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قرارداد یکپارچهسازی درخصوص منابع مشترک نفت و گاز
(مفهوم و ماهیت)
زهرا کیمیایی نالکیاشری ،سید محمد مهدی قبولی درافشان* ،سعید محسنی ،دانشگاه فردوسی مشهد

بهرهبـرداری از منابـع زیرزمینـی مشـترک از قبیل نفت و گاز که دارای ویژگی سـیال بودن هسـتند ،از
مسـائل مهـم امـروز اسـت .زیـرا فقدان ضابطـه بـرای بهرهبـرداری از این منابـع نهتنهـا موجب مصرف
بیرویـه از منبـع و رقابـت ناسـالم میـان مالکيـن متعـدد میگـردد ،بلکـه اختالفاتـی را میـان ایشـان
پدیـد مـیآورد و لطمههـای شـدید فنـی بـه منبـع مشـترک وارد میسـازد .کشـور ایـران بـا توجـه بـه
برخـورداری از منابـع مشـترک گسـترده ،از دیربـاز بـا ایـن چالـش مواجـه بـوده و هسـت .یکـی از
راههـای برونرفـت از ایـن مشـکل ،انعقـاد قراردادهایی اسـت کـه بتواند ضمـن رعایت منافـع مالکین
مشـترک ،بهرهبـرداری بهینـه از منبـع را نیز تأمین کرده و از آسـیب جدی به محیطزیسـت جلوگیری
نمایـد .قـرارداد یکپارچهسـازی 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 اختــاف مینمایــد،
اســتفاده از اموالــی اســت کــه مالکیــت آن ،بــه دو یــا چنــد شــخص
مربــوط اســت .ایــن مســأله زمانــی اهميــت بيشــتری مييابــد کــه مــال
مــورد اختــاف ،دارای ارزش فــراوان باشــد .اختالفاتــی کــه ممکــن
اســت در زمینــه اســتفاده از امــوال مشــاعی ایجــاد شــود تــا حــدودی
در نظــام حقوقــي هــر کشــور بــه كمــك قواعــد و مقــررات مربــوط
رفــع میگــردد .در نظــام حقوقــي ايــران ،قوانيــن و مقــررات متعــددي
در زمینــه نحــوه اســتفاده و تقســیم مــال مشــاع و حــدود مالکیــت هــر
یــک از مالکیــن ،وضــع گرديــده اســت كــه از جملــه ميتــوان بــه
مقــررات قانــون مدنــی در مــورد شــركت(مواد  571بــه بعــد) ،قانــون
تملــک آپارتمانهــا مصــوب  1343و قانــون افــراز و فــروش امــاک
مشــا ع مصــوب  1357اشــاره نمــود .مقــررات مزبــور تــا حــدود زیــادی
وضعیــت ایــن امــوال را مشــخص نمــوده و قواعــدی نیــز بــرای حــل و
فصــل اختالفــات ناشــي از آن ،مقــرر داشــته اســت .طبيعــي اســت در
مــواردي كــه مســأله اشــاعه مربــوط بــه يــك كشــور باشــد ،مقــررات
همــان کشــور حكمفرماســت .بههمیــن جهــت ،راهحلهــاي حقــوق
داخلــي كارآمــد خواهــد بــود .حــال آنكــه اگــر موضــوع ،مربــوط بــه
بيــش از يــك كشــور باشــد ،وضــع ،دشــوار و بهگونــهاي متفــاوت
خواهــد بــود.
در ایــن راســتا ،یکــی از موضوعــات قابــل طــرح ،منابــع مشــترکی
اســت کــه در مــرز مشــترک امــاک اشــخاص یــا کشــورهای مختلــف
واقــع شــده اســت .در شــرایط کنونــی در ایــران و در بســیاری از نقــاط
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واژگان کلیدی:

منابــع طبیعــی مشــترک ،نفــت ،گاز ،قــرارداد
یکپارچهســازی ،عقــد صلــح ،عقــد نامعیــن

دنیــا ،منابــع زیرزمینــی مشــترکی وجــود دارد کــه بهرهبــرداري از ایــن
منابــع ،بــا شــیوههای مختلــف و بعضــاً ناعادالنــه صــورت میگیــرد.
توضیــح اینکــه در صــورت فقــدان ضابطــه در ایــن خصــوص ،هریــک
از مالکیــن یــا هریــک از کشــورهایی کــه منبــع زیرزمینــی در مــرز
مشــترک ایشــان قــرار دارد ،بــه دلخــواه از منابــع مشــترك مزبــور
اســتفاده میکننــد .کشــورهای دارای ســرمایه و تکنولــوژی برتــر،
میتواننــد بیشــترین اســتفاده را از منابــع مشــترک نماینــد و در نقطــه
مقابــل ،کشــور همجــوار بهدلیــل کمبــود منابــع مالــی و ســطح پاییــن
تکنولــوژی (حتــی اگــر ســهم بیشــتری از مالکیــت منبــع مشــترک را دارا
باشــد) از ذخایــر ،کمتریــن بهرهبــرداری را مینمایــد .بدیهــی اســت
ایــن شــیوه بهرهبــرداری نهتنهــا بهدلیــل تفــاوت تــوان فنــی و مالــی
صاحبــان منابــع مشــترک ،ناعادالنــه بــوده ،حتــی در فــرض برابــری
کشــورها از لحــاظ ســطح پیشــرفت و تکنولــوژی ،روش مذکــور
موجــب رقابــت در بهرهبــرداری بیرویــه و در نتیجــه ،وارد شــدن
صدمــات جــدی بــه منابــع زیرزمینــی ميشــود .بنابرايــن ،کاهــش عمــر
منبــع را بهدنبــال داشــته و در مجمــوع ،باعــث اضــرار طوالنیمــدت
بــه طرفیــن و نســلهای بعــدی میشــود .بهعــاوه ،رویــه مذکــور
باعــث خدشــه بــه روابــط سیاســی طرفیــن و بــه مخاطــره افتــادن روابــط
صلحآمیــز و امنیــت پایــدار میگــردد.
بههمیــن جهــت ،کشــورهای دارای میادیــن مشــترک تــاش کردهانــد
تــا روشهــای مختلــف حقوقــی را جهــت همــکاری مشــترک و
متقابــل در مدیریــت بهرهبــرداری از میادیــن مشــترک نفــت و گاز
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در راســتای کاهــش هزینههــا و افزایــش بهــرهوری مخــازن و در
نهایــت ،ایجــاد عدالــت در بهرهمنــدی از ایــن منابــع بــهکار گیرنــد.
یکــی از ایــن روشه ـا اســتفاده از قراردادهــای یکپارچهســازی اســت
کــه در زبــان انگلیســی بــه آن « »Unitizationگفتــه میشــود .ایــن
مــدل بهرهبــرداری عالوهبــر اینکــه رقابــت را بــه مشــارکت تبدیــل
میكنــد ،از نظــر اقتصــادی نیــز بهصرفــه اســت ،زیــرا بــا حداقــل
ســرمایهگذاری ،حداکثــر بازیافــت حاصــل شــده و منافــع طرفیــن بــه
نحــو مناســبتری تأمیــن میگــردد .همچنیــن ،شــیوه بهرهبــرداری
مذکــور مانــع برداشــت بیرویــه از مخــزن مشــترک بــوده و صیانــت
از آن را در پــی خواهــد داشــت.
 -1تاریخچه و مفهوم قرارداد یکپارچهسازی

-1-1تاریخچه قرارداد یکپارچهسازی

خاســتگاه قــرارداد یکپارچهســازی ،ایــاالت متحــده آمریــکا بــوده و
پــس از آن ،ایــن قراردادهــا مــورد اســتفاده برخــی دیگــر از کشــورها
ماننــد انگلســتان ،فرانســه ،ترکیــه و ...نیــز قــرار گرفتــه اســت[،11
ص .]100در واقــع ،قبــل از توســعه قراردادهــای یکپارچهســازی،
اســتفاده از منابــع زیرزمینــی در ایالــت متحــده آمریــکا بــر اســاس قاعــده
تســخیر 1صــورت میگرفــت .هــر مالــک میتوانســت در ملــک
خــود ،بــه هــر میــزان کــه تــوان داشــت چــاه حفــر کــرده و نفــت و گاز
برداشــت نمایــد .اجــرای ایــن قاعــده بهدلیــل رقابــت شــدید بیــن مالــکان
اراضــی و یــا دارنــدگان مجــوز ،باعــث آســیب بــه مخــازن نفــت و گاز،
عــدم برداشــت بهینــه از مخــازن و در نهایــت ،بیثمــری و نابــود شــدن
صنعــت و حقــوق مالــکان میشــد .بنابرایــن ،متخصصــان صنایــع نفــت
و گاز در ســال  1920بــا طــرح عملکــرد یکپارچــه میادیــن مشــترک
آشــنا شــدند و گروههایــی بــه تحقیــق در مــورد امــکان یکپارچهســازی
پرداختنــد کــه در واقــع ،یــک راهحــل جایگزیــن و پذیرفتــه شــده،
بــرای عملکردهــای غیرمؤثــری بــو د کــه مــورد انتقــاد قــرار گرفتــه
بــود].[18, p. 15
در ایــن راســتا ،در ســال  1926کمیســیون حفاظــت نفــت فــدرال ،اظهــار
نمــود کــه طــرح واحــد در تولیــد نفــت و گاز یعنــی یکپارچهســازی،
منجــر بــه موفقیــت میشــود و در توســعه و اجــرای عدالــت در میــان
مالــکان کارایــی دارد .ایــن اظهــار بهعــاوه اظهــار انجمــن وکالی
آمریــکا 2در ســال  1929کــه یــک مــدل مقــررات یکپارچهســازی و
حمایــت از شــکلهای جدیــد حفاظــت از نفــت را پیشــنهاد میکــرد،
حمایــت گســتردهتر از ایــن اندیشــه کلــی را یــادآوری میکنــد و
مقــررات حفاظتــی از صنعــت نفــت را افزایــش میدهــد .بــا ایــن حــال،
بســیاری از دخالتهــای دولــت در ابتــدا روی تقســیم تولیــد متمرکــز
میشــد ،نــه یکپارچــه کــردن .تــا اینکــه در ســال  1945اوکالهمــا
اولیــن مقــررات خــود را در زمینــه قراردادهــای یکپارچهســازی وضــع
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نمــود .علیرغــم ایراداتــی کــه توســط سیســتم قضایــی بــه ایــن قانــون
وارد شــد ،ایــن قانــون از نظــر شــکل ســاختاری در قضیــه شــرکت
نفــت پالمــر علیــه شــرکت نفــت فیلیپــس تأییــد و مــورد اســتناد واقــع
شــد .بالفاصلــه بعــد از آن ،بســیاری از ایالتهــای تولیدکننــده نفــت،
مقــررات مشــابهی را بــه تصویــب رســاندند و از مقــررات حفاظتــی 3کــه
بــرای یکپارچهســازی ،تهیــه شــده بــود ،پیــروی کردنــد].[14, p. 863
بــه واقــع هــر آنچــه در دهــه  60میــادی و بعــد از آن در مــورد منابــع
ســیال زیرزمینــی مشــترک ،در میــان علمــای حقــوق وجــود دارد،
در دهــه آخــر قــرن  19و دهــه اول قــرن بیســتم ،در آمریــکا تجربــه
شــده بــود .بــا ایــن حــال ،بیشــتر شــهرت و اعتبــار ایــن طــرح ،حاصــل
تالشهــای  20ســاله آقــای هنــری دوهرتــی 4بــود کــه بــا وجــود
مخالفــت صنایــع نفتــی ،بــا جدیــت ،تولیدکننــدگان و قانونگــذاران
را مجبــور کــرد تــا قوانیــن دولتـیای را کــه در حراســت و حفاظــت از
منابــع نفتــی وجــود داشــت ،بپذیرنــد].[17, p. 1; 14, p. 863
اصــوالً توجــه بــه یکپارچهســازی ویــژه کشــورهایی اســت کــه قائــل بــه
مالکیــت خصوصــی هســتند .زیــرا در کشــورهایی کــه مالکیــت منابــع
زیرزمینــی متعلــق بــه دولــت اســت ،احتمــال حفــاری رقابتــی ،محــدود
میگــردد .در هــر حــال ،راهحلهــای بهدســت آمــده در ایالــت
متحــده آمریــکا ،بــه میــزان زیــادی مــورد تبعیــت کشــورهای دیگــر
قــرار گرفتــه اســت ] .[18, p.17از جملــه دالیــل رشــد مزبــور میتــوان
بــه مــوارد ذیــل اشــاره نمــود:
در ســال  1973دولتهــای تولیدکننــده نفــت (اوپــک) علیــه بســیاری از
کشــورهای صنعتــی واردکننــده نفــت تحریــم نفتــی اعمــال نمودنــد کــه
ایــن امــر موجــب افزایــش قیمــت نفــت و بــه تبــع ،تــاش کشــورهای
غربــی ،بــرای توســعه منابــع نفتــی و زیرزمینــی از طریــق عملیــات
اکتشــاف در مناطــق جدیــد مثــل آمریــکای جنوبــی ،آفریقــا و دریــای
شــمال آغــاز شــد .بســیاری از شــرکتهای جدیــد نیــز بــرای توســعه
ســهم خــود ،بــا شــرکتهای بــزرگ نفتــی ،در عرصــه بینالمللــی
وارد رقابــت شــدند[ ،11ص ]280از ســوی دیگــر ،دولتهــای
میزبــان نیــز بــرای دســتیابی و توســعه ســریع مخــازن و درآمــد بیشــتر،
عملیــات اکتشــافی خــود را بــه گروههــای دیگــر واگــذار كــرده و
ســعی نمودنــد بــا اعطــای مجــوز بــه گروههــای مختلــف ،ســریعتر
بــه اهــداف خــود دســت یابنــد .نتیجــه ایــن عوامــل ،افزایــش تعــداد
مخــازن در حــال کشــف در خــارج از ایــاالت متحــده و نیــز ازدیــاد
دارنــدگان مجــوز متفــاوت ،در یــک منطقــه بــود .برخــی از ایــن
مخــازن نیــز در مــرز میــان دو یــا چنــد کشــور قــرار داشــت کــه ســبب
ورود دارنــدگان مجــوز بــه محــدوده تحــت حاکمیــت دولــت دیگــر
میشــد .از ای ـنرو ،بهرهبــرداری از منابــع نفتــی بیــن دارنــدگا ِن امتیــاز
و کشــورهای مختلــف ،از طریــق همــکاری بــه جــای رقابــت ،مطلــوب
بهنظــر رســید .بههمیــن جهــت مــدل یکپارچهســازی کــه در واقــع
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راهحلــی داخلــی بــود ،از ایــاالت متحــده بــه خــارج از ایــن کشــور،
گســترش پیــدا کــرد[ ،11ص .]281بهرغــم اینکــه اقبــال بــه ایــن نــوع
قراردادهــا گســترش یافتــه ،لیکــن ایــن واقعیــت بدیــن معنــا نیســت
کــه اختــاف در کیفیــت اســتفاده از قــرارداد یکپارچهســازی وجــود
نداشــته باشــد].[18, p. 17
 -1-1-1برخی از قراردادهای یکپارچهسازی

الف) موافقتنامههای انگلستان– نروژ و انگلستان– هلند

چهـار نمونـه از موافقتنامههـای یکپارچهسـازی در خصـوص
بهرهبـرداری از مخـازن نفتـی مشـترک در دریـای شـمال وجـود دارد،
موافقتنامههـای مزبـور اعتبـار حقوقـی خـود را از موافقتنامههـای
تحدیـد حـدودی کـه بیـن انگلسـتان  -نـروژ در  10مـارس  1965و
انگلسـتان  -هلنـد در اکتبـر  1965امضـا شـده ،گرفتهانـد .در مـاده 4
موافقتنامـه تحدیـد حـدود نـروژ و انگلسـتان ،بـرای اولیـن بـار بهطـور
صریـح ،شـرط یافـت شـدن مخـزن نفتـی مشـترک در تقاطـع مـرز دو
کشـور پیشبینـی شـد و پـس از آن در بسـیاری از موافقتنامههـای
مشـابه در اقصـی نقـاط جهـان از آن پیروی شـد .اگرچـه در موافقتنامه
مزبـور هیـچ تعهـدی بـرای همـکاری از طریـق یکپارچهسـازی وجـود
نـدارد ،روشـی کـه در ایـن مـاده پیشبینـی شـده ،رویکـردی اسـت که
بهعنـوان بهتریـن گزینـه موجـود بـرای بهرهبـرداری از مخـازن نفتـی
مـرزی در همـه موافقتنامههـای بیـن دولتهـای دریای شـمال پذیرفته
شـده اسـت)Gordon& Paterson,2007,p332( .
معاهــده تحدیــد حــدود نــروژ و انگلســتان مبنایــی را بــرای
یکپارچهســازی ســه میــدان نفتــی در خــط مــرزی دو کشــور مقــرر
کــرد .مهمتریــن نمونــه در نــوع مخــازن نفــت و گاز مربــوط،
موافقتنامــه اســتتفورد اســت .ایــن موافقتنامــه و موافقتنامــه
مارچیســن در همــان ســال بهطــور گســتردهای از نمونــه موافقتنامــه
فریــج تبعیــت کردنــد .نمونــه دیگــر یکپارچهســازی دریــک مــرز
بینالمللــی در دریــای شــمال ،موافقتنامــه مــارکام اســت کــه بیــن
هلنــد و انگلســتان در ســال  1992منعقــد شــد .میــدان گازی فریــج ،در
امتــداد مــرز فــات قــاره نــروژ و انگلســتان قــرار دارد .ایــن میــدان در
ســال  1969کشــف شــد و در مــه  1972اثبــات شــد کــه مخــزن در دو
ســوی خــط مــرزی قــرار دارد .طبــق مــاده  4معاهــده تحدیــد حــدود دو
کشــور ،دو دولــت مکلــف شــده بودنــد کــه موافقتنام ـهای را بــرای
بهرهبــرداری از آن مخــزن مشــترک منعقــد کننــد .بعــد از انجــام یــک
ســری مقدمــات توســط دو دولــت ،موافقتنامــهای در همــان ســال
امضــا شــد .بدینترتیــب اولیــن موافقتنامــه یکپارچهســازی در ســطح
بینالمللــی پدیــد آمــد.
دو کشــور انگلســتان و نــروژ در ســال  2005موافقتنامــه جدیــدی در
خصــوص تســهیل و تعمیــق روابــط مربــوط بــه بهرهبــرداری از منابــع

مشــترک هیدروکربــوری امضــا کردنــد کــه حاصــل تجربــه ســی
ســاله آنهــا در اداره مشــترک ایــن منابــع بــود.ایــن موافقتنامــه بــه
منزلــه بیاعتبــاری موافقتنامههــای قبلــی نبــود ،بلکــه بــا رویکــردی
عملگرایانــه و بــا اتــکای بــه تجربیــات حاصلــه و مقتضیــات خــاص دو
کشــور ،اجــرای موافقتنامــه موجــود را آســانتر نمــود و از جملــه
مقــرر کــرد در میدانهــای کوچــک کــه بخــش عمــده مخــزن آن در
یــک کشــور قــرار دارد ،بهرهبــرداری بهطــور انفــرادی در صالحیــت و
تابــع قوانیــن انحصــاری همــان دولــت باشــد .در نتیجــه ،میادیــن نفتــی
بــوا در نــروژ و پلیفــر در انگلســتان کــه در ســالهای  1985و 1989
کشــف شــده ولــی توافقــی بــرای توســعه اشــتراکی بــرای آنهــا تنظیــم
نشــده بــود ،بهترتیــب در صالحیــت انحصــاری نــروژ و انگلســتان قــرار
گرفتنــد.
ب) موافقتنامه ونزوئال  -ترینیداد و توباگو ( 2003و )2007

دولتهـای ونزوئلا – ترینیـداد و توباگـو پـس از اینکـه در سـال 1990
موافقتنامـه تحدیـد حـدود امضـا کردنـد ،در 12آگوسـت  2003بـا
صـدور بیانیـه مشـترک ،تمایـل خـود را جهـت همـکاری دو جانبـه در
بخـش انـرژی اعلام و تعهـد نمودنـد موافقتنامـهای را در خصـوص
منابـع نفتـی مشـترک مـرزی منعقـد کننـد .بنابرایـن ،یادداشـت تفاهمـی
مربـوط بـه آییـن یکپارچهسـازی مخـازن هیدروکربـوری صادرکردنـد
کـه فعالیـت درخـط مـرزی را توسـعه مـیداد.
«موضوعــات مطــرح شــده در مــاده 2-ایــن یادداشــت تفاهــم ،مســائل
مهمــی را کــه بایــد در مــورد آن گفتوگــو و اقــدام شــود ،کامــ ً
ا
مشــخص نمــود؛ از جملــه ،تشــکیل گــروهکاری ،کمیتــه راهنمــا بــرای
ارزیابــی و بهرهبــرداری از مخــازن و چگونگــی انعقــاد موافقتنامههــا
بــرای تبــادل اطالعــات و پیشــرفت کلــی مراحــل یکپارچهســازی،
چگونگــی عمــل مشــترک ،مــواردی کــه تصمیمگیــری دو دولــت را
شــامل میشــود ،چگونگــی تعییــن خصوصیــات ،حجــم و انــدازه هــر
مخــزن ،اختصــاص هیدروکربــوری کــه در هــر بخــش مخــزن وجــود
دارد و باالخــره تعییــن قواعــد مربــوط بــه ارزیابــی مجــدد مخــزن،
بــرای بهرهبــرداری بعــدی کــه بــرای مخــزن الزم بــود .برخــی تصــور
میکردنــد بــا توجــه بــه نــوع ســند تنظیمــی ،ضوابــط گفتــه شــده ،فاقــد
هرگونــه تعهــدی بــرای دو کشــور اســت و اهمیتــی نــدارد .امــا ایــن
تصــور اشــتباه بــود و در فاصلــه کمــی ،مــوارد گفتــه شــده بــه چارچــوب
موافقتنامـهای تمــام عیــار بــدل گشــت و دو دولــت مجــددا ً در آوریــل
 2004موافقتنامــه منعقــد کردنــد .بــرای حــل و فصــل اختالفــات ناشــی
از موافقتنامــه ،طرفیــن روش مذاکــره را پیشبینــی کردنــد و از ارجــاع
آن بــه داوری خــودداری نمودنــد .نهایت ـاً در مــارس  2007چارچــوب
موافقتنامــه یکپارچهســازی بیــن دو دولــت بــه امضــا رســید .در
صورتــی کــه عملیــات اکتشــافی توســط هــر یــک از دو دولــت یــا
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اتبــاع آنهــا یــا شــرکتهایی کــه بــا مجــوز آنهــا اقــدام میکننــد ،بــه
منابــع مشــترک کــه قابلیــت یکپارچهســازی را داشــته باشــند ،برســد،
از موافقتنامــه یکپارچهســازی امضــا شــده بــرای بهرهبــرداری از آن
مخــازن اســتفاده خواهنــد کــرد» ،11 ( .ص)106
ج) موافقتنامه ترکیه ـ سوریه ()2004

«بـا امضـای موافقتنامـه راجـع بـه ایجـاد منطقـه تجـاری بیـن سـوریه و
ترکیـه در دسـامبر  ، 2004فعالیتهـای اشـتراکی اکتشـاف نفـت بین دو
دولـت در بخـش کوچکـی از مرزشـان آغـاز شـد .ایـن موافقتنامـه از
چنـد جهـت حائز اهمیت اسـت؛ از سـویی موافقتنامه مذکـور در مورد
اکتشـاف و بهرهبـرداری از مخـازن نفـت و گاز مشـترک در خشـکی
منعقـد شـده و از سـوی دیگـر ،در ایـن موافقتنامـه از یکپارچهسـازی
بینالمللـی منحصـرا ً بـرای مرحلـه اکتشـاف مخـازن مشـترک اسـتفاده
شـده اسـت.توضیح اینکه یکپارچگـی معموالً برای مرحلـه بهرهبرداری
از مخـازن مشـترک مـورد اسـتفاده قـرار میگیـرد و کمتـر در مرحلـه
اکتشـاف بـهکار میآیـد.
پیشبینــی میشــود بــا توجــه بــه فقــدان ســابقه چنیــن همــکاری
بیــن طرفیــن ،متفــاوت بــودن رژیمهــای مالــی نفتــی بیــن دو کشــور
و نبــود مقــررات یکپارچهســازی در قوانیــن ســوریه و ترکیــه،
همچنيــن ،جامــع نبــودن موافقتنامــه امضــا شــده بیــن دو کشــور از
یــک ســو و نیــاز شــدید دو دولــت بــه نفــت و عــدم پیشبینــی دقیــق
مقــررات بــرای زمانــی کــه مخــازن مشــترک کشــف شــود ،از ســوی
دیگــر ،روابــط آنهــا را بــا دشــواریهایی مواجــه نمایــد .در هــر حــال
موافقتنامههــای مــورد بحــث از جهــات عدیــده دارای نقایــص
عمــده نســبت بــه موافقتنامــه مشــابه میباشــد و همیــن امــر باعــث
شــده اســت کــه شــرکتهای نفتــی بینالمللــی اســتقبال چندانــی از آن
نکننــد ،11 ( ».ص)107
د) موافقتنامه فرانسه  -کانادا ()2005

«بعـد از چهـار سـال مذاکـره ،فرانسـه و کانـادا در  17مـه 2005
موافقتنامـهای را در مـورد تحدیـد حـدود مرزهـا و اکتشـاف
وبهرهبـرداری از میادیـن هیدروکربـوری سـه ایالـت شـرقی کانـادا و
جزایـر سـانتپیرو و میکولـن امضـا کردنـد.
بـه موجـب موافقتنامـه مذکـور ،الزم اسـت هرگونه اطالعـات حاصله
از وجـود یـک مخزن مشـترک هیدروکربوری در فاصلـه  10مایلی مرز
دریایـی ،ظـرف  60روز از تاریـخ کسـب اطلاع از آنهـا ،بیـن طرفیـن
مبادلـه شـود .درصورتیکـه طرفیـن خصیصه ،فرامـرزی مخـزن را تأیید
کننـد ،ملـزم خواهند بـود که بـر آن اسـاس موافقتنامه یکپارچهسـازی
را منعقـد نمایند.
در صورتـی کـه کارشـناس ،مخـزن را فرامـرزی اعلام کنـد ،طرفیـن
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ملـزم خواهنـد بـود بهمنظـور حفـظ وحـدت مخـزن و بـا رعایـت حقوق
حاکمـه دو دولـت بهترتیـب فوقالذکـر عمـل کننـد.
در صـورت فرامـرزی اعلام شـدن مخـزن ،هیچیـک از طرفیـن مجـاز
نیسـتند قبـل از انعقـاد موافقتنامههـای الزم در خصـوص میـدان ،راسـاً
یـا توسـط شـرکتهای نفتـی یـا دارای مجـوز خـود ،دسـت بـه عملیات
نفتـی بزنند.
چنانچـه طرفیـن نتواننـد درمورد انعقـاد موافقتنامـه در مهلتهای تعیین
شـده توافقـی حاصـل نماینـد ،هـر یـک میتوانـد 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
ایـن موافقتنامـه بایـد مشـتمل بـر مـدت بهرهبـرداری ،لـزوم تبـادل
اطالعـات و دادههـای فنـی الزم و تعییـن ذخایر مخزن ،نسـبت سـهم هر
طـرف از هزینههـا و عایـدات و ...باشـد .دو طـرف بایـد از دارنـدگان
حقـوق معدنـی خـود بخواهنـد یـک موافقتنامـه یکپارچهسـازی کـه
متضمـن مقـررات خاصـی در مورد چگونگی اداره مشـترک حقوقشـان
در مخـزن مشـترک باشـد و بـه تصویـب کتبـی دو دولـت نیـز برسـد،
منعقـد نمایند.
در موافقتنامـه یکپارچهسـازی بایـد تصریح شـود در صـورت مغایرت
مرجـح خواهـد
مفـاد آن بـا موافقتنامـه دو دولـت ،موافقتنامـه اخیـر ّ
بـود .صاحبـان یـا مالـکان حقـوق معدنـی از بیـن خـود یکـی را بهعنوان
عامـل بهرهبـردار واحـد یکپارچـه شـده منصـوب خواهنـد کـرد و ایـن
ترتیـب نمیتوانـد بـدون رضایـت طرفیـن تغییـر کنـد ،11( ».ص)110
نتیجـه حاصـل از بررسـی تعـدادی از موافقتنامههـای دو جانبـه
همـکاری در اکتشـاف و بهرهبـرداری از منابـع نفـت و گاز مشـترک
کـه بهدنبـال یافـت شـدن مخـزن مشـترک در موافقتنامههـای تحدیـد
حـدود مـرزی منعقـد شـده اسـت ،مبیـن ایـن اسـت کـه بهتریـن گزینـه
در مواجهـه بـا چنیـن وضعیتهایـی ،تنظیـم موافقتنامههـای همـکاری
بـرای بهرهبـرداری از منابـع نفـت و گاز مشـترک اسـت.

 -2-1مفهوم قرارداد یکپارچهسازی

بــر اســاس تعریفــی کــه انجمــن بینالمللــی مذاکرهکننــدگان نفتــی
از اصطــاح یکپارچهســازی ارائــه نمــوده« ،یکپارچهســازی عبــارت
اســت از عملیــات مشــترک و هماهنگــی کــه توســط مالــکان حقــوق،
در قطعــات مجزایــی کــه مخــزن مشــترک نفــت یــا گاز در زیــر آن
قــرار دارد ،انجــام میشــود» .بنابرایــن یکپارچهســازی ،راهــکاری
اســت کــه بهموجــب آن ،ذخایــر نفــت و گاز یــک منبــع کــه دارای
مالــکان مختلــف اســت ،بهوســیله یــک توافــق واحــد پوشــش داده
شــده و بــا منبــع مزبــور بهعنــوان یــک واحــد مســتقل رفتــار خواهــد
شــد .بــر اســاس ایــن قراردادهــا ،در مــورد نحــوه برداش ـتها از میــدان
و نیــز چگونگــی توســعه میــدان میــان مالکیــن مشــترک توافــق صــورت
5
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میپذیــرد].[15, p. 332
برخی از آثار مهم یکپارچهسازی به شرح ذیل میباشد:
الــف -ســهمی از تولیــد واحــد بــه مالــکان قطعــات مختلــف اختصــاص
داده میشــود .ایــن اختصــاص بــدون توجــه بــه قطعــهای کــه چــاه
تولیــدی روی آن قــرار گرفتــه و بــا ایــن فــرض کــه تولیــد از چــاه
حفــر شــده روی هــر قطعــه بهدســت آمــده ،انجــام میشــود .توضیــح
اینکــه چاههایــی کــه روی قطعــات مختلــف حفــر میگردنــد،
همگــی وضعیــت تولیــدی ندارنــد و بهمنظــور افزايــش فشــار مخــزن
بــا تزریــق آب یــا تکنیکهــای دیگــر بــرای خــارج کــردن ســياالت
هيدروكربــوري مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد .بــا ایــن حــال در
صــورت تولیــد از واحــد یکپارچــه ،چنیــن فــرض میشــود کــه تولیــد از
چــاه حفــر شــده در روی هــر قطعــه بهدســت آمــده اســت].[21, p. 266
ب -قطعــات عضــو واحــد یکپارچــه کــه تولیــد کافــی نداشــته یــا
تولیدشــان بــرای پوشــش هزینههــا کافــی نباشــد ،تــا زمانیکــه واحــد
یکپارچــه شــده تولیــد کافــی دارد ،ایــن قطعــات فعــال باقــی میماننــد.
امــا در صورتیکــه واحــد یکپارچــه شــده تولیــد کافــی نداشــته باشــد،
ایــن قطعــات هــم فعالیــت خــود را از دســت میدهنــد .بهعبــارت
دیگــر ،وجــود و فعالیــت قطعــات وابســته بــه فعالیــت واحــد یکپارچــه
شــده اســت[ ،11ص.]279
ج -بـا انعقـاد قـرارداد یکپارچهسـازی ،حقـوق مربوط به نفـت و گاز هر
قطعـه همچنـان بـه مالـکان و صاحبان آن تعلـق دارد و جز بـا تراضی این
حقـوق را نمیتـوان منتقل نمـود[21, p. 266].
د -ممکـن اسـت قبـل از انعقـاد قـرارداد یکپارچهسـازی ،قراردادهـای
دیگـری در زمینـه برداشـت از منابـع نفتـی مشـترک منعقـد شـده باشـد.
بـا انعقـاد قـرارداد یکپارچهسـازی تعهدات مربـوط به قراردادهای سـابق
تـا اتمـام زمـان آن بـه قـوت خـود باقـی میمانـد و آثـار مربوط بـه خود
را بـر جـای خواهـد گذاشـت .در نتیجـه ،ایـن قـرارداد سـبب خدشـه به
قراردادهـای سـابق نخواهـد بـود ].[13, p. 14
هـــ -در نتیجــه اســتفاده از قراردادهــای یکپارچهســازی مقــررات
حفاظتــی کــه بهعنــوان مقــررات ناظــر بــر اســتخراج و تولیــد منابــع
زیرزمینــی بــه کار گرفتــه میشــوند ،محدودیتهــای کمتــری را بــر
اینگونــه بهرهبــرداری بــار میکننــد .بههمیــن دلیــل ،نماینــدگان
اجرایــی طرفیــن قــرارداد در واحــد یکپارچــه شــده ،بــرای بــه حداکثــر
رســاندن بازیافــت ،در جایابــی چاههــا ،در بهتریــن موقعیــت میــدان ،از
نقطــه نظــر مهندســی آزاد خواهنــد بــود[ ،11ص .]279
 -3-1چگونگی اعمال یکپارچهسازی

بـر اسـاس یکپارچهسـازی ،همـه مالـکان منافـع در یـک میـدان یـا در
یـک بخـش از آن ،با عملکرد مشـترک بـرای افزایـش بازیافت موافقت
میکننـد .یکپارچهسـازی مسـتلزم رضایـت تمامـی مالکان برای رسـیدن

بـه چنیـن توافقـی اسـت .دسـتیابی بـه چنیـن توافق یکـی از اساسـیترین
مشـکالت در ایجـاد و انعقـاد یـک قـرارداد یکپارچهسـازی اسـت.
][19, p202

یکـی کـردن منافـع مالکانـه ضرورتـاً نیازمنـد مذاکـره دقیقـی اسـت که
ممکن اسـت چندین سـال طول بکشـد .درگسـترش واحد اختیاری ،هر
مذاکـرهای مشـکالت خـاص خـود را داردو شـرایطی بهوجـود میآید
کـه تأثیرگـذار در رسـیدن بـه یکپارچهسـازی سراسـر میـدان در یـک
دوره زمانـی معقـول میباشـد.
بهطورکلی  4مرحله در روند هر مذاکره یکپارچهسازی وجود دارد:

مرحله اول :پذیرش سازماندهی مشترک

اولیـن مرحلـه در روند یکپارچهسـازی ،پذیرش یک سـازمان مشـترک
اسـت .منافـع صاحبـان و عاملیـن ،یک نیـاز ضروری جهـت یکی کردن
يـك میـدان وسـيع اسـت .ایـن سـازمان را بـا ایـن هـدف کـه بازیافـت
نهایـی گاز و نفـت را افزایـش دهنـد ،تشـکیل میدهنـد.
مرحله دوم :دوره برنامهریزی

دومیـن مرحلـه در رونـد مذاکـره ،بـر روی دوره برنامهریـزی متمرکـز
میشـود کـه بـه قـرارداد یکپارچهسـازی منتهـی میگـردد .ایـن مرحله،
فعالیـت کمیتههـای فرعـی گوناگونی که مسـئول جمـعآوری اطالعات
وسـیع و بیـان جزئیـات برای عملکـرد یکپارچـه (واحد) میباشـند را در
بـر میگیرد.
بهطورکلـی مرحلـه دوره برنامهریـزی ،شـامل  4بخـش فنـی ،حقوقـی،
ملکـی و مالـی میباشـد.
مرحله سوم :تعیین روش مشارکت

روش مشــارکت (تقســیم تولیــد حاصــل شــده بــه نســبت ســهم هــر
مالــک) یکــی از مهمتریــن قســمتهای قــرارداد یکپارچهســازی
ِ
رقابــت میــان طرفیــن مذاکــره کننــده در
اســت .موضــوع اصلــی
قراردادهــای یکپارچهســازی اختیــاری ،تعییــن روش میــزان مشــارکت
آنهاســت.
در ابتدای شـروع اسـتفاده از یکپارچهسـازی ،مشـارکت بر اساس مناطق
سـطحی (روی زمیـن) پایهگـذاری میشـد که ایـن معیار ،ناقـص بود .به
ایـن دلیـل کـه این روش یـک الگو را در سراسـر میـدان میپذیرفت که
بـر اسـاس آن ،هـر مالـک ،بـه هـر میـزان کـه مالک سـطح رویـی میدان
باشـد ،مالک سـطح زیریـن آن نیـز خواهد بود.
اخیــرا ً ســهام بــر اســاس مالکیــت ســطح رویــی و ذخایــر زیریــن تعییــن
میگــردد .امــا در ابتــدای کار بهدلیــل عــدم امــکان تشــخیص کامــل
میــزان و شــکل منابــع زیریــن ،میــزان مالکیــت ســطحی زمیــن ،معیــاری
بــرای تعییــن ســهام قــرار میگیــرد .ســپس ،بعــد از شــروع تولیــد و
گذشــت مدتــی ،فاکتورهــای مشــارکت ،بــه دلیــل افزایــش اطالعــات
در مــورد شــکل منبــع ،تعدیــل شــده و تقســیم ســهام بــه صــورت
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عادالنهتــری ،انجــام میپذیــرد.

مرحله چهارم :تهیه و تنظیم و تأیید قراردادها

ایـن مرحلـه ،نتیجـه نهایـی تالشهـا و مسـئولیتهای پذیرفتـه شـده
بهوسـیله کمیتههـای فرعـی مختلف را با نظـارت کمیته یکپارچهسـازی،
نشـان میدهـد .کمیتـه فرعی حقوقـی ،وظیفه تهیـه و تنظیـم قراردادهای
یکپارچهسـازی را ،جهـت تأییـد مالـکان ،بـه عهـده دارد.


 -2ماهیت حقوقی قرارداد یکپارچهسازی

بـا توجـه بـه فوایـد بسـیار یکپارچهسـازی از یـک سـو و وجـود منابـع
مشـترک فـراوان در ایـران از سـوی دیگـر ،لـزوم توجـه بـه مدلهـای
نویـن بهرهبـرداری در کشـور اجتنابناپذیـر اسـت .لیکـن بـا توجـه بـه
ویژگیهـای قـرارداد یکپارچهسـازی و نظـر بـه اینکـه قـراردادی بـا این
نـام در عقـود معیـن نظـام حقوقـی ایـران بهچشـم نمیخـورد ،بررسـی
ماهیـت حقوقـی قـرارداد مزبـور شایسـته اسـت .در واقـع ،بایـد دیـد آیا
میتـوان ایـن قـرارداد را بـا یکـی از قالبهـای عقـود معین تطبیـق نمود
یـا اینکـه صرفاً بایـد آن را بهعنـوان عقـدی نامعین تحلیل کـرد؟ اهمیت
تببییـن مسـأله بهویـژه در فرضـی اسـت کـه حسـب قواعد حـل تعارض،
قانـون ایـران بـر مسـأله یكپارچهسـازی حکومـت داشـته باشـد.
طبيعــي اســت اگــر قــرارداد يكپارچهســازي قابليــت انطبــاق بــا يــك يــا
چنــد مــورد از قراردادهــاي معيــن شــناخته شــده در نظــام حقوقــي ايــران
را داشــته باشــد ،ميتــوان از ادبيــات حقوقــي موجــود در عقــود مزبــور
جهــت تبييــن مناس ـبتر قــرارداد يكپارچهســازي بهــره بــرد .در ميــان
عقــود معيــن شناختهشــده در متــون قانونــی ايــران ،قراردادهايــي كــه
ممكــن اســت قابــل مقايســه بــا قــرارداد مزبــور باشــد ،از ســويي قــرارداد
شــرکت و از ســوي ديگــر ،قــرارداد صلــح اســت .در کنــار عقــود معیــن
یادشــده ،اســتفاده از اصــل آزادي قــراردادي و تحلیــل قــرارداد مزبــور
بهعنــوان قــراردادي نامعيــن بــر اســاس مــاده  10قانــون مدنــی ميتوانــد
مــورد بررســي قــرار گيــرد.
 -1-2قرارداد یکپارچهسازی و عقد شرکت

بـرای مقایسـه عقد شـرکت با قـرارداد یکپارچهسـازی ،ابتـدا باید مفهوم
شـرکت تبیین شـده و سـپس با قرارداد یکپارچهسـازی مقایسـه گردد.
 -1-1-2مفهوم شرکت

مـاده  571قانـون 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
بهعنـوان یکـی از انـواع مالکیـت در مقابـل مالکیـت مفـروض اسـت نـه
عقـد شـرکت .ایـن تعریـف از متـون فقهـی اقتبـاس شـده اسـت .توجـه
بـه عبارتهـای بـهکار گرفتـه شـده توسـط گروهـی از فقیهـان (بهعنوان
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نمونـه ،رک ،4[.ص302؛  ) ]25بـه 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،
بــرای اصطــاح شــرکت بــدون تصریــح بــه مفهــوم شــرکت عقــدی،
احــکام مربــوط بــه عقــود را بــرای آنهــا در نظــر گرفتهانــد.برخــی
دیگــر [ ،5ص ]301در بیــان مفهــوم شــرکت عقــدی ،آن را عقــدی
دانســتهاند کــه اثــر آن ،ایجــاد جــواز تصــرف در مــال مشــاع میباشــد.
بــه ایــن ترتیــب کــه ابتــدا مــال مشــاع از راه اســباب بهوجــود آورنــده
آن اعــم از قهــری یــا اختیــاری ایجــاد میگردد(مالکیــت مشــاع) و
ســپس شــرکا ،بــا انعقــاد قــرارداد شــرکت اذن تصــرف مــال یــا امــوال
مشــاعی را بــه یکدیگــر اعطــا میکنند(شــرکت عقــدی) .در مقابــل،
برخـی[  ،7ص ]12ضمــن پذیــرش شــرکت بــه معنــی وضعیــت اشــاعه،
معتقدنــد کــه شــرکت عقــدی قــراردادی اســت کــه اثــر آن ایجــاد
حالــت اشــاعه میباشــد .بــه اعتقــاد برخــی از فقیهــان،شــرکت عقــدی
هــم میتوانــد عقــدی باشــد کــه بــه موجــب آن وضعیــت اشــاعه انشــاء
میگــردد (شــرکت معاوضــی) ،و هــم میتوانــد عقــدی باشــد کــه بــه
موجــب آن اذن در تصــرف ایجــاد میشود(شــرکت اذنــی).
اختلاف نظـر فقیهـان بـه نوشـتههای حقوقـی هـم سـرایت نموده اسـت؛
بهگونـهای کـه برخـی حقوقدانـان مقصـود از عقـد شـرکت را شـرکت
اذنـی و برخـی دیگـر[ ،10ص ]299شـرکت عقـدی را ناظـر به شـرکت
معاوضـی دانسـتهاند کـه ضمـن آن اذن در تصرف اموال مشـاع به منظور
اکتسـاب سـود نیز داده میشـود.
در مقـام مشـخص نمـودن نظـر قانونگـذار و بـا توجـه بـه مـواد  577تـا
 580قانـون مدنـی کـه در آنهـا سـخن از اذن بهعنـوان حاصـل توافـق
طرفیـن و شـرایط و مـوارد از بیـن رفتن آنهـا وجود دارد ،بهنظر میرسـد
کـه قانونگـذار عقـد شـرکت اذنی را در نظر داشـته اسـت .البتـه این ،به
معنـی نفـی شـرکت معاوضی بـه عنـوان عقدی نامعیـن که مشـمول ماده
 10قانـون مدنی باشـد ،نیسـت .در واقع ،شـیوه نگارش مـواد قانون مدنی
در بـاب شـرکت و مقایسـه آن بـا نوشـتههای فقهـی نشـان میدهـد کـه
قانونگـذار 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 نمودهاند.
 -2-1-2مقایسه قرارداد یکپارچهسازی و عقد شرکت

بـرای مقایسـه قراردادهـای یکپارچهسـازی 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 یکپارچهســازی و عقــد شــرکت اذنــی
بهنظــر میرســد نمیتــوان قــرارداد یکپارچهســازی را نوعــی شــرکت

141

اذنــی محســوب نمــود .زیــرا بحــث در مــورد قــرارداد یکپارچهســازی
ناظــر بــه منابــع نفتــی مشــرک میــان دو کشــور اســت .روشــن اســت
کــه کشــورهای همســایه بهرغــم اینکــه منبــع نفتــی متعلــق بــه هــر دو
باشــد ،بهرهبــرداری خــود را منــوط بــه کســب اذن از طــرف مقابــل
نمینماینــد تــا انعقــاد قــرارداد شــرکت اذنــی در ایــن راســتا ضــرورت
یابــد .بــه عبــارت دیگــر ،ممنوعیتــی بــرای کشــورها در برداشــت از
مخــازن معدنــی بــه واســطه مشــترک بــودن منابــع وجــود نداشــته و
میتواننــد بــدون انعقــاد قــراردادی بــه برداشــت از مخــازن و اســتفاده
از منابــع معدنــی ادامــه دهنــد .بنابرایــن ،مقــررات قانــون مدنــی در زمینــه
شــرکت در ایــن زمینــه قابلیــت اجــرا نخواهــد داشــت.
قـرارداد یکپارچهسـازی بـا قـرارداد شـرکت معاوضـی نیـز قابل مقایسـه
بـه نظـر نمیرسـد .زیـرا شـرکت معاوضـی عقـدی اسـت که بـه موجب
آن ،حالـت اشـاعه ایجاد میشـود .در حالـی که قرارداد یکپارچهسـازی
در پـی ایجـاد اشـاعه در منبـع نیسـت ،چراکـه حالـت اشـاعه قبـل از
قـرارداد نیـز وجـود داشـته اسـت .بـه بیـان دیگـر ،در بحـث قراردادهای
یکپارچهسـازی فـرض ایـن اسـت کـه مالکیـت مشـاع طرفیـن بـر منبـع
وجـود دارد و بهمنظـور ایجـاد نظـم مناسـبتر در بهرهبـرداری از منبـع
مشـترک قـرارداد یکپارچهسـازی مطـرح میگـردد .در واقـع بـا انجـام
چنیـن قراردادهایـی امـکان بهرهمنـدی عادالنهتـر طرفیـن از موجـودی
مخـزن فراهـم میآیـد .بنابرایـن ،عقد یکپارچهسـازی قابل انطبـاق با این
عقـد نیـز نمیباشـد و نمیتوان یکپارچهسـازی را در قالب عقد شـرکت
معاوضـی منعقـد کرد.
 -2-2قرارداد یکپارچهسازی و عقد صلح

صلـح بـه دو معنـی بـهکار رفتـه اسـت؛ در معنـای ا ّول ،صلـح در مقابـل
جنـگ و جـدال اسـت ولـی ،در مفهـوم دیگر ،صلـح بهعنـوان یک عقد
در حقـوق خصوصـی مطـرح میشـود[ ،3ص .] 408در مفهـوم اخیر نیز
از تعاریف ارائه شـده توسـط برخی از فقیهان[ ]283 ،1اینگونه اسـتنباط
میشـود 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،
برخلاف بعضـی میتـوان هـمگام بـا برخـی از اندیشـمندان فقهـی [،5
صـص ]260-259از اطلاق برخـی از روایـات مربـوط صلـح 6و نیـز
اصـل صحـت و ادلـه لـزوم وفـای بـه عقـد ،اینگونـه اسـتنباط نمـود که
عقـد صلـح بـدون وابسـتگی بـه سـبق دعـوی ،دارای مشـروعیت بـوده
و میتوانـد آثـاری مشـابه آثـار سـایر عقـود ماننـد بیـع و اجـاره برجـای
گذارد.
از مـواد مختلـف قانـون مدنـی بهویـژه مـواد  752و  758نیـز بـه وضـوح
فهمیـده میشـود کـه صلح نـه تنهـا میتواند در مقـام رفع نـزاع و دعوی
باشـد ،بلکـه میتوانـد در مقـام ایجـاد آثار سـایر معامالت منعقـد گردد.

حقوقدانـان نیـز در مقـام تعریـف صلـح ،بـه ایـن نکتـه توجـه داشـته و
آن را مـورد تأییـد قـرار دادهانـد[ ،2ص .]315بنابرایـن ،صلـح در حقوق
ایـران مفهومی وسـیع داشـته و میتـوان بهكمك 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
یکپارچهسـازی نیـز از ایـن قاعـده مسـتثنی نیسـت و میتوانـد در قالـب
عقـد صلـح قـرار گیرد.
 -3-2قرارداد یکپارچهسازی و عقود نامعین

در یـک تقسـیمبندی ،عقـود بـه دو دسـته معیـن و نامعیـن تقسـیم
میگردنـد .عقـود معین عقودی هسـتند کـه در قانون عنـوان معین دارند
و قانونگـذار 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 میشـود،
عقـود بینـام یـا غیرمعیـن اسـت .اصـل آزادی قـراردادی در حقـوق
ایـران از مـاده  10قانـون مدنی قابل اسـتنباط اسـت .به موجـب این ماده،
«قراردادهـای خصوصـی نسـبت بـه کسـانی کـه آن را منعقـد نمودهانـد
درصورتیکـه مخالـف صریـح قانـون نباشـد ،نافـذ اسـت» .بنابرایـن،
همانگونـه کـه برخـی از حقوقدانـان[ ،9ص ]144نیـز بیـان داشـتهاند،
میتـوان آزادی اراده اشـخاص در انعقـاد قراردادهـا را بهعنـوان اصـل
پذیرفت .البته روشـن اسـت کـه قراردادهای خصوصی اشـخاص باید از
قواعـد عمومـی عقود و معاملات تبعیت نماید[ ،8ص .]30گفتنی اسـت
تأسـیس مـاده  10قانـون مدنـى بدین سـبب بوده اسـت که افـراد با توجه
بـه پیشـرفتهاى اقتصـادى و پیچیدگـى روابط حقوقـى و ضرورتهاى
اجتماعـى ،در نحـوه ایجـاد الـزام و التزامهـاى مفیـد آزاد باشـند و قانون
هـم آندسـته از قراردادهایـى را که اصول کلى و شـرایط اساسـى عقود
و اخلاق حسـنه در آنهـا رعایت شـده اسـت ،نافـذ بدانـد[ ،6ص]88
بـر این اسـاس بهنظر میرسـد که اگـر قـرارداد یکپارچهسـازی در قالب
عقـد صلـح منعقد نگـردد ،میتوانـد 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.
نتیجهگيري

بـا توجـه بـه بررسـیهای بهعمـل آمـده در ایـن پژوهـش ،قراردادهـای
یکپارچهسـازی قراردادهایـی هسـتند کـه بیـن مالکانـی کـه دارای منابع
زیرزمینـی مشـترک میباشـند ،منعقـد میگـردد و بـر اسـاس اصـول و
قواعـدی ،بهرهبرداری بهینه از منابع یادشـده توسـط شـریکان را تسـهیل
و اداره مینمایـد .اسـتفاده از قـرارداد یکپارچهسـازی بـرای بهرهبرداری
از منابـع پیشگفتـه ،از سـویی موجـب رعایـت عدالـت میـان مالـکان
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مشـترک گردیـده و از سـوی دیگر ،بهدلیل اسـتفاده اسـتاندارد از منابع،
موجـب ارتقـای عمـر منبـع میگـردد .بـه علاوه ،ایـن شـیوه حقـوق
محیطزیسـت را نیـز تأمیـن مینمایـد.
در نظــام حقوقــی ایــران ،انعقــاد چنیــن قراردادهایــی بــا مانــع مواجــه
نیســت .در واقــع ،اهــداف موردنظــر از ایــن قبیــل قراردادهــا میتوانــد
از راه عقــد صلــح یــا قراردادهــای خصوصــی مشــمول مــاده 10-قانــون
مدنــی ،بــرآورده گــردد .البتــه طبیعــی اســت در صــورت انعقــاد چنیــن
قراردادهایــی ،حاکمیــت قانــون ایــران منــوط بــه اِعمــال قواعــد حــل
تعــارض اســت .بهعنــوان نمونــه ،در قراردادهایــی کــه دولــت جمهــوری
اســامی ایــران بــا ســایر کشــورها در ایــن خصــوص منعقــد میکنــد،
میتــوان قانــون ایــران را بهعنــوان قانــون صالــح انتخــاب نمــود.
همچنیــن اســت در شــرایط اعمــال مــاده  968قانــون مدنــی کــه منجــر

 .6بـه عنـوان نمونـه روایـت نبـوي صلـى اهلل عليـه وآلـه که
فرمودهانـد" :الصلـح جائـز بيـن المسـلمين إال صلحـاً أحـل
حرامـاً أو حـرم حلاالً" و فرمایـش امـام صادق عليه السلام
مبنـی بـر ایـن کـه" :الصلـح جائـز بيـن النـاس" (حـر عاملي،

 ،1414ج ،18ص.)443

بــه حاکمیــت قانــون ایــران میگــردد.
بــا توجــه بــه اینکــه کشــور ایــران دارای منابــع زیرزمینــی مشــترک
گســترده بــا ســایر کشــورها میباشــد ،بهرهبــرداری اصولــی از چنیــن
منابعــی ایجــاب میکنــد کــه زیرســاختهای حقوقــی مناســب در
ایــن خصــوص فراهــم گــردد .در ایــن راســتا ،پیشبینــی قراردادهــای
مناســب از قبیــل قــرارداد یکپارچهســازی و تدویــن مقــررات جامــع
بــرای ایــن دســته از قراردادهــا از بایســتههای نظــام قانونگــذاری
اســت .بدیهــی اســت عالوهبــر فراهمســازی بســترهای قانونــی،
اقدامــات عملــی بــرای انعقــاد قراردادهایــی بــا کشــورهای همســایه
کــه منافــع طرفیــن را بهنحــو مطلــوب تأمیــن نمای ـد(از جملــه قــرارداد
یکپارچهســازی) ،ضــروری اســت و ایــن مهــم ،بــدون مداخلــه فعــال
دســتگاه دیپلماســی میســر نمیشــود.

از وضـع ایـن مقـررات جلوگیـری از هـدر دادن مـادی و
اقتصـادی منابـع نفـت وگاز میباشـد.و به دنبـال بهرهبرداری
معقـول و حمایـت از حقـوق مالـکان است(کاشـانی،
،1389ص)81
4. conservation regulation

5. Association of International Petroleum
Negotiators
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