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مقاالت تحلیلي-كاربردي

قرارداد، قانون، تعدیل قیمت، صنعت نفت

بررسي حقوقي تعديل قيمت در قراردادهاي صنعت نفت

یکي از موضوعات مش��کل آفرین در قراردادهاي زمان بر، بحث امکان تعدیل قیمت قرارداد اس��ت که س��بب بروز اختالف بین کارفرما و 
پیمانکار مي ش��ود. از دیدگاه حقوقی برای تعدیل قیمت قرارداد باید ش��روط آن بررسی شود؛ بدین نحو که آیا در قرارداد شرط ناظر بر امکان 
تعدیل آن درج شده یا برعکس شرط عدم امکان تعدیل قرارداد تعبیه گردیده است. حالت سوم آن است که قرارداد در این خصوص سکوت 
کرده باش��د. با بحث و بررس��ی این فرض ها، به نظر می رسد در فرض نخست، تعدیل قرارداد امکان پذیر و در فرض دوم امکان ناپذیر است. در 
حالت��ي که قرارداد س��کوت کرده نیز با توجه به جنبه ی دولتی صنعت نفت، قوانین و مقررات جاری و ش��رایط ه��ر قرارداد می توان در موارد 

خاص قائل به امکان تعدیل قرارداد بود.

سيد محمد ذوالفقاری*  شركت ملی نفت ايران

(zolfaghari@nioc.ir) نویسنده ی عهده  دار مکاتبات*

مقدمه
یکي از موضوعات رایج در قراردادهاي 
اجرایي که س��بب بروز اختالف��ات فراواني 
بی��ن کارفرم��ا و پیمان��کار مي ش��ود بحث 
تعدیل قیمت قرارداد اس��ت. در س��ال هاي 
اخیر به دلیل تغییرات فاحش قیمت، تعدادي 
از قراردادهاي اجرایي با درخواست تعدیل 
قیمت از س��وي پیمانکاران مواجه شده که 
ای��ن امر س��بب مباحث حقوقي ق��راردادي 
در زمین��ه ی امکان و ش��رایط تعدیل قیمت 
قرارداد شده است. ش��ایان ذکر است تغییر 

فاح��ش قیم��ت اصطالحي حقوقی اس��ت 
و منظ��ور از آن تغیی��ر عم��ده و قابل توجه 
قیمت به نحوی اس��ت که عرفاً نمی توان از 
آن چشم پوش��ی کرد. با ط��رح این مبحث، 
اجرای برخ��ي قراردادها با مش��کل مواجه 
ش��ده، اج��رای برخي از آنها متوقف ش��ده 
و اج��رای برخ��ي دیگر با ریس��ک پذیري 
مسؤلین به ش��کل علي الحس��اب در جریان 
است. با توجه به این موارد بررسي موضوع 
تعدیل قیمت قراردادها، از دیدگاه حقوقي 

حائز اهمیت است.

1- تحليل قراردادي تعديل قيمت قراردادها

یک��ي از مش��کالت رای��ج قراردادهاي 
میان م��دت و طوالني م��دت آن اس��ت که 
طرفین در زمان انعقاد قرارداد به لزوم تعادل 
اقتصادي در طول مدت قرارداد توجه کافي 
ندارن��د و به همین دلیل مش��کالت اجرایي 
بنابرای��ن ضروري  اتف��اق مي افت��د.  بعدي 
اس��ت در قرارداده��ا در ای��ن خص��وص 
تصمیم گیری ش��ود. به عبارت دیگر طرفین 
مبلغ قرارداد را بر اساس شاخص هاي واقعي 
ن��رخ تورم و مؤلفه هاي اثرگذار بر این مبلغ 
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ارزیاب��ي نمي کنند و در اثناي اجراي پروژه 
پیمانکار درخواس��ت تعدی��ل مبلغ قرارداد 
را به کارفرما ارائه مي کند. از س��وي دیگر 
بر اس��اس مقرره ه��اي قانون��ي و مقرراتي، 
اجابت  ب��رای  محدودیت های��ی  کارفرم��ا 
درخواس��ت تعدی��ل دارد. ای��ن موض��وع 
در صنع��ت نف��ت به وی��ژه با تع��دد و تکثر 
فعالیت هاي عملیاتي و قراردادهاي اجرایي 
چش��مگیرتر است. این موضوع با نگاهي به 
حجم درخواست های تعدیل پیمانکاران به 
هیأت ح��ل اختالف کارفرما و پیمانکار در 
ش��رکت ملي نفت ایران به وضوح مشخص 
اس��ت. به نظر مي رس��د در بررسي حقوقي 
تعدیل قیمت قراردادي مي توان قراردادهاي 
مربوطه را به س��ه دسته ی قراردادهاي واجد 
ش��رط تعدی��ل قیم��ت، قرارداده��اي فاقد 
ش��رط تعدیل قیم��ت و قراردادهاي واجد 
ش��رط عدم ام��کان تعدیل قیمت تقس��یم 
 ک��رده و آنها را از دیدگاه حقوقی تجزیه و

تحلیل نمود.

1-1- قراردادهاي حاوي شرط تعديل قيمت يا 

تغيير فاحش اوضاع و احوال

ب��ا توجه به وج��ود مباني ق��راردادي، در 
صورت تحقق کامل تمامي شرایط قرارداد، 
با تشخیص و سپس موافقت کارفرما، امکان 
تجدیدنظر در ش��رایط این گون��ه قراردادها 
وجود دارد. اما مش��کل این است که اغلب 
قراردادها فاقد چنین ش��رطي جهت تجویز 

تجدیدنظر یا تعدیل شرایط هستند.

1-2- قراردادهاي فاقد ش�رط تعديل قيمت يا 

تغيير فاحش اوضاع و احوال

در ای��ن موارد ب��ا عنایت به ع��دم امکان 

تعدیل مبلغ قرارداد از حیث قراردادي، باید 
به اصول حقوقي حاکم بر قراردادها مراجعه 
کرد. با فرض حاکمی��ت قوانین و مقررات 
ای��ران مي ت��وان گفت ک��ه در ای��ن مورد، 
اصل ثبوت حق درخواس��ت تعدیل شرایط 
قرارداد براي پیمانکار مورد س��ؤال اس��ت. 
به بی��ان دیگ��ر در این ف��رض، کارفرما در 
خصوص تش��خیص مصداق )در اینجا تغییر 
فاحش ش��رایط و اوضاع اح��وال قراردادي 
و ت��ورم غیرقابل پیش بین��ي در زم��ان انعقاد 
قرارداد( اختالفي با پیمانکار ندارد و ادعاي 
پیمانکار را تأیید مي کند. اما س��ؤال حکمي 
قضیه آن اس��ت که آیا ب��ا وجود عدم درج 
شرط تعدیل قیمت یا تغییر فاحش اوضاع و 
احوال در ق��رارداد،  اصوالً این امکان براي 
طرفی��ن وج��ود دارد که با تواف��ق یکدیگر 
ق��رارداد منعق��ده را اصالح کنن��د؟ در این 
خصوص دو نوع اظهار نظر بیان شده است:

 ب��ه باور گروه��ي از حقوقدان��ان که از 
دیدگاه حق��وق خصوصي به ق��رارداد مي 
نگرند، حتي اگر ش��رط تعدیل به صراحت 
در قرارداد درج نش��ده باشد این شرط یکي 
از حقوق ذاتي طرفین )ناشي از اصل آزادي 
اراده( است. در نتیجه با توجه به اینکه ایجاد 
اصل قرارداد از اراده ی طرفین بوده، مي توان 
گفت طرفین ق��رارداد این حق را دارند که 
در هر زمان با توافق یکدیگر نسبت به تغییر 
شروط قرارداد )به طور اعم( و تعدیل قیمت 

آن )به طور اخص( اقدام نمایند.
 به باور گ��روه دیگ��ري از حقوقدانان، 
خ��اص  به ط��ور  و  عموم��ي  قرارداده��اي 
قرارداده��اي دس��تگاه هاي اجرایي موضوع 
ماده ی-222 قانون برنامه ی پنجم توس��عه ی 
اقتص��ادي، اجتماع��ي و فرهنگي کش��ور، 

ق��رارداد  طرفی��ن  اراده ي  از  ناش��ي  تنه��ا 
نیس��ت و جنب��ه ی عموم��ي ای��ن قراردادها 
)به وی��ژه با توجه به دولت��ي و عمومي بودن 
دس��تگاه هاي اجرایي( ایج��اب مي کند که 
تمامی مقرره هاي قانوني وضع ش��ده از باب 
حاکمیت��ي مدنظر قرار گیرن��د. از مهم ترین 
قوانین دخی��ل، قانون برگ��زاري مناقصات 
مص��وب 1383 اس��ت ک��ه محدودیت ها و 
ش��رایط معیني را جهت نح��وه ی برگزاري 
مناقص��ه وضع کرده اس��ت. همچنین قانون 
مذکور مقرر داش��ته ک��ه متن ق��رارداد نیز 
باید از ابتدا مشخص باش��د و به همراه سایر 
اس��ناد مناقصه برای تمامی داوطلبان به طور 
یکس��ان توزیع ش��ود )بند-الف و جزء-10 
بند-ب ماده ی-14(. بدیهي است که ایجاد 
هر تغییری در متن قرارداد پیش��نهادي اولیه 
منوط ب��ه جري مج��دد تش��ریفات قانوني 
خواهد بود. بنابرای��ن امکان حقوقي تعدیل 

قیمت این گونه قراردادها میسر نیست.
در نتیجه در این م��وارد با عنایت به عدم 
پیش بین��ي موض��وع افزایش مبل��غ قرارداد 
از حی��ث ق��راردادي و ب��ا توجه ب��ه اصول 
حقوق��ي حاک��م ب��ر قرارداده��ا و قوانین و 
مقررات جاري مي ت��وان گفت در صورت 
قابل پیش بیني نبودن ش��رایط منجر به تعدیل 
ق��رارداد در زمان انعق��اد و در صورتی که 
پیمان��کار در اج��راي قرارداد حس��ن نیت 
داش��ته باش��د، در اج��راي پ��روژه مرتکب 
هیچ قصوري نش��ده باش��د و این امر پس از 
بررسي هاي الزم و وجود توجیه کافي مورد 
تأیید کارفرم��ا قرار گیرد، کارفرما مي تواند 
با توجه به گزارش کارشناس��ي پروژه هایي 
ک��ه پیمان��کار در اج��راي آنه��ا پیش��رفت 
قابل مالحظ��ه اي داش��ته، قیمت ق��رارداد را 
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تعدی��ل ک��رده و از تعطیل��ي کام��ل پروژه 
جلوگیري به عم��ل آورد. در همین راس��تا 
اگر ب��دون اینکه قرار داد اجازه ی تعدیل را 
به طور کلي داده باشد و تنها به ذکر اجازه ی 
تعدیل قرارداد به اندازه ای مشخص )مثاًل 25 
درصد( از ارزش یا حج��م کار اکتفا کرده 
باشد بدیهي اس��ت که حدود اختیار طرفین 
براي تعدیل قرارداد تنها تا مقدار مش��خص 

شده خواهد بود.

1-3- قرارداده�اي واج�د ش�رط ع�دم امکان 

تعديل قيمت يا تغيير فاحش اوضاع و احوال

اگر در قرارداد ش��رطی صری��ح مبني بر 
ع��دم ام��کان تعدیل درج ش��ده باش��د، از 
لحاظ ق��راردادي و قانون��ي راه برای توافق 
بعدي در این زمینه بس��ته شده است. به ویژه 
اینکه به موجب بند-الف و جزء-10 بند-ب 
م��اده ی-14 قان��ون برگ��زاري مناقص��ات 
مص��وب 1383، متن قرارداد نی��ز باید جزء 
اس��ناد مناقصه و به طور یکس��ان ب��ه تمامی 
داوطلبان تحویل ش��ود. علت آن اس��ت که 
ش��رط عدم امکان تعدیل قرارداد در اس��ناد 
مناقص��ه، مانع از داوطلب ش��دن عده اي از 
مخاطبان مناقصه مي ش��ود و اگ��ر با وجود 
درج این ش��رط، پس ازآن توافقي مثاًل در 
زمین��ه ی تعدی��ل قیمت انجام ش��ود غرض 
مقن��ن از تصویب این قانون )که در حقیقت 
رفت��ار برابر با تمامی داوطلبان در پرتو قانون 
برگ��زاري مناقصات مصوب 1383 اس��ت( 

حاصل نخواهد شد.
برخ��ي از نمونه های عملی ش��روط عدم 
امکان تعدیل قرارداد به صورت زیر اس��ت 

:]11[
 ماده ي-3- مبلغ قرارداد:

الف( مبلغ اولیه ي قرارداد براي یک سال 

شمس��ي و تعداد ....... نفر افراد معرفي شده 
توسط پیمانکار برابر است با مبلغ )............( 
ریال که بر اساس قیمت پیشنهادي پیمانکار 
بوده و هرماه به ش��رط اخذ گواهي حس��ن 
اجراي کار از کارفرما یا نماینده معرفي شده 
به او، مبل��غ )..............( ریال  قابل پرداخت 

خواهد بود.
ب ( ب��ه قیمت هاي این پیم��ان هیچ گونه 
تعدی��ل آحاد به��ا و افزایش مبل��غ قرارداد 
تعلق نمي گیرد و باید قیمت هاي پیش��نهادي 

پیمانکار کامل باشد. ..."

 نمونه اي از متن التین ش��رط عدم امکان 
تعدیل قرارداد به صورت زیر است:

Adjustment to the Contract:

No adjustment, revision or change 

to the Contract Price, nor any 

amendment, change or modification 

of this Contract shall be valid unless 

in writing signed by the parties 

hereto.

 نمون��ه ي کاربردی ش��رط ع��دم امکان 
تعدیل ق��رارداد در یک قرارداد توس��عه ي 

میدان گازی:
Fixed Contract Price:

Unless otherwise provided expressly 

in Exhibit …, all rates, sums and 

prices stated in the Contract shall 

be fixed and firm and not subject to 

any revision, nor escalation nor any 

adjustment.

2- تحليل قانوني تعديل قراردادها

قان��ون مدني به عنوان قانون مبنا، در تعیین 

حقوق و تعهدات طرفین قراردادها اشاره ي 
صریحي ب��ه لزوم حف��ظ تع��ادل اقتصادي 
ق��رارداد در زمان اجراي آن نکرده اس��ت. 
در همی��ن راس��تا الیحه ي قانون��ي اصالح 
تبص��ره ي-80 قانون بودجه ي س��ال 1356 
مصوبه ي شوراي انقالب در جلسه ي مورخ 
1358/11/03 موضوع تشکیل یک شوراي 
عالي فن��ي به جاي کمیس��یون شاهنش��اهي 
مندرج قان��ون برنامه و بودجه س��ال 1351 
را جه��ت انجام وظایفي از جمله تجدیدنظر 
در ن��رخ پیمان ها در ص��ورت لزوم و وجود 

توجیه کافي مطرح مي کند.
در خص��وص بح��ث ش��مول اختیارات 
ش��وراي عال��ي فن��ي س��ازمان مدیریت و 
برنامه ری��زي کش��ور به ش��رکت ملي نفت 
ایران، به نظر مي رس��د صرف نظ��ر از فقدان 
ظرفی��ت الزم در ش��وراي عال��ي فني براي 
تجدیدنظر در قراردادهاي عظیم و پیچیده ي 
نفتي، با توجه به رویه ي جاري صنعت نفت 
قرارداده��ا  در  تجدیدنظ��ر  خص��وص  در 
در خ��ود ش��رکت ملي نفت و ب��ا عنایت به 
عدم تعرض همه ي دس��تگاه ها اعم از خود 
شوراي عالي فني، دولت و نهادهاي نظارتي 
بر تجدیدنظرهاي انجام شده در قراردادهاي 
صنعت نفت، باید گفت به دلیل اینکه اصوالً 
شرکت ملي نفت به لحاظ شرکتي بودن، تابع 
اس��اس نامه و قوانین و مقررات خاص خود 
اس��ت و در غیر تصریح و ذک��ر نام، قوانین 
و مق��ررات عام دولتي )مث��ل قانون برنامه و 
بودجه مص��وب 1351 و همچنین الیحه ی 
قانوني اصالح تبصره ي-80 قانون بودجه ي 
س��ال 1356 مصوب��ه ي ش��وراي انقالب در 
جلس��ه ي مورخ 1358/11/03( ش��امل این 
ش��رکت نخواهد ش��د. در نتیج��ه نمي  توان 
قائل به ش��مول اختیارات شوراي عالي فني 
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س��ازمان مدیریت و برنامه ریزي بر شرکت 
ملي نفت ایران بود. بدیهي اس��ت پیش��نهاد 
تش��کیل یک ش��وراي عالي فني متش��کل 
از اعض��اي منتخب دولت با ات��کا به قانون 
مربوط به ش��وراي عالي فن��ي، براي صنعت 

نفت نیازمند بررسي هاي الزم خواهد بود.
پیمان ه��اي  و  معام��الت  خص��وص  در 
ش��رکت ملي نف��ت ای��ران، ب��ا مراجعه به 
آیین نام��ه ي معام��الت ش��رکت ملي نفت 
مص��وب 1380 که پ��س از تصویب قانون 
برگ��زاري مناقص��ات مص��وب 1383، در 
ح��وزه ي برگ��زاري مزایده هاي ش��رکت، 
کماکان مجري است مش��اهده مي شود که 
قیمت ه��ا در آیین نام��ه ي معامالت  تعدیل 
ش��رکت ملي نفت تصریح نشده است. تنها 
در صدر ماده ي-3 به طور عام مقرر شده که 
الزم  اختیارات  تمامي  معامالت  "کمیسیون 
ب��راي اتخ��اذ تصمیم راجع ب��ه معامالت را 
داراست. مگر در مواردي که طبق مقررات 
این آیین نامه ترتیب دیگري مقرر شده باشد 
یا در مورد خاصي که به علت محرمانه بودن 
موضوع، هی��أت مدیره ي ش��رکت تصمیم 
دیگري اتخ��اذ نماید." هرچن��د در ادامه ي 
این ماده ک��ه وظایف کمیس��یون معامالت 
برش��مرده مي شود، باز هم به تصریح سخني 
از اختیار تعدیل قیمت معامالت و پیمان هاي 

صنعت یافت نمي شود.
در همی��ن راس��تا به نظر مي رس��د که هم 
آیین نام��ه ي معام��الت ش��رکت ملي نفت 

ای��ران مصوب 1380 و ه��م مواد- 57 و 66 
قانون اساس نامه ي ش��رکت ملي نفت ایران 
قائل به خاص بودن مقررات این ش��رکت و 
اختیار هیأت مدیره ي آن براي انجام تمامي 
عملیات ش��رکت باشند و با توجه به تصریح 
بند-ب ماده ي-1 قانون برگزاري مناقصات 
1383 بر ش��مول قانون به شرکت ملي نفت 
ایران، باید تفس��یر در پرت��و قانون برگزاري 

مناقصات انجام گردد.
ب��ا بررس��ي قان��ون برگ��زاري مناقصات 
مص��وب 1383 و ملحق��ات آن درمي یابیم 
ک��ه در مورد امکان یا نحوه ي تعدیل قیمت 
قراردادها،  مقرره ي صریح��ي وجود ندارد 
که این مطلب در راس��تاي عنوان و فلسفه ي 
ای��ن قانون نیز هس��ت؛ چراکه اصوالً هدف 
از تصوی��ب این قانون تعیین روش و مراحل 
برگزاري مناقصات اس��ت ک��ه بر موضوع 
تعدیل قراردادها تق��دم دارد و معموالً طي 

دوره ي اجراي قراردادها مطرح مي شود.
در نهایت اگر در قرارداد نه ش��رط امکان 
تعدیل درج شده باشد و نه شرط تأثیر تغییر 
فاح��ش اوضاع و احوال قراردادي، مي توان 
گفت اگر اوضاع و احوال به طور اساس��ي با 
ش��رایط زمان انعقاد قرارداد متفاوت باشد، 
این امکان وج��ود دارد که پس از خاتمه ي 
ق��رارداد جاري، ق��راردادي جدید با مبلغي 
جدید و بر اس��اس اوض��اع و احوال جدید 
منعقد گ��ردد. در این راس��تا براي تس��ریع 
در انج��ام امور مي توان از طریق مکانیس��م 

ت��رک تش��ریفات )موض��وع م��اده ي-27 
قان��ون برگ��زاري مناقص��ات 1383( و در 
غیر این ص��ورت مناقصه ي محدود )بند-ب 
م��اده ي-4 قان��ون مذکور( اقدام��ات الزم 
را انج��ام داد. به عب��ارت دیگ��ر اگر پس از 
خاتمه ي قرارداد، به تشخیص باالترین مقام 
دس��تگاه اجرایي، موضوع از مصادیق بند-
الف ماده ي-29 قان��ون برگزاري مناقصات 
مصوب 1383 باش��د )مواردي که موضوع 
ق��رارداد انحصاري باش��د(، ام��کان انعقاد 
ق��رارداد جدی��د با پیمان��کار ب��دون انجام 
مناقص��ه و بر مبناي نرخ ه��اي جدید وجود 
دارد. در غی��ر این صورت با هدف تس��ریع 
در انج��ام امور، در صورت تحقق ش��رایط 
قانوني و از طریق ترک تشریفات مناقصه یا 

مناقصه ي محدود اقدام خواهد شد.

نتيجه گيري

یک��ي از موضوع��ات حقوق��ي مه��م در 
قراردادهاي صنعت نفت امکان تعدیل قیمت 
قرارداد است. در این راستا صرف نظر از ابعاد 
اقتصادي و مالي ق��رارداد، از دیدگاه حقوقي 
باید به ش��روط قرارداد و همچنی��ن قوانین و 
مقررات مربوطه توجه کرد. فرض مطلوب این 
است که طرفین در زمان انعقاد قرارداد نسبت 
به موضوع حس��اس بوده و ب��ا توافق در قالب 
ش��روط قراردادي موض��وع را تعیین تکلیف 
کنند. به هرحال مقرره هاي الزم االجراي قانوني 

نیز باید مدنظر قرار گیرند.


