـی معقـول می        باشـد                   .                               

به طورکلی 4 مرحله در روند هر مذاکره یکپارچه سازی وجود دارد:
مرحله اول: پذیرش سازماندهی مشترک 

 اولیـن مرحلـه در روند یکپارچه سـازی، پذیرش یک سـازمان مشـترک 
اسـت                   . منافـع صاحبـان و عاملیـن، یک نیـاز ضروری جهـت یکی کردن 
یـک میـدان وسـیع اسـت                   . ایـن سـازمان را بـا ایـن هـدف کـه بازیافـت 

نهایـی گاز و نفـت را افزایـش دهنـد، تشـکیل می دهنـد.
مرحله دوم: دوره برنامه ریزی 

دومیـن مرحلـه در رو               نـد مذاکـره، بـر روی دوره برنامه ریـزی متمرکـز 
می شـود کـه بـه قـرارداد یکپارچه سـازی منتهـی می گـردد                   . ایـن مرحله، 
فعالیـت کمیته هـای فرعـی گوناگونی که مسـئول جمـع آوری اطالعات 
وسـیع و بیـان جزئیـات برای عملکـرد یکپارچـه )واحد( می باشـند را در 

می گیرد                   .                                بـر 
 به طورکلـی مرحلـه دوره برنامه ریـزی ، شـامل 4 بخـش فنـی، حقوقـی، 

ملکـی و مالـی می باشـد.                              
مرحله سوم: تعیین روش مشاركت

ــر  ــهم ه ــبت س ــه نس ــده ب ــل ش ــد حاص ــیم تولی ــارکت )تقس روش مش
یکپارچه ســازی  قــرارداد  قســمت های  مهم تریــن  از  یکــی  مالــک( 
اســت                   . موضــوع اصلــی رقابــِت میــان طرفیــن مذاکــره کننــده در 
ــزان مشــارکت  ــاری، تعییــن روش می قراردادهــای یکپارچه ســازی اختی

ــت                   .  آنهاس
در ابتدای شـروع اسـتفاده از یکپارچه سـازی، مشـارکت بر اساس مناطق 
سـطحی )روی زمیـن( پایه گـذاری می شـد که ایـن معیار، ناقـص بود. به 
ایـن دلیـل کـه این روش یـک الگو را در سراسـر میـدان می پذیرفت که 
بـر اسـاس آن، هـر مالـک، بـه هـر میـزان کـه مالک سـطح رویـی میدان 

باشـد، مالک سـطح زیریـن آن نیـز خواهد بود.                               
اخیــراً ســهام بــر اســاس مالکیــت ســطح رویــی و ذخایــر زیریــن تعییــن 
ــل  ــخیص کام ــکان تش ــدم ام ــل ع ــدای کار به دلی ــا در ابت ــردد                   . ام می گ
میــزان و شــکل منابــع زیریــن، میــزان مالکیــت ســطحی زمیــن، معیــاری 
ــد و  ــروع تولی ــد از ش ــپس، بع ــرد. س ــرار می گی ــهام ق ــن س ــرای تعیی ب
ــه دلیــل افزایــش اطالعــات  گذشــت مدتــی، فاکتورهــای مشــارکت، ب
در مــورد شــکل منبــع، تعدیــل شــده و تقســیم ســهام بــه صــورت 
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عادالنه تــری، انجــام می پذیــرد .
مرحله چهارم: تهیه و تنظیم و تأیید قراردادها

شـده  پذیرفتـه  مسـئولیت های  و  تالش هـا  نهایـی  نتیجـه  مرحلـه،  ایـن 
به وسـیله کمیته هـای فرعـی مختلف را با نظـارت کمیته یکپارچه سـازی، 
نشـان می دهـد. کمیتـه فرعی حقوقـی، وظیفه تهیـه و تنظیـم قراردادهای 

یکپارچه سـازی را، جهـت تأییـد مالـکان، بـه عهـده دارد .
                

2- ماهیت حقوقی قرارداد یکپارچه سازی
بـا توجـه بـه فوایـد بسـیار یکپارچه سـازی از یـک سـو و وجـود منابـع 
مشـترک فـراوان در ایـران از سـوی دیگـر، لـزوم توجـه بـه مدل هـای 
نویـن بهره بـرداری در کشـور اجتناب ناپذیـر اسـت. لیکـن بـا توجـه بـه 
ویژگی هـای قـرارداد یکپارچه سـازی و نظـر بـه اینکـه قـراردادی بـا این 
نـام در عقـود معیـن نظـام حقوقـی ایـران به چشـم نمی خـورد، بررسـی 
ماهیـت حقوقـی قـرارداد مزبـور شایسـته اسـت. در واقـع، بایـد دیـد آیا 
می تـوان ایـن قـرارداد را بـا یکـی از قالب هـای عقـود معین تطبیـق نمود 
یـا اینکـه صرفاً بایـد آن را به عنـوان عقـدی نامعین تحلیل کـرد؟ اهمیت 
تببییـن مسـأله به ویـژه در فرضـی اسـت کـه حسـب قواعد حـل تعارض، 

قانـون ایـران بـر مسـأله یکپارچه سـازی حکومـت داشـته باشـد.
طبیعــي اســت اگــر قــرارداد یکپارچه ســازي قابلیــت انطبــاق بــا یــک یــا 
چنــد مــورد از قراردادهــاي معیــن شــناخته شــده در نظــام حقوقــي ایــران 
را داشــته باشــد، مي تــوان از ادبیــات حقوقــي موجــود در عقــود مزبــور 
ــان  ــرد. در می ــره ب ــرارداد یکپارچه ســازي به ــن مناســب تر ق جهــت تبیی
ــه  ــي ک ــران، قراردادهای ــی ای ــون قانون ــده در مت ــن شناخته ش ــود معی عق
ممکــن اســت قابــل مقایســه بــا قــرارداد مزبــور باشــد، از ســویي قــرارداد 
شــرکت و از ســوي دیگــر، قــرارداد صلــح اســت. در کنــار عقــود معیــن 
یادشــده، اســتفاده از اصــل آزادي قــراردادي و تحلیــل قــرارداد مزبــور 
به عنــوان قــراردادي نامعیــن بــر اســاس مــاده 10 قانــون مدنــی مي توانــد 

مــورد بررســي قــرار گیــرد.

2-1- قرارداد یکپارچه سازی و عقد شركت 
بـرای مقایسـه عقد شـرکت با قـرارداد یکپارچه سـازی، ابتـدا باید مفهوم 

شـرکت تبیین شـده و سـپس با قرارداد یکپارچه سـازی مقایسـه گردد .

2-1-1- مفهوم شركت
مـاده 571 قانـون مدنـی در مقـام تعریـف شـرکت، چنیـن مقـرر نمـوده 
اسـت: »شـرکت عبـارت اسـت از اجتماع حقـوق مالکین متعدد در شـی 
واحـد بـه نحـو اشـاعه«. شـرکت در ایـن مـاده بـه معنـی حالـت اشـاعه و 
به عنـوان یکـی از انـواع مالکیـت در مقابـل مالکیـت مفـروض اسـت نـه 
عقـد شـرکت. ایـن تعریـف از متـون فقهـی اقتبـاس شـده اسـت. توجـه 
بـه عبارت هـای بـه کار گرفتـه شـده توسـط گروهـی از فقیهـان )به عنوان 

نمونـه، رک.  ]4، ص302؛  25[ ( بـه خوبـی نشـانگر ایـن امـر اسـت.
بدیهــی اســت بــا توجــه بــه اقتبــاس مقــررات شــرکت در قانــون مدنــی 
از منابــع فقهــی، بایــد بــه جســتجوی مفهــوم عقــد شــرکت در ایــن منابــع 
پرداخــت. در ایــن راســتا برخــی از فقیهــان ضمــن بیــان مفهــوم اشــاعه، 
ــه مفهــوم شــرکت عقــدی،  ــح ب ــدون تصری ــرای اصطــالح شــرکت ب ب
ــی  ــد                   .                               برخ ــر گرفته ان ــا در نظ ــرای آنه ــود را ب ــه عق ــوط ب ــکام مرب اح
ــدی  ــدی،  آن را عق ــرکت عق ــوم ش ــان مفه ــر ]5، ص301[ در بی دیگ
دانســته اند کــه اثــر آن، ایجــاد جــواز تصــرف در مــال مشــاع می باشــد. 
ــده  ــه ایــن ترتیــب کــه ابتــدا مــال مشــاع از راه اســباب به وجــود آورن ب
آن اعــم از قهــری یــا اختیــاری ایجــاد می گردد )مالکیــت مشــاع( و 
ســپس شــرکا، بــا انعقــاد قــرارداد شــرکت اذن تصــرف مــال یــا امــوال 
ــل،  ــدی(. در مقاب ــرکت عق ــا می کنند )ش ــر اعط ــه یکدیگ ــاعی را ب مش
برخــی ] 7، ص12[ ضمــن پذیــرش شــرکت بــه معنــی وضعیــت اشــاعه، 
ــاد  ــر آن ایج ــه اث ــت ک ــراردادی اس ــدی ق ــرکت عق ــه ش ــد ک معتقدن
حالــت اشــاعه می باشــد. بــه اعتقــاد برخــی از فقیهــان،  شــرکت عقــدی 
هــم می توانــد عقــدی باشــد کــه بــه موجــب آن وضعیــت اشــاعه انشــاء 
ــه  می گــردد )شــرکت معاوضــی(، و هــم می توانــد عقــدی باشــد کــه ب

ــی(. ــرکت اذن ــاد می شود)ش ــرف ایج ــب آن اذن در تص موج
اختـالف نظـر فقیهـان بـه نوشـته های حقوقـی هـم سـرایت نموده اسـت؛ 
به گونـه ای کـه برخـی حقوق دانـان مقصـود از عقـد شـرکت را شـرکت 
اذنـی و برخـی دیگـر  ]10، ص299[ شـرکت عقـدی را ناظـر به شـرکت 
معاوضـی دانسـته اند کـه ضمـن آن اذن در تصرف اموال مشـاع به منظور 

اکتسـاب سـود نیز داده می شـود.
در مقـام مشـخص نمـودن نظـر قانون گـذار و بـا توجـه بـه مـواد 577 تـا 
580 قانـون مدنـی کـه در آنهـا سـخن از اذن به عنـوان حاصـل توافـق 
طرفیـن و شـرایط و مـوارد از بیـن رفتن آنهـا وجود دارد، به نظر می رسـد 
کـه قانون گـذار عقـد شـرکت اذنی را در نظر داشـته اسـت                   . البتـه این، به 
معنـی نفـی شـرکت معاوضی بـه عنـوان عقدی نامعیـن که مشـمول ماده 
10 قانـون مدنی باشـد، نیسـت . در واقع، شـیوه نگارش مـواد قانون مدنی 
در بـاب شـرکت و مقایسـه آن بـا نوشـته های فقهـی نشـان می دهـد کـه 
قانون گـذار مـا هماننـد آن دسـته از فقیهانـی عمـل نمـوده که بـه تعریف 
شـرکت بـه معنـی اشـاعه پرداختـه و برخـی از احـکام مربـوط بـه امـوال 

مشـاع و برخـی از احـکام مربـوط شـرکت اذنـی را بیـان نموده اند .

2-1-2- مقایسه قرارداد یکپارچه سازی و عقد شركت
بـرای مقایسـه قراردادهـای یکپارچه سـازی و عقـد شـرکت الزم اسـت 
آن را از سـویی بـا عقـد شـرکت اذنـی و از سـوی دیگر، با عقد شـرکت 

معاوضـی مقایسـه نمود .                
در مقــام مقایســه قــرارداد یکپارچه ســازی و عقــد شــرکت اذنــی 
ــرکت  ــی ش ــازی را نوع ــرارداد یکپارچه س ــوان ق ــد نمی ت ــر می رس به نظ
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اذنــی محســوب نمــود. زیــرا بحــث در مــورد قــرارداد یکپارچه ســازی 
ــت  ــن اس ــت. روش ــور اس ــان دو کش ــرک می ــی مش ــع نفت ــه مناب ــر ب ناظ
ــه هــر دو  ــق ب ــی متعل ــع نفت کــه کشــورهای همســایه به رغــم اینکــه منب
ــل  ــرف مقاب ــب اذن از ط ــه کس ــوط ب ــود را من ــرداری خ ــد، بهره ب باش
نمی نماینــد تــا انعقــاد قــرارداد شــرکت اذنــی در ایــن راســتا ضــرورت 
ــت از  ــورها در برداش ــرای کش ــی ب ــر، ممنوعیت ــارت دیگ ــه عب ــد. ب یاب
ــته و  ــود نداش ــع وج ــودن مناب ــترک ب ــطه مش ــه واس ــی ب ــازن معدن مخ
ــه برداشــت از مخــازن و اســتفاده  ــراردادی ب ــاد ق ــدون انعق ــد ب می توانن
از منابــع معدنــی ادامــه دهنــد. بنابرایــن، مقــررات قانــون مدنــی در زمینــه 

ــه قابلیــت اجــرا نخواهــد داشــت. ــن زمین شــرکت در ای
قـرارداد یکپارچه سـازی بـا قـرارداد شـرکت معاوضـی نیـز قابل مقایسـه 
بـه نظـر نمی رسـد. زیـرا شـرکت معاوضـی عقـدی اسـت که بـه موجب 
آن، حالـت اشـاعه ایجاد می شـود . در حالـی که قرارداد یکپارچه سـازی 
از  قبـل  اشـاعه  نیسـت، چراکـه حالـت  منبـع  اشـاعه در  ایجـاد  پـی  در 
قـرارداد نیـز وجـود داشـته اسـت. بـه بیـان دیگـر، در بحـث قراردادهای 
یکپارچه سـازی فـرض ایـن اسـت کـه مالکیـت مشـاع طرفیـن بـر منبـع 
وجـود دارد و به منظـور ایجـاد نظـم مناسـب تر در بهره بـرداری از منبـع 
مشـترک قـرارداد یکپارچه سـازی مطـرح می گـردد. در واقـع بـا انجـام 
چنیـن قراردادهایـی امـکان بهره منـدی عادالنه تـر طرفیـن از موجـودی 
مخـزن فراهـم می آیـد. بنابرایـن، عقد یکپارچه سـازی قابل انطبـاق با این 
عقـد نیـز نمی        باشـد و نمی توان یکپارچه سـازی را در قالب عقد شـرکت 

معاوضـی منعقـد کرد .

2-2- قرارداد یکپارچه سازی و عقد صلح
صلـح بـه دو معنـی بـه کار رفتـه اسـت؛ در معنـای اّول، صلـح در مقابـل 
جنـگ و جـدال اسـت ولـی، در مفهـوم دیگر، صلـح به عنـوان یک عقد 
در حقـوق خصوصـی مطـرح می شـود ]3، ص408 [. در مفهـوم اخیر نیز 
از تعاریف ارائه شـده توسـط برخی از فقیهان  ]1، 283[ اینگونه اسـتنباط 
می شـود کـه عقد صلـح برای رفـع اختالف و نزاع بین اشـخاص تشـریع 
گردیـده اسـت. البتـه ایـن امـر بدیـن معنـی نیسـت کـه در مـوردی کـه 
دعوایـی در بیـن نیسـت، نتوان از قـرارداد صلح اسـتفاده نمـود. در واقع، 
برخـالف بعضـی می تـوان هـم گام بـا برخـی از اندیشـمندان فقهـی ]5، 
نیـز  و  مربـوط صلـح6  روایـات  از  برخـی  اطـالق  از  صـص260-259[ 
اصـل صحـت و ادلـه لـزوم وفـای بـه عقـد، این گونـه اسـتنباط نمـود که 
عقـد صلـح بـدون وابسـتگی بـه سـبق دعـوی، دارای مشـروعیت بـوده 
و می توانـد آثـاری مشـابه آثـار سـایر عقـود ماننـد بیـع و اجـاره برجـای 

گذارد.
از مـواد مختلـف قانـون مدنـی به ویـژه مـواد 752 و 758 نیـز بـه وضـوح 
فهمیـده می شـود کـه صلح نـه تنهـا می تواند در مقـام رفع نـزاع و دعوی 
باشـد، بلکـه می توانـد در مقـام ایجـاد آثار سـایر معامالت منعقـد گردد. 

حقوق دانـان نیـز در مقـام تعریـف صلـح، بـه ایـن نکتـه توجـه داشـته و 
آن را مـورد تأییـد قـرار داده انـد  ]2، ص315[. بنابرایـن، صلـح در حقوق 
ایـران مفهومی وسـیع داشـته و می تـوان به کمک آن آثار عقـود دیگری 
ماننـد بیـع، اجـاره، عاریـه، هبـه و یـا ایقاعـی مثـل ابـراء را ایجـاد نمـود 
بـدون اینکـه احـکام خـاص ایـن اعمـال حقوقـی مترتب باشـد. قـرارداد 
یکپارچه سـازی نیـز از ایـن قاعـده مسـتثنی نیسـت و می توانـد در قالـب 

عقـد صلـح قـرار گیرد.

2-3- قرارداد یکپارچه سازی و عقود نامعین
تقسـیم  نامعیـن  و  معیـن  دسـته  دو  بـه  عقـود  تقسـیم بندی،  یـک  در 
می گردنـد . عقـود معین عقودی هسـتند کـه در قانون عنـوان معین دارند 
و قانون گـذار شـرایط و آثـار آن را معیـن کرده اسـت .                در مقابل عقودی 
کـه در قانـون عنـوان و صورت خاص ندارد و شـرایط و آثار آن بر طبق 
قواعـد عمومـی و توافقـات خصوصـی طرفیـن قـرارداد تعییـن می شـود، 
قـراردادی در حقـوق  اصـل آزادی  اسـت                   .  غیرمعیـن  یـا  بی نـام  عقـود 
ایـران از مـاده 10 قانـون مدنی قابل اسـتنباط اسـت. به موجـب این ماده، 
»قراردادهـای خصوصـی نسـبت بـه کسـانی کـه آن را منعقـد نموده انـد 
بنابرایـن،  اسـت« .  نافـذ  نباشـد،  قانـون  صریـح  مخالـف  درصورتی کـه 
همانگونـه کـه برخـی از حقوق دانـان  ]9، ص144[ نیـز بیـان داشـته اند، 
می تـوان آزادی اراده اشـخاص در انعقـاد قراردادهـا را به عنـوان اصـل 
پذیرفت. البته روشـن اسـت کـه قراردادهای خصوصی اشـخاص باید از 
قواعـد عمومـی عقود و معامـالت تبعیت نماید]8، ص30[. گفتنی اسـت 
تأسـیس مـاده 10 قانـون مدنـی بدین  سـبب بوده اسـت که افـراد با توجه 
بـه پیشـرفت های اقتصـادی و پیچیدگـی روابط حقوقـی و ضرورت های 
اجتماعـی، در نحـوه ایجـاد الـزام و التزام هـای مفیـد آزاد باشـند و قانون 
هـم آن دسـته از قراردادهایـی را که اصول کلی و شـرایط اساسـی عقود 

و اخـالق حسـنه در آنهـا رعایت شـده اسـت، نافـذ بدانـد  ]6، ص88[ 
بـر این اسـاس به نظر می رسـد که اگـر قـرارداد یکپارچه سـازی در قالب 
عقـد صلـح منعقد نگـردد، می توانـد در قالب قـرارداد خصوصـی منعقد 
شـود و بـر اسـاس مـاده-10 قانـون مدنـی نفـوذ حقوقـی داشـته باشـد. 
بدیهـی اسـت در ایـن صـورت، رعایـت قواعـد عمومـی قراردادهـا در 

فراینـد انعقـاد ایـن قراردادها بایسـته اسـت.

نتیجه گیري  
بـا توجـه بـه بررسـی های به عمـل آمـده در ایـن پژوهـش، قرارداد هـای 
یکپارچه سـازی قراردادهایـی هسـتند کـه بیـن مالکانـی کـه دارای منابع 
زیرزمینـی مشـترک می باشـند، منعقـد می گـردد و بـر اسـاس اصـول و 
قواعـدی، بهره برداری بهینه از منابع یادشـده توسـط شـریکان را تسـهیل 
و اداره می نمایـد. اسـتفاده از قـرارداد یکپارچه سـازی بـرای بهره برداری 
از منابـع پیش گفتـه، از سـویی موجـب رعایـت عدالـت میـان مالـکان 



40 

1. the rule of capture
2 . American Bar Association

3  .  قواعـدی کـه دولتهـای ایالتـی بـه منظـور توسـعه حقوق 
حفاظـت از نفـت و گاز بـه کار می گیرنـد. ایـن مجموعـه 
قواعـد موجـب طـرح موضوعاتـی مثـل رعایـت حریـم یـا 
فاصلـه بـرای حفـر چـاه و میـزان بهره بـرداری در روز، هفته، 
مـاه و سـال، دوره اسـتراحت چـاه و ... گردیـد. هـدف اولیه 

از هـدر دادن مـادی و  ایـن مقـررات جلوگیـری  از وضـع 
اقتصـادی منابـع نفـت وگاز می باشـد.و به دنبـال بهره برداری 
است)کاشـانی،  مالـکان  حقـوق  از  حمایـت  و  معقـول 

1389،ص81(
 4. conservation regulation
5. Association of International Petroleum 
Negotiators

 6.  بـه عنـوان نمونـه روایـت نبـوي صلـی اهلل علیـه وآلـه که 
فرموده انـد: "الصلـح جائـز بیـن المسـلمین إال صلحـاً أحـل 
حرامـاً أو حـرم حـالالً" و فرمایـش امـام صادق علیه السـالم 
مبنـی بـر ایـن کـه: "الصلـح جائـز بیـن النـاس" )حـر عاملي، 

ص443(. ج18،   ،1414

]1[ ابـن حمـزه طوسـی، محمـد بـن علـی،) 1408ق(، الوسـیله، چ1، قـم: کتابخانـه 
آیـت اهلل مرعشـی. 

]2[ امامـی، سـید حسـن، ) 1376(، حقـوق مدنـی، ج2، چ13، تهـران: کتابفروشـی 
اسالمیه.

]3[ جعفـری لنگـرودی، محمـد جعفـر، ) 1370(، حقوق مدنی، رهـن و صلح، چ2، 
تهران: گنـج دانش. 

]4[ شـهید اول، شـمس الدیـن محمـد بن مکـی، ) 1406(، اللمعه الدمشـقیه، بیروت: 
دارالناصر. 

]5[ شـهید ثانـی، زین الدیـن بـن علـی، ) 1413ق(، مسـالک االفهام إلی تنقیح شـرائع 
اإلسـالم، ج4، قم: موسسـه المعارف االسـالمیه.

]6[ صائمـی، علـی اصغـر، ) 1382(، شـروط ابتدایی در فقه و بررسـی ماده 10 قانون 
مدنـی، مجلـه الهیـات و حقوق، شـماره 9 و 10، صص 77 تا 104  

]7[ طباطبایـی حکیـم، سیدمحسـن، )1404ق(، مستمسـک العروه الوثقی، ج13، قـم: 
کتابخانـه آیـت اهلل العظمی مرعشـی نجفی  

]8[ عالمـه حلّـی، حسـن بن یوسـف، ) 1413ق(، قواعـد األحکام فـي معرفة الحالل 
و الحـرام، ج2، چ1، قـم – ایران: دفتر انتشـارات اسـالمی وابسـته به جامعه مدرسـین 

حـوزه علمیه قم.
تهـران:  چ8،   ،1 ج  قراردادهـا.  عمومـی  قواعـد   ،)1376  ( ناصـر،  کاتوزیـان،   ]9[

انتشـار.  سـهامی  شـرکت 
 ]10[ کاتوزیان،ناصـر، ) 1386(، درسـهایی از عقـود معیـن، ج 1، تهـران: کتابخانـه 

گنـج دانش.    
 ]11[ کاشـانی، جـواد، ) 1389(، منابـع مشـترک از منظـر حقـوق بیـن الملـل، چ1، 

تهـران: مؤسسـه مطالعـات و پژوهش هـای حقوقـی شـهر دانـش. 
[12] A. Garner, Bryan, )2011 (, Black s law dictionary ,Tehran: Khorsandi

[13] Avambu, Anozie, ) 2009(, Unitization of contract areas, pub-
lishedby:  university of Dundee.
[14] C. Maxwell, Richard. H. Martin, Patrik. M. Karmer, Bruce, 
)2007(, Caces and Materials the law of Oil and Gas, New York: Thom-
son west
[15] Gordon, Greg & Paterson, John, )2007(, Oil and Gas Law, Dun-
dee: Dundee university press.
[16] L. Rae, Connet, )2010(, pooling, March.|online|.<http://www.
laapl.com> |3April.2012|
[17] Markes, Mike, )2010(, Unitization and pooling, published by: 
Obsidian Energy Company, 29 July, |online|. http://www.oil and gas 
evaluation report. com.|27May.2012|
[18] O. flanery, Sharon; J. Morgan, Ryan, )2010(, Overview of Pooling 
and Unitization <http://www.steptoe-johnson.com>.|3April.2012|
[19] Perrine, Richard, )1978(, Enhanced Oil Recovery Potential in the 
United States office of technology assessment
[20] S. Lowe, John, )2003(, Oil and Gas Law in a nutshell New York: 
Thomson west
[21] S. Lowe, John; L. Anderson, Owen; E. Smith, Ernest; E. Pierce, 
David )2008(, cases and materials on oil and Gas law, New York: 
Thomson wests

مشـترک گردیـده و از سـوی دیگر، به دلیل اسـتفاده اسـتاندارد از منابع، 
ایـن شـیوه حقـوق  بـه  عـالوه،  منبـع می گـردد.  ارتقـای عمـر  موجـب 

محیط زیسـت را نیـز تأمیـن می نمایـد.
ــه  ــع مواج ــا مان ــی ب ــن قراردادهای ــاد چنی ــران، انعق ــی ای ــام حقوق در نظ
ــد  نیســت. در واقــع، اهــداف موردنظــر از ایــن قبیــل قراردادهــا می توان
از راه عقــد صلــح یــا قراردادهــای خصوصــی مشــمول مــاده-10 قانــون 
مدنــی، بــرآورده گــردد. البتــه طبیعــی اســت در صــورت انعقــاد چنیــن 
ــه اِعمــال قواعــد حــل  ــوط ب ــران من ــون ای ــت قان ــی، حاکمی قراردادهای
تعــارض اســت. به عنــوان نمونــه، در قراردادهایــی کــه دولــت جمهــوری 
ــد،  ــن خصــوص منعقــد می کن ــا ســایر کشــورها در ای ــران ب اســالمی ای
انتخــاب نمــود.  ایــران را به عنــوان قانــون صالــح  می تــوان قانــون 
همچنیــن اســت در شــرایط اعمــال مــاده 968 قانــون مدنــی کــه منجــر 

ــردد. ــران می گ ــون ای ــت قان ــه حاکمی ب
ــترک  ــی مش ــع زیرزمین ــران دارای مناب ــور ای ــه کش ــه اینک ــه ب ــا توج ب
ــن  ــی از چنی ــرداری اصول ــد، بهره ب ــورها می باش ــایر کش ــا س ــترده ب گس
منابعــی ایجــاب می کنــد کــه زیرســاخت های حقوقــی مناســب در 
ــی قراردادهــای  ــن راســتا، پیش بین ــن خصــوص فراهــم گــردد. در ای ای
ــع  ــررات جام ــن مق ــازی و تدوی ــرارداد یکپارچه س ــل ق ــب از قبی مناس
بــرای ایــن دســته از قراردادهــا از بایســته های نظــام قانون گــذاری 
قانونــی،  بســترهای  فراهم ســازی  عالوه بــر  اســت  بدیهــی  اســت. 
ــایه  ــورهای همس ــا کش ــی ب ــاد قراردادهای ــرای انعق ــی ب ــات عمل اقدام
ــرارداد  ــه ق ــد )از جمل ــن نمای ــن را به نحــو مطلــوب تأمی ــع طرفی کــه مناف
ــال  ــه فع ــدون مداخل ــم، ب ــن مه ــت و ای ــروری اس ــازی(، ض یکپارچه س

دســتگاه دیپلماســی میســر نمی شــود.


