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 چکیده
 قرارداد، عوضین تعادل شدن مخدوش موجب تواندکه می هاقیمت شدید هاينوسان 

 یکی. شود پیمانکاري قراردادهاي رنظی ،مدتیطوالن اجراي با قراردادهاي در خصوصبه
 از گرفته نشأت نشده بینیپیش هايهزینه از ناشی خطر رساندن معقول حد به هايروش از

در  .است قرارداد قیمت تعدیل نظام طراحی انسانی، نیروي و اولیه مواد در قیمت  نوسان
 پیمانکاري قراردادهايعمومی شرایط عمومی پیمان مبناي تنظیم  ايپیمانهحقوق ایران، در 

با  است. فیدیک صادره از نمونه قراردادهاي آن، خارجی نمونه است که قرارگرفتهدولتی 
رکن نظارتی، دخالت  عنوانبهعمومی در ایران، دولت  ايپیمانهدر  کهاینتوجه به 

 مستقیمی بر روند اجراي این دسته از قراردادها دارد، تحلیل ماهیت و مبناي تعدیل در
تا ماهیت و مبناي  بر آنیمشرایط عمومی پیمان، محل اختالف است و ما در این تحقیق 

شرط تعدیل در شرایط عمومی پیمان (اگر منظور از پیمان همان قرارداد است از نویسنده 
اجازه بگیرید که پیمان را همان قرارداد بیاوریم چون از هر دو عبارت در مقاله استفاده 

 مورداستفادهیک معنی که در ادبیات حقوقی ایران عبارت قرارداد بیشتر کرده و ظاهراً در 
 تواننمیشرایط عمومی پیمان یک جمله خاص و یک نمونه قرارداد است و  )باشدمی

عنوان قرارداد را بر آن اطالق نمود. را بررسی کرده و آن را با قراردادهاي نمونه 
     (فیدیک)، مورد مقایسه تطبیقی قرار دهیم.   

 

 قراردادهاي پیمان، عمومی شرایط عمومی، ايپیمانه قرارداد، قیمت تعدیل  :کلیدي واژگان
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 فیدیک نمونه

 مقدمه
نظیر قراردادهاي پیمانکاري، هرگاه شرایط و  دارمدتدر خصوص قراردادهاي مستمر و 

این تحول،  يهدرنتیجاساسی متحول گردد و  طوربهموجود در زمان انعقاد قرارداد  واحوالاوضاع
گزاف و  دشوار گردد و مستلزم صرف هزینه العاده سنگین وي اجراي تعهد براي متعهد فوقادامه

تعهدات دو طرف را  شدیداً بر هم زند، تعدیل قرارداد  شود و تعادل قراردادي و موازنه نامتعارف
 است. شدهپذیرفتهداد نخستین قرار رفتهازدستراهکاري براي حفظ و برقراري تعادل  عنوانبه

 بحثی گیرد،می قرار خصوصی پیمانکاري قراردادهاي تنظیم مبناي طرفین توافق کهازآنجایی
عمومی است که شرایط عمومی  ايپیمانهندارد و محل بحث ما  وجود قراردادها از دسته این از

 عنوانبه ،1فیدیک از سوي سازمان منتشرشده  نمونه قراردادهاي آن، خارجی ينمونه پیمان (که
 قرار خصوصی و المللیبین پیمانکاري قراردادهاي تنظیم مبناي و استاندارد الگوي و فرم
 . 2است قرارگرفتهگیرد)، مبناي تنظیم این دسته از قراردادها می

 اختصاصی شرایط به پیمان عمومی شرایط در قیمت تعدیل شرط بینیپیش کهاین به توجه با
 کم و چگونگی است و از طرف دیگر، واگذارشده طرفین مشترك يهاراد و توافق و آن

 و دارد نظارت قرارداد اجراي روند تمام بر کارفرما عنوانبه دولت که خاطر این به آن وکیف
 سوي از صادره هايبخشنامه تابع دارد، عهده بر را عمومی مصالح و منافع از حمایت يوظیفه

ت، تشخیص ماهیت تعدیل و اینکه از چه نوعی است، محل اس ریزيبرنامه و مدیریت سازمان
 در قیمت تعدیل شرط که است حالی در این است اما قرارگرفتهبحث و بررسی در این تحقیق 

 .است طرفین مشترك خواست و توافق تابع کالً فیدیک ينمونه قراردادهاي
. شودمی درك وبیخبه پیمانکاري قراردادهاي در تعدیل شرط  اهمیت شد، گفته ازآنچه

 با را پیمان عمومی شرایط در تعدیل ، ماهیت و مبنايبر آنیم پژوهش این در دلیل همین به
 از ماهیت و مبناي جامع تحلیل به بتوانیم طریق این از تا ،قرار دهیم تطبیقی موردبررسی فیدیک

                                                                                                     
1 . Federation internationale des ingenieurs _ conseils: http://www.fidic.org, http://fidic. 
org/ bookshop. / http://fidic.org/bookshop/about bookshop/ which _ fidic _ contract _ 
should _ I _ use. 

 و هاي اجراییدستگاه به3/3/1378 تاریخ در و 842/108854/102ي. آخرین ابالغ این مجموعه بر اساس بخش نامه2
 گردید. غابال پیمانکاران و مشاور مهندسان
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 .یابیمدست پیمانکاري قراردادهاي در قراردادي تعدیل
 یل در قراردادهاي پیمانکاري در حقوق ایران و فیدیکماهیت تعد :گفتار اول

در این گفتار ماهیت شرط تعدیل در قراردادهاي پیمانکاري در شرایط عمومی پیمان را 
 این تدوین در انکارناپذیري نقش که  دولتی پیمانکاري قراردادهاي ناپذیرجدایی جزء عنوانبه

 عنوانبهیم و آن را با قراردادهاي نمونه فیدیک دهقرار می موردبررسیدارد،  قراردادها از نوع
 دهیم. می قرار  تطبیقی موردمطالعه  المللیبین قراردادهاي استاندارد الگوي و نمونه

 
 مبحث اول: ماهیت شرط تعدیل در شرایط عمومی پیمان 

 که است الزم مقدمه عنوانبه پیمان عمومی شرایط در تعدیل شرط ماهیت بررسی از قبل
 و تعدیل شرط ماهیت بعد يوهله در و کنیم تعریف اصطالحی و لغوي حیث از را تعدیل تدااب

 دهیم.قرار می موردمطالعه را مشابه مفاهیم برخی از آن تمایز
 

   تعدیل اصطالحی و لغوي تعریف ـ 1ـ1
مساوي کردن، معتدل  باهموزن کردن، دو چیز را در لغت به معناي برابر کردن، هم تعدیل

  2.باشدمی، اصالح یا بهبود  1تقسیم کردن از روي عدالت، راستکار خواندن، پارسا داشتندن، کر
، به معناي راست کردن یا شدهگرفتهي عدل (باب تفعیل) دیگر تعدیل چون از ریشه از طرف

ي و از معنا کاررفتهبهدر همان معنی لغوي  .  تعدیل در معناي اصطالحی، تقریبا3ًاقامه کردن است
که از نتایج چنین گفت که علیرغم این توانمیبه دور نمانده است. پس در تعریف آن  اشلغوي

گذار و است و نه طرفین قرارداد و نه قانون قرارداداصل حاکمیت اراده، پایبندي و احترام به مفاد 
ند، اما اند، تغییر دهتوانند آنچه را که طرفین قرارداد به اشتراك گذاشتهدادرس نیز، نمی

                                                                                                     
)، فرهنگ 1363محمد، معین، ( و403، ص)، فرهنگ فارسی، چاپ اول، انتشارات امیر کبیر، تهران1363حسن، عمید، ( . 1

 .1098ـ 1099فارسی، جلد اول، چاپ ششم،  انتشارات  امیرکبیر، تهران، صص 
 اول، دفتر نشر فرهنگ اسالمی، تهران،)، مجمع اللغات، چاپ 1363.آذرنوش، آیت اهللا زاده، عادل، آذرتاش و دیگران، ( 2
  . 268ص 

، تعریف آن، آمده است. به  1392قانون مجازات اسالمی مصوب 191. تعدیل به این معنا در مقابل جرح است که در ماده  3
 ق. م. ا: (جرح شاهد عبارت از شهادت بر فقدان یکی از شرایطی که قانون براي شاهد شرعی  مقرر کرده 191موجب ماده

است و تعدیل عبارت از شهادت بر وجود شرایط مذکور براي شاهد شرعی است) یا به عبارتی شهادت بر عدالت کسی را 
)، ترمینولوژي حقوق، 1346گویند که شاهد را گاه شاهد تعدیل و شاهد تزکیه هم گویند: جعفري لنگرودي، محمد جعفر ،(

 .   163چاپ اول، انتشارات ابن سینا، تهران، ص
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کند، بلکه عوامل ، نباید چنین پنداشت که تحت هیچ شرایطی مفاد عقد تغییر نمیباوجوداین
: لزوم اجراي عدالت، لزوم رعایت حسن نیت، پرهیز از فریب اعتقاد دیگران و ازجملهگوناگونی 

 هايضرورتتا مفاد عقد را متناسب با  کندمیایجاد تعادل اقتصادي میان عوضین، ایجاب 
قتصادي و اجتماعی و خواست مشترك طرفین تغییر یابد و در این راستا روش تعدیل قرارداد ا

، خوردهبرهمکه توازن مالی آن  ابزاري در جهت اصالح و یا تجدیدنظر در مفاد قراردادي عنوانبه
 . 1گرداندو از این طریق  وضعیت طرفین را به شرایط قبل از وقوع حادثه برمی کندمیعمل 

 

 ـ ماهیت شرط تعدیل قیمت در شرایط عمومی پیمان1ـ2
ما برآن است که ابتدا نوع شرط تعدیل قیمت در شرایط عمومی پیمان  در این قسمت سعی

قرار دهیم و در آخر تعریف  موردمطالعهفقهی  ازنظرآن را  وسقمصحترا بررسی کنیم و 
 تعدیل مثبت و منفی را بیان کنیم. 

 
ع تعدیل ـ21ـ1 رارداد  تمییز نو ع تعدیل ق وا سایر ان عمومی پیمان  از   قیمت در شرایط 

شرایط عمومی پیمان تعدیل نرخ پیمان را به شرایط اختصاصی  29بند ه از ماده  کهازآنجایی 
بینی این شرط به توافق و اراده طرفین قرارداد معناست که پیش به آنواگذار کرده است، این 

در قراردادهاي پیمانکاري توافق و خواست و اراده مشترك است و خاستگاه تعدیل  واگذارشده
توانند قراردادي را منعقد هایی که می، همان ارادهدیگرعبارتبهطرفین (تعدیل قراردادي) است. 

ها بینی تغییرات احتمالی مثل نوسانات در قیمتتوانند در همان زمان انعقاد قرارداد با پیشکنند، می
خود  موردنظردهد، شروط اهش ارزش پول یا تورم خود را نشان میک صورتبهکه عمدتاً 

کنند تا در صورت چنین مشکالتی هم تعادل شرط تعدیل را ضمن قرارداد تنظیم می ازجمله
 . 2تأمین گردد دیدهزیاناقتصادي در قرارداد  و هم وضعیت 

براي  وبودجهمهبرناقانون  23ماده  موجببههرچند رعایت ضوابط و شرایط عمومی پیمان 
، الزامی است و شرایط 3سرجمع ايپیمانه) از قراردادهاي پیمانکاري نظیر االجراالزمگروه اول (

                                                                                                     
 .71ـ 72ـ73)، قواعدعمومی قراردادها، چاپ اول، جلدسوم، انتشارات بهنشر، تهران،صص 1368ناصر، کاتوزیان، ( . 1
 .  259ـ260) ، تعدیل قرارداد، چاپ اول، نشر میزان، تهران، صص 1386. سعید، بیگدلی،( 2
 است  4/2/1389: تاریخ ،6405/100 ش ع،سرجم صورت به ساختمانی کارهاي اجراي پیمان بخشنامه در مندرج که روش این . از3
 ده تا آنها، زیربناي سطح که است ساختمانی کارهاي از دسته آن به مربوط شده، اعالم ریزيبرنامه و مدیریت سازمان سوي از و

 کنند. استفاده روش، این از توانندمی نیز، مربع متر هزار ده از تر بیش بناي زیر سطح با هايساختمان حتی و است مربع متر هزار
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تواند شرایط امر، این الزام نمی باوجوداینتواند ناقض شرایط عمومی پیمان باشد، اختصاصی نمی
یران تنها در صالحیت در ا گذاريقانون، چراکه عمومی پیمان را به قانون موضوعه تبدیل کند

اگر  حتی کهاینفاقد چنین شرطی هستند. مضافاً به  تنهاییبههاي دولتی ي مقننه است و دستگاهقوه
هستند،  االجراالزمهاي دولتی که در حکم قانون شرایط عمومی پیمان را همانند سایر بخشنامه

آور ن هیچ پشتوانه دیگري الزامو بدو نفسهفیبایست قانون موضوعه تلقی نماییم، این شرایط می
 وبودجهبرنامه، قانون 29ماده  ازجملهآور بودن شرایط عمومی پیمان مبناي الزام کهدرحالیباشند، 
حتی اگر شرایط عمومی پیمان را قانون موضوعه تلقی کنیم، بازهم . این قانون است 23و ماده 
 کهآناز شرایط عمومی پیم 29بند ه ماده شود، زیرا اي به قراردادي بودن تعدیل وارد نمیخدشه

هاي اجرایی ابالغ شد و از آن سال تاکنون هیچ تغییري نکرده است، به دستگاه 1378در سال 
ي بینی اصل تعدیل را تابع شرایط خصوصی مقرر بین طرفین قرار داده است و این امر نظریهپیش

عمومی  ايپیمانه، اگرچه در  1نمایدمی قراردادي بودن تعدیل در شرایط عمومی پیمان را تقویت
هاي صادره از سوي دولت است و این امر ي تعدیل تابع بخشنامهي محاسبهچگونگی و نحوه

، اما این به معناي مخدوش شدن گرددمیطرفین قرارداد  هايارادهموجب محدود شدن قلمرو 
راردادهاي پیمانکاري که مبناي ي طرفین و قانونی تلقی کردن تعدیل قیمت قچهره انشایی اراده

   باشد.ها شرایط عمومی پیمان است، نمیتنظیم آن
 

عمومی پیمان  ـ21ـ2  ـ بررسی فقهی شرط تعدیل قیمت در شرایط 
مطرح نبوده است و  چنیناینها در هیچ زمانی در فقه امامیه اگرچه مسئله نوسان شدید قیمت 

گذاشته و به این دلیل داخلی دیگر کشورها تأثیر نمی عملکرد اقتصادي کشورهاي جهان بر مسائل
با توجه به احکام و قواعد فقه امامیه، به نظر  وجودباایناند، اما فقها کمتر به این موضوع پرداخته

 رسد که مشکلی در پذیرش این شرط وجود نداشته باشد. می
، همان تعریفی که باشدمیدانند که ضمن عقد فقها شروط را مشخصاً ناظر به تعهداتی می 

در  ازآنچه، و منصرف »الزام الشی و التزامه فی البیع و غیره«صاحب قاموس از شرط ارائه کردند: 
ما یلزم من عدمه « گیرد و نیز تعریفی که اصولیین از شرط دارند: قالب الزامات ابتدایی قرار می

                                                                                                     
. محمد، ایزانلو، ماهیت و مسوولیت پیمانکار در قراردادهاي پیمانکاري. پایان نامه براي دریافت کارشناسی ارشد.دانشکده 1

 .120ـ.121حقوق دانشگاه شهید بهشتی، صص
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ر معناي اسم جامد است و نه که شرط در این عبارت، د» العدم و ال یلزم من وجوده الوجود
بلکه شروط ضمن عقد در معناي مصدري و حدثیاند و این  1کندمصدر، که ایجاد التزام نمی

است و شرط ضمن عقد در معناي مصدري است که به معنی  کاررفتهبهمصدر در معناي خویش 
هم نیز، همان معناي و مراد از شرط در عبارت: المومنون عند شروط باشدمیالتزام و یا سپردن تعهد 

مصدري است تا تعلق وجوب به آن صحیح گردد و از طرف دیگر چون این عبارت، در حقیقت 
 انشاء بوده و در مقام بیان جمله خبري نیست، ظهور در وجوب تکلیفی دارد. 

که ظهور در وجوب » المومنون عند شروطهم«با استناد به کبراي مسلم کلی  درنتیجهپس  
و شرط تعدیل  2که داللت بر الزم الوفا بودن عقود دارد» اوفوابالعقود«عموم آیه  تکلیفی دارد و

قانون مدنی که حاوي  10و همچنین فحواي ماده  شودمیقیمت نیز که خود قرارداد و عقد تلقی 
این نکته است که شرط، فارغ از اینکه در ضمن عقد  کنندهبیاناصل آزادي قراردادهاست که 

  3و الزماالتباع هستند االجراالزمآور است، شروط  ضمن عقد ، الزامباشد شدهواقع
آور بودن و صحت این شروط، روایت المومنون عند شروطهم و مبناي فقهی الزام دیگرعبارتبه

قانون مدنی که  10و ماده  4ي اوفوا بالعقود و اخبار و روایات موجود در تأیید صحت این شروطآیه
خالف قواعد  کهدرصورتیاشخاص  مابینفیکه تمام قراردادهاي خصوصی  متضمن این اصل است

رسد که شرط به نظر می درنتیجهنام برد،  توانمیآمره و اخالق حسنه نباشند، صحیح و نافذ است را 
تعدیل قیمت مستثنی از سایر شروط ضمن عقد نباشد و مانند همه شروط و تعهداتی که ضمن  

خالف قواعد آمره و اخالق حسنه و نظم عمومی نباشد،  کهدرصورتی  شوند،قرارداد منعقد می
 . االجراستالزمصحیح و 

اند حقوقی اساساً وابسته به عقد مشروط ازلحاظشروط، اگرچه ماهیت اعتباري مستقلی ندارند و  
ولی بایستی شرایط الزم براي صحت و اعتبار حقوقی را افزون بر عقد مشروط داشته باشند، 

                                                                                                     
 جامد ال مصدر فلیس فعال...معنی اسم مایلزم من عدمه العدم، من دون مالحظه انه یلزم من وجوده الوجود، اوال، و هو بهذال  1.

 .  275ص )، کتاب المکاسب، جلد دوم، چاپ اول، انتشارات اطالعات، تبریز،1375انصاري، مرتضی، (
ه. ق)، حاشیه کتاب المکاسب، جلد دوم، چاپ اول، انتشارات دارالمصطفی 1423. سید محمد کاظم، طباطبایی یزدي،( 2

 .378الحیاء التراث، دمشق، ص
 ،) خیارات کتاب از چهارم قسمت: ( المکاسب الی الطالب ایصال ،)1365(شیرازي، حسینی مهدي، ابن محمد . 3

 136 ص تهران، العلمی، انتشارات اول، چاپ جلدچهاردهم،
 .156ص بیروت، دارالفکر، انتشارات اول، چاپ چهارم، جلد المغنی، ،)ق. ه1405( قدامه، ابن، احمد . 4
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 . 1وجود و یا عدم شرایط صحت و اعتبار عقد مشروط تأثیري در خود شرط ندارد دیگربارتعبه
همچنین الزمه صحیح بودن این دسته از شروط این است که، میزان تعدیل و کیفیت آن در 

بینی .  بنابراین متعاقدین، با پیش2عقد حاصله معلوم باشد تا باعث مجهول شدن عوضین نگردد
کنند اقتصادي و اجتماعی در آینده، مبادرت به درج شرط تعدیل می واحوالاوضاعشرایط و 

 در حقوق فرانسه  شهرت دارند.   4یا شروط پولی 3کنندهلیتعدکه این شروط به شروط 
 

 ـ تعریف تعدیل مثبت و منفی   ـ21ـ3
ـ که شرایط عمومی پیمان از تعدیل نرخ پیمان ارائه داده است  نویسپیشطبق تعریفی که  

ریزي نرسیده است ـ تعدیل به دلیل نواقصی که دارد، به تصویب سازمان مدیریت و برنامه
هاي ي پیمان براي انجام کار از طریق شاخصهاي اولیهرسانی قیمتروزبه« عبارت است از:

». هاي تعدیل منتشره از سوي معاونتاز سوي بانک مرکزي یا شاخص منتشرشدهتورم 
پیمان به علت افزایش یا کاهش  قیمت اولیه روزرسانیبهتعدیل به معناي ، دیگرعبارتبه

، تعدیل طبق این تعریف، تغییر در درنتیجههاي نیروي انسانی و یا کاال و خدمات است. هزینه
جهت اجراي  مورداستفادهکمیت نیست، بلکه تغییر در قیمت اقالم و اجناس و نیروي انسانی 

باشد  شدهبینیپیش آحاد بهاهرگاه در پیمان، نرخ تعدیل  ،دیگربارتعبهموضوع قرارداد است. 
باشد، ناگزیر پس از سپري شدن مدت مقرر، به دلیل افزایش یا  آحاد بهایا پیمان مشمول تعدیل 

و قیمت  شودمیتغییر  خوشدستکاهش قیمت مواد اولیه و نیروي انسانی، نرخ پیمان نیز 
که پیمانکار در اثر تورم  شودمیو این امر باعث  شودمیرسانی روزدر قرارداد، به شدهبینیپیش

و ریسک ناشی از انعقاد قرارداد با اجراي  5ها از مقدار اجرت خود متضرر نشودقیمت
  ، بین پیمانکار و کارفرما به اشتراك گذاشته شود.مدتطوالنی

و افزایش قیمت مواد اولیه ها، آهنگ مثبت دارد است که معموالً نوسانات قیمت ذکرشایان

                                                                                                     
 .23ص تهران، مجد، انتشارات چهارم، جلد اول، چاپ عقد، ضمن وطشر ،)1386( شهیدي، مهدي، . 1
 .74ص پیشین، قراردادها، عمومی قواعد کاتوزیان، ناصر، . 2
 دوم، سال خصوصی، حقوق پژوهش فصلنامه ،"پول ارزش کاهش اثر در قضایی تعدیل "دیگران، و غفور، خوئینی . 3

 .392ص1388پاییز، چهارم، شماره
4 .Clause mon ُetaire 

 .216ـ217. ابراهیم، اسماعیلی هریسی، حقوق مهندسی، چاپ اول، نشر دادگستر، تهران، صص 5
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هاي گیرد که در این مورد به شاخصدر طول جریان اجراي قرارداد، روند صعودي به خود می
  .گویندریزي، اصطالحاً ضریب تعدیل مثبت میاز سوي سازمان مدیریت و برنامه شدهاعالم
ارم سال چون سوم و چه يماههسه، در آالتآهنطور مثال در خصوص مصالحی نظیر اما به 

و ما شاهد کاهش  شودمیآهن کمتر  خریدوفروشکمتري هستیم، احتماالً  وسازساختشاهد 
قیمت این اقالم در طول اجراي روند پروژه باشیم که در مواجهه با این حالت، قیمتی را که 

، کندمیقبل، اعالم  يماههسهاز سال به نسبت  نیمهیکیا در  ماههسهریزي در یک معاونت برنامه
، مثالعنوانبه .گوینداست که اصطالحاً به آن ضریب تعدیل منفی می تريپایینداراي ضریب 

مربوط به تهیه و بریدن و خم کردن  91چهارم سال  ماههسهبه  92چهارم سال  ماههسهنسبت تعدیل 
ر نشانگر پایین دهد که این امرا نشان می 0 /93میلیمتر،عدد 18تا  12و کارگذاري آرماتور به قطر 

از سوي سازمان  شدهاعالمآمدن سطح تورم و به همین نسبت، پایین آمدن یا منفی شدن ضرایب 
 . 1است ریزيبرنامهمدیریت و 

 
ر کارـ21ـ4  ـ تمییز شرط تعدیل از تغییر مقادی

آن اندازه  وسیلهبه آنچهـ 2ـ اندازه 1جمع مقدار است. مقدار در لغت به معناي: » مقادیر«
 .     2ـ کمیت3دست آید. مانند شماره، پیمانه (ذراع، کیل)، وزن یزي بهچ

تغییر مقادیر کار در شرایط عمومی پیمان،  ناظر به افزایش یا کاهش مقادیر کاري است که در 
آن، اجرت یا مبلغ  بر اساساست و پیمانکار  شدهدرجفهرست بها و یا در شرایط اختصاصی پیمان 

. لذا هرگونه تغییر در مقادیر کار قطعاً در مبلغ پیمان نیز مؤثر است و سبب کندیمپیمان را دریافت 
از شرایط عمومی پیمان، پس از  29. با استناد به بند الف مادهشودمیتغییر قیمت مقطوع در قرارداد 

مهندس مشاور و تصویب کارفرما، پیمانکار موظف است که با  وسیلهبهي تغییر مقادیر محاسبه
تواند با این استدالل یافت ابالغ تغییر مقادیر کار، عملیات مربوط به پروژه را انجام دهد و نمیدر

است از انجام کار اضافی  شدهمحاسبهو بر اساس آن مبلغ پیمان،  شدهمشخصکه قبالً مقدار کارها 
شرط است که اگرچه  کهدرحالیخودداري نموده یا از کاهش مقدار کار امتناع ورزد و این 

، اما روش هریک در ایجاد تغییر شودمیتعدیل قیمت نیز موجب تغییر در قیمت مقطوع قرارداد 
                                                                                                     

 .1394./24/1 ایران، ساختمانی هاي شرکت سندیکاي فنی کمیسیون رئیس و مدیره هیئت عضو چی، گالبتون ایرج، . 1
 .4290ص پیشین، محمد، معین، . 2
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رسانی روزبه، به شودمیي پیمان متفاوت است. چراکه تعدیل قیمت فقط منصرف در مبلغ اولیه
ه قیمت اولیه پیمان، با این دلیل و مبنا که حفظ تعادل اولیه عوضین قرارداد، خواست و اراد

شرط تبانی و بنایی آنان ضمن قرارداد بوده است و با روش تعدیل بر این  نوعیبهمشترك طرفین و 
این امکان براي هر قراردادي وجود دارد  کهدرصورتی پوشانیم،خواسته مشترك جامه عمل می

در فهرست بها و مقادیر منضم به پیمان، در طول اجراي عملیات  شدهبینیپیشکه آن مقادیر 
 25افزایش یا کاهش بیش از  جزبهربوط به پیمان، تغییر کند و پیمانکار تحت هیچ شرایطی (م

 ي مربوط به تغییر مقادیر کار را ندارد.درصد مبلغ اولیه پیمان) امکان امتناع از دریافت ابالغیه
دانیم یکی از شرایط اساسی صحت هر قرارداد، معلوم و معین بودن مورد که می طورهمان

امله است و کار یا مدت موضوع قرارداد باید معین و معلوم باشد و مالك در علم به کار یا مع
، بنابراین این شرط نیز باید در خصوص قراردادهاي پیمانکاري   1مدت قرارداد، عرف است

 رعایت شود تا قرارداد صحیح تلقی گردد. 
) امکان تغییر مقدار 29 مادهومی پیمان (در برخورد با یکی از مفاد شرایط عم وجودبااین

است و ما را با این  شدهبینیپیش، شدهمعینکاري که در زمان انعقاد قرارداد براي پیمانکار 
که آیا این به معناي نادیده گرفتن شرط اساسی مربوط به معین و معلوم  کندمیسؤال مواجه 

دار کاري (تعهد) که باید انجام بودن موضوع هر قرارداد و منجر به جهل پیمانکار به میزان و مق
 غرري شدن قرارداد  نیست؟ درنهایتدهد و 

گفت که اگر چنان چه این تغییرات  توانمیدر پاسخ به این سؤال و براي حل این مشکل 
، کندمیبدون هیچ قید و شرط و مطلق باشد، یکی از موارد بطالن پیمان است پیمان را غرري 

رایط عمومی پیمان تغییر مقادیر کار، مشروط به شرایطی است و اما این در حالی است که در ش
 شودمیاین امر موجب روشن و معین کردن موضوع قرارداد و رفع ابهام و جهل از آن تعهدي 

 که متعهد باید انجام دهد.  
با تعیین اوصاف و کیفیت مقدار کاري که باید تغییر کند موجب رفع غرر و جهالت  29ماده 
 که این شرایط و اوصاف از قرار ذیل است:  شودمیاز تعهد 

، افزایش  مقادیر باید در چارچوب موضوع پیمان 29از بند الف ماده  1ـ با استناد به شماره 1
                                                                                                     

،چاپ هفتم، داراالحیاء التراث 23رالکالم فی شرح شرایع االسالم، جلد . شیخ محمدحسن، نجفی(صاحب جواهر)، جواه1
 .407ـ413العربی، بیروت، صص
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 باشد. 
جدید و کاهش مقادیر کار نباید  باقیمتـ جمع مبلغ مربوط به افزایش مقادیر و مبلغ کارهاي 2

شرایط عمومی پیمان)  29از  بند الف ماده  2و  1کند (شماره درصد مبلغ اولیه پیمان تجاوز  25از 
ین مقدار بیشتر و کمتر کند، به دلیل تحقق خیار تخلف از شرط ا که اگر کارفرما مقدار کار را از

، در حالی که این 1) مدنی قانون 235 ماده از وصف، پیمانکار حق فسخ قرارداد را دارد (مستفاد
بینی نشده (البته در شرایط عمومی پیمان جدید که هنوز به تصویب شپی 29ضمانت اجرا در ماده 
امکان خاتمه پیمان از سوي پیمانکار در صورت افزایش یا کاهش  46ماده  2نرسیده است، در بند 

است) و فقط زمانی که کاهش مقادیر کار و یا حذف  شدهبینیپیش، ٪25مبلغ پیمان از حد مجاز 
خاتمه پیدا  48نکار با اتمام کار با این نرخ موافق نباشد، پیمان طبق ماده آن ها صورت بگیرد و پیما

و اگر با اتمام کار با این نرخ موافق باشد، عملیات موضوع پیمان در چارچوب پیمان انجام  کندمی
رسد این شرط چون خالف قواعد آمره و نظم عمومی و اخالق حسنه و که به نظر می شودمی

هیچ بار مالی در شرایط کاهش مقادیر کار بر  کهاینیمانکاري نیست و به دلیل عرف قراردادهاي پ
قانون مدنی قابل توجیه است، در حالی که در  10شود، در قالب ماده کارفرما (دولت) ایجاد نمی

، بار مالی بیشتري را بر دوش دستگاه کندمیدرصد، تجاوز  25شرایطی که مقادیر کار از حد 
 شدهبینیپیشدهد و فراتر از اعتباري است که براي آن طرح عمرانی در بودجه اجرایی قرار می

 3 بند از (مستفاد باشدمیاست، غیر قانونی است  و این شرط باطل است و از درجه اعتبار ساقط 
 . 2مدنی) قانون 232 ماده

ادیر اگر در شرایط خصوصی طرفین مقرر کنند که جمع مبلغ مربوط به افزایش مق درنتیجه
هاي عمرانی که که در طرحدرصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود، اوالً به دلیل این 25کار از 

تواند ناقض شرایط عمومی عمومی) است، شرایط خصوصی نمی ايپیمانه( کارفرماي ما دولت
ت که فراتر از آن اعتباري اس، ثانیاً به دلیل این3پیمان باشد این شرط فاقد وجاهت قانونی است

                                                                                                     
. هرگاه شرطی که در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست، کسی که شرط به نفع 1

 او شده است خیار فسخ خواهد داشت.  
نامشروع بودن اعم از این است که خالف قانون باشد یا »:  ، اما مبطل عقد نیست. شرطی که نامشروع باشد، باطل است2

 .    226ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، پیشین، ص اخالق یا نظم عمومی:کاتوزیان، 
ومی، شرایط خصوصی شرایط خاصی است که به منظور تکمیل شرایط عم« دارد:از شرایط عمومی پیمان مقرر می 4. ماده 3

تواند براي این پیمان، با توجه به وضعیت و ماهیت آن، تنظیم شده است، موارد درج شده در شرایط خصوصی، هیچگاه نمی
 ».    مواد شرایط عمومی را نقض کند
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و خالف قانون و  باشدمیاست، غیرقانونی  شدهبینیپیشهاي عمرانی در بودجه که به طرح
 . باشدمی نامشروع، پس باطل  و از درجه اعتبار ساقط

 مبحث دوم ـ ماهیت شرط تعدیل قیمت در قراردادهاي نمونه فیدیک 
ایز مفهوم سپس تم کرده، تعریف را فیدیک در قیمت تعدیل شرط ابتدا قسمت این در

 کنیم.را بیان می )variation( تعدیل از تغییرات
 

 ـ تعریف تعدیل در فیدیک 2ـ1
با استناد به نمونه قراردادهاي فیدیک، قیمت قراردادي که توسط کارفرما به پیمانکار 

از ماده  1، در زمان اجراي قرارداد ثابت نیست و هر مبلغی که با استناد به بند شودمیپرداخت 
  1گیرد، قابل تعدیل استقرار می موردتوافقو  شودمیمبلغ قرارداد تعیین  عنوانبه 14

این  بازهمتوانند بر قیمت ثابت و مقطوع توافق کنند، اما طرفین می 2اينقرهکتاب  موجببه
ي همه درنتیجهشود. در این نوع از قراردادها  استثناء  3شود که تعدیل قیمتامر موجب نمی

قیمت ثابت نیستند که مقصود این باشد که قرارداد تعدیل  يکنندهتأمینیدیک هاي فکتاب
یا تغییرات و یا ارزیابی دوباره قیمت قرارداد، قیمت قابل تعدیل است.  هر طریقینشود و به 

از ماده   5قیمت قرارداد همان قیمت برآورد شده است که وجود بند  4کتاب قرمز موجببه
بالغ مشروط است، (یعنی آن بخش از خدمات یا کارهاي اضافی که بخشی م کنندهبیان کهآن13

دهد ولی در قرارداد به آن تصریح نشده است) و از مبلغ قرارداد را به خود اختصاص می
 .                5این است که مبلغ پیمان متعاقباً تعدیل خواهد شد يدهندهنشان

شرایط عمومی فیدیک  70به ماده  توانمیدیک در بیان مفهوم اصطالحی تعدیل از منظر فی
هاي نیروي کار، قیمت قرارداد، متناسب با افزایش یا کاهش هزینه« دارد:اشاره کرد که بیان می

  6»کندمیهاي اجراي کار مؤثر است تعدیل پیدا مواد و سایر مواردي که بر هزینه
                                                                                                     
1.  Axel_ Volkmar ,Jaeger, Gotz_ Sebastian, Hok,(2010), Fidic _ a Guide for Practitioners, 
First Edition. Spring_Verlag Berlin, Heidelberg, p.179.    
2 . Condition of Contract for EPC/Turnkey projects (silver book) 
3 . Price Adjustment 
4 .  Geneva, Switzerland, Condition of Contract for Construction (red book), (2006), FIDIC, 
Multilateral development bank harmonized. 
5. Ibid,p.179_180.   

 .477تهران،ص سمت، انتشارات دوم، چاپ الملل، بین تجارت حقوق ،)1390( شیروي،  عبدالحسین، .6
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مدت آنها بیش از یکسال است و  رود کهنوعاً شرط تعدیل قیمت در قراردادهایی به کار می
هاي مربوط به عرضه مواد و مصالح ایجاد به خاطر تغییرات عمدهاي که در هزینهآن هم 

و در قراردادهاي  (Joskow, Paul, 1987, p.9) گرددمیقیمت قرارداد نیز تعدیل  شودمی
یمت در آنها نظیر قراردادهاي خرید کاال و خدمات، شرط تعدیل وجود ندارد و ق مدتکوتاه

براي آن دسته از قراردادهاي مالی است که محدوده مالی قیمت قرارداد در ثابت است و نیز 
به زمان دیگر رو به فزونی است پس اگر ارزش اموال در آن قرارداد کم باشد،  زمانیکآن، از 

  .1شودمیبینی شرط ثبات قیمت پیش
و مصوبات آن در حکم معاهده  سازمان فیدیک یک سازمان خصوصی است کهازآنجایی

در  توانمیآور ندارد و از طرف دیگر، اصوالً مواد شرایط عمومی فیدیک را نیست و جنبه الزام
شرایط خصوصی بدون هیچ محدودیتی حذف و یا اصالح کرد، بدون تردید تعدیل قیمت در این 

مرو و کیفیت و چگونگی تعیین قل ازلحاظبینی خود شرط و چه پیش ازنظرنوع از قراردادها چه 
با استناد  .تابع توافق و اراده طرفین است و با تعدیل قانونی و قضایی نباید خلط کرد طورکلیبهآن، 

 .2از کتاب قرمز 13ماده 8به بند 
فیدیک، افزایش یا کاهش در  موردنظرکه در ابتداي بحث متذکر شدیم، تعدیل  طورهمان

در مقدار کاري که توسط  3ولیه است و تعدیل به تغییراتدستمزد نیروي انسانی و قیمت مواد ا
ـ که در  شودمیگیرد و از طرف کارفرما درخواست پیمانکار در زمان اجراي قرارداد انجام می

است که در سایر  کهدرحالیگیرد و این پردازیم ـ ، تعلق نمیقسمت بعد به توضیح آن می
کلمه، تعدیل هم شامل نوسانات در قیمت مواد اولیه و هاي حقوقی دنیا و نیز در معناي عام نظام

. شودمیدستمزد نیروي انسانی است و هم شامل تغییراتی که در پروژه اصلی توسط کارفرما ایجاد 
یعنی آن پرداخت اضافی از مبلغ پایه قرارداد که بابت افزایش در مقادیر کار به پیمانکار تعلق 

                                                                                                     
1. PEC (Pakistan Engineering Council Islamabad),(2009), Standard Procedure and 
Formula for Price, First Edition. Pakistan Engineering Council, p.1.  
2. Switzerland, Geneva, Condition of Contract for Construction (Red Book), (2006), 
FIDIC, Multilateral Development Bank Harmonized, P.43./ Axel_ Volkmar, Jaeger, 
Gotz_ Sebastian, Hok, Ibid, p.261.  
3 . Change order  
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   .1گویندگیرد را نیز تعدیل قرارداد میمی
 

 )variationـ تمییز تعدیل از تغییرات (2ـ2
در قسمت قبل ذکر کردیم که مفهوم تغییر در فیدیک با تعدیل قیمت در قراردادهاي ساخت 

است،  شدهدرجشرط تغییر  وسازساختکه ضمن غالب قراردادهاي  صورتبدینمتفاوت است، 
 دهد. روش یا طراحی کار را تغییر میتواند قلمرو، محدوده و مهندس مشاور می کهطوريبه

(کتاب قرمز): مهندس مشاور  وسازساختنمونه قرارداد مربوط به  13از ماده  1بند  موجببه
تواند در هر زمان قبل از صدور گواهی تحویل کارها، دستور یا تأییدیه تغییر را صادر کند، می

تواند دستور تغییر مهندس مشاور می که تا زمانی که گواهی پایان کار صادر نشده، صورتبدین
تواند درخواست تغییر کارها را بنماید و انجام هرگونه کار کارها را صادر کند و یا پیمانکار می

قراردادهاي نمونه فیدیک که دستور تغییر  برخالفاضافی منوط به تأیید مهندس مشاور است (
ور است، در شرایط عمومی پیمان تأیید و مقادیر یا تأیید نهایی درخواست تغییرات با مهندس مشا

ي این تغییرات را ي محاسبهتصویب نهایی این تغییرات با کارفرماست و تنها مهندس مشاور وظیفه
 دارد).  بر عهده

 کهاینگذارد، مگر  مورداجراپیمانکار در قبال هریک از تغییرها مسئول بوده و باید آن را به 
) 1(همراه با جزییات توجیهی) به مهندس مشاور اعالم نماید که ( اياطالعیهپیمانکار بالفاصله طی 

) چنین 2باشد، یا (براي این تغییر نمی موردنیازپیمانکار به سهولت قادر به تأمین کاال یا اجناس 
دریافت اطالعیه مذکور،  محضبهتغییري منجر به تغییر اساسی در توالی یا پیشرفت کار گردد. 

، تغییرات بر هر نوع 1بند 13اقدام به لغو، تأیید یا تغییر دستور نماید. طبق ماده  مهندس مشاور باید
اجراي پروژه ضروري است. یک نظر  درروندکه  شودمیکار، خدمات و مصالح اضافی اطالق 

 طوربهبیانگر این نکته است که این بند(تغییرات) به معنی هر نوع دستورالعمل مربوط به کار است که 
ر کیفیت و مشخصات هریک از اقالم کار نیامده است، در حالی که این نظریه با این دلیل مفصل د

تواند در قرارداد و آن هم در محدودهاي که طرفین خودشان توافق که تغییرات فقط می شودمیرد 

                                                                                                     
1Robert, Knuston, Wilfred, Abraham,(2005), Fidic_ An Analysis of  International 
Construction Contract. International  Bar  Association Series, Kluwer law, Netherlands, 
P.5_6.  
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در تغییر منجر به ادعاي  پرداخت اضافی و تعدیل قیمت قرارداد به خاطر نوسانات  چنینهم، اندکرده
 شود. ها و منافع مورد انتظار نمیهزینه

پیمانکار موظف به اجراي  کهآنشرایط عمومی پیم برخالفدر قراردادهاي نمونه فیدیک 
درصد مبلغ اولیه پیمان است، این مهندس  25دستورات کارفرما مبنی بر تغییرات البته تا سقف 

دهد بل از صدور گواهی پایان کار میمشاور است که درخواست تغییرات را در هر زمان و البته ق
و با دالیل موجه از انجام این دستورات امتناع کند، همچنین،   اياطالعیهتواند طی و پیمانکار می

تغییریافته را  ايکارهاینچگونه باید  کهایندر قراردادهاي نمونه فیدیک یک راهنمایی مؤثر براي 
تواند مؤثر باشد، وجود که در کاهش میزان دعاوي می ارزیابی کرد یا وجود یک مکانیزم ارزیابی

 . 1ندارد
 

مبناي شرط تعدیل در شرایط عمومی پیمان و قراردادهاي نمونه  :گفتار دوم
 فیدیک

راهکاري براي جبران خسارت ناشی  عنوانبهتعدیل قرارداد نیز مانند هر تأسیس حقوقی و 
لسفه و مبنایی است که وجود آن را به لحاظ از برهم خوردن تعادل عوضین قرارداد، نیازمند ف

. در این گفتار درصدد بررسی مبناي تعدیل در شرایط عمومی کندمیمنطقی و حقوقی توجیه 
 ي آن با قراردادهاي نمونه فیدیک هستیم. پیمان و مقایسه

که مبحث اول به اصل آزادي قراردادي در  شودمیاین گفتار خود، به سه مبحث تقسیم 
پردازد و مبحث دوم به بررسی نظریه عدالت معاوضی در حقوق ایران یران و فیدیک میحقوق ا

و فیدیک اختصاص دارد و در مبحث سوم شرط تعدیل را با رویکرد تحلیل اقتصادي بیان 
 کنیم.می

 
 اصل آزادي قراردادي در حقوق ایران و فیدیک :مبحث اول

حقوق ایران به همراه مبانی فقهی آن در این مبحث ابتدا اصل آزادي قراردادي را در 
 پردازیم. دهیم و در قسمت بعد به تحلیل این اصل، در قراردادهاي نمونه فیدیک میتوضیح می

                                                                                                     
1 Wolfgang, Breyer,(2013), Fair  and  Reasonable : The Determination  of  Prices for  
Variations  in  FIDIC  Contract,  Construction  Law  Journal, P. 31_32. 
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 ـ اصل آزادي قراردادي در حقوق ایران   1
قرار نگرفته  موردبررسیمبانی شرط تعدیل در قراردادهاي پیمانکاري در حقوق ایران، صریحاً 

(شرط تعدیل  از شرایط عمومی پیمان، تعدیل نرخ پیمان 29در بند ه ماده  کهجاییازآناست. اما 
ي است و این امر کامالً از خواست و اراده قرارگرفتهقیمت)، تابع شرایط اختصاصی پیمان، 

اصل آزادي قراردادي را که در  توانمیگیرد و تماماً تابع توافق متعاقدین  است، متعاقدین، نشأت می
یکی از مبانی شرط تعدیل قیمت در قراردادهاي  عنوانبهقانون مدنی متبلور شده است،  10ماده 

قانون مدنی که مؤید اصل آزادي قراردادي است، از ماده  10رسد، مادهپیمانکاري نام برد. به نظر می
اصل گذار فرانسه، یکی از نتایج و این اصل در نظر قانون شدهگرفته 1قانون مدنی فرانسه 1134

عامل و یا تنها عامل ایجاد قرارداد به شمار  ترینمهم، اراده دیگربیانبه. 3است 2حاکمیت اراده
یا گزینش یک غایت  اختیار کردنرود و به معناي طلب کردن چیزي است و  اصطالحاً به معناي می

که  هر طور صحیح و سلیم حق دارند،  هاياراده، درنتیجه. پس 4هاي متفاوت استازمیان خواسته
فراتر از چارچوب ضوابط  کهایني دیون و تعهدات خود توافق کنند، البته مشروط به مایلند در زمینه

گوید: (قراردادهاي خصوصی قانون مدنی که می  10از تأمل در ماده اساسی و امري شارع نروند. 
نباشد، نافذ است)، مخالف صریح قانون  کهدرصورتی، اندکردهنسبت به کسانی که آن را منعقد 

گذار ایران نیز قراردادهاي خصوصی بین افراد و توافق اراده طرفین که قانون شودمیروشن  خوبیبه
شناسد و اصل را در قراردادها، حاکمیت اراده طرفین شاخته است. اما بدیهی است را به رسمیت می

این ماده باطل  موجببهاشد قراردادهایی که مخالف قوانین امري و نظم عمومی و اخالق حسنه ب
است و اصل آزادي قراردادي، در محدوده مقررات شرعی به رسمیت شناخته شده  شدهاعالم
و  پیشینه تواننمیقانون مدنی از حقوق فرانسه اخذ شده است، اما  10ماده  کهاینعلیرغم  .5است

                                                                                                     
قراردادهایی که به طور قانونی تشکیل شده باشند جایگزین قانون نسبت به اشخاصی « قانون مدنی فرانسه:  1134. ماده  1

دهد. این می است که آن ها را منعقد کردهاند. این قراردادها را نمیتوان فسخ کرد، مگر با اقاله یا به جهاتی که قانون اجازه
کلی و الزامات طور)، عقود و تعهدات قراردادي به1380نوري، محمد علی  (» : قراردادها را باید با حسن نیت اجرا نمود

 .      19بدون قرارداد از قانون مدنی فرانسه، چاپ اول، انتشارات گنج دانش، تهران، ص
2 . Principe  de  la  volente َ 

 .85ش پیشین، اول، جلد قراردادها، عمومی اعدقو کاتوزیان، ناصر، . 3
 .22 ـ 25صص عمان، دارالثقافه، اول، چاپ الخاص، القانون فی دورها و االراده مفهوم ،) ق. ه1433(یونس، بنی محمد جمیل، . 4
 .32ص پیشین، کنونی، حقوق نظم در مدنی قانون کاتوزیان، ناصر، . 5
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 مبناي فقهی آن را انکار نمود.
 

 ادي  ـ مبانی فقهی اصل آزادي قرارد 1ـ1
اصالهاالباحه، روایت المومنون عند شروطهم و  توانمیمبانی فقهی اصل آزادي قراردادي را 

 آیه اوفوابالعقود نام برد که به تفضیل به توضیح هریک خواهیم پرداخت. 
 

 االباحه ـ اصالهـ1ـ11
زمانی که در مورد افعال عادي انسان از جانب شارع حکمی بیان نشده است، عقل حکم به 

این اصل را  توانمیهستند و » اصالهاالباحه«. بنابراین فقهاي اصولی ما معتقد به کندمیاباحه 
. البته این مسئله محل اختالف است، 1یادکردمستندات اصل آزادي قراردادي در معامالت  ازجمله

گویند، حکم عقل، حظر و منع است و علت این ممنوعیت این است که تصرف اي میچراکه عده
برخی دیگر از فقها، به . 2ر ملک خداوند است و تصرف در ملک خدا نیاز به اجازه داردد

اصالهاالحتیاط متوسل شدند، با این استدالل که زمانی که بین اخبار و دالیل ما هیچ مرجحی 
. پس اگر 3را دارد موردنظر، احتیاط اقتضاي توقف از حکم و انجام عمل درنتیجهوجود ندارد، 

کند و بینشان هیچ ترجیحی با اخبار دال بر وجوب احتیاط تعارض پیدا » 4حل«یت چنانچه روا
عقل حکم به  بازهمو  کنندمی روایت باهم تساقط دودسته، این درنتیجهوجود نداشته باشد، 

دهد و نتیجه توقف همان و اگر حکم به منع و احتیاط نکند، دستور توقف می کندمیاحتیاط 
  .5احتیاط است

آید، که از تعریف و توضیح آن برمی طورهمانالحظر،  االحتیاط و اصاله به اصاله تمسک 
این در حالی گذار است، و به معنی محدود کردن قلمرو آزادي اراده در موارد سکوت قانون

، وجود دیگرعبارتبهو  شودمیبیان  امرونهی وسیلهبهافراد توسط شارع  است که تحدید اراده

                                                                                                     
،چاپخانه 2، چاپ2ت آیه اهللا نائینی فی المباحث العقلیه و االصول العملیه، جلده. ق)، تقریرا1368. محمد علی، کاظمی،(1

 .196قم، قم، ص
 .504)، ایضاح الکفایه، چاپ دوم، انتشارات امیر، قم، ص1374. محمد، حسینی قمی،(2
 70ص قم، اسالمی، نشر موسسه اول، چاپ اول، جلد الناضره، الحدائق ،)ق. ه1186( بحرانی، یوسف، .3
 .» کل شی لک حالل. . «  .4
 .505ص پیشین، قمی، .محمد، حسینی5
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تنها اصل اباحه را  درنتیجه.  1) نیاز به نص دارد، نه عدم الزامات قانونیامرونهیونی(الزامات قان
 مبانی فقهی اصل آزادي قراردادي نام برد.  ازجمله توانمیمطابق با نظر فقهاي اصولی 

 
آیه ـ1ـ21  » اوفوا بالعقود« ـ 

ن شارع متداول بوده، عقودي که در زما فقطنه 2»یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود«يآیه 
 . شودمیمخالفتی با شرع نداشته باشد شامل  کهآن شرطبهبلکه عقود بینام و عقود نامعین را 

که با  جهتازاینیکی دیگر از مبانی اصل آزادي قراردادي نام برد،  توانمیاین آیه را 
و انتخاب طرف  استناد به این آیه در توجیه اصل آزادي قراردادي، اشخاص در بستن قرارداد

و حتی دادگاه با  3باشندقرارداد و در تعیین مفاد آن آزادند و نیز ملزم به رعایت مفاد قرارداد می
  . 4استناد به رعایت عدل و انصاف قادر به تغییر مفاد آن نیست

 

عند شروطهم« ـ روایت ـ1ـ31  »المؤمنون 
معناي التزام و سپردن تعهد » هم المؤمنون عند شروط« در گفتار اول با استناد به روایت  

(معناي مصدري) شرط تعدیل قیمت در قراردادهاي پیمانکاري را استنباط کردیم، در این گفتار 
مبانی در  ترینمهمتا با تمسک به این روایت، اصل آزادي قراردادي را که یکی از  بر آنیم

قرارداد محسوب  وعینبهشرط تعدیل قیمت که خود نیز،  خصوصبهحقوق قراردادهاست و 
روایت مزبور که یکی از احادیث معتبر  کهازآنجاییکه  صورتبدین، توجیه کنیم،  شودمی

یک قاعده درآمده، مسلمانان را ملزم به تعهدات قراردادي خود  عنوانبهنبوي است و در فقه نیز 
تعهدات  تنهانه نموده است و واجب است که انسان به مضمون عقد ملتزم باشد، به این معنا که

ناشی از قرارداد، با تمسک به این روایت صحیح است، بلکه طرفین را ملتزم و متعهد به الزامات 

                                                                                                     
 تهران، سینا، ابن انتشارات اول، چاپ اسالم، حقوق در حقوقی هاي مکتب ،)1354(  لنگرودي، جعفري جعفر، محمد .1

 .66ص
 ). 1.  اي کسانی که ایمان آوردهاید، به عقود و پیمانهاي خود وفا کنید(سوره مائده، آیه 2
: نائینی، میرزا محمد حسین، نجفی خوانساري، موسی  ...فداللتها علی اللزوم فیما عد عقدا ال اشکال فیه» اوفوا بالعقود . آیه 3

 .  155، ص.قم اسالمی، نشر مؤسسه  دوم، چاپ دوم، جلد ، منیه الطالب فی شرح المکاسب،)ق. ه1424( بن محمد،
 ،)1381(احمدي، بهرامی حمید، ؛4 ص قم، حق، راه در مؤسسه اول، چاپ الخیارات، ،)ق. ه1414(اراکی، علی، محمد .4

 .40ـ41صص تهران، میزان، نشر اول، چاپ ،)3مدنی( قراردادها و عقود کلیات
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قانون بر روابط  منزلهبهتعهدات قراردادي  دیگرعبارتبهو  1کندمیخود  مابینفیناشی قرارداد 
 . کندمیطرفین، حکومت 

 
     اجتماعی منافع و مصالح با قراردادي آزادي اصل ـ تلفیق1ـ2

 تأمین و حفظ و دارد وجود اجتماعی صبغه آن در که عمومی ايپیمانه همچون قراردادهایی در
 یک قراردادها، از گونهنیا گریدعبارتبهقراردادهاست  گونهاین انعقاد اهداف از اجتماعی منافع

 مایل که هرگونه طرفین که اينهگوبه باشند،نمی طرفین اختیار در و نیستند خصوصی کامالً قرارداد
 عامل عنوانبه نباید و تواندنمی آنان مشترك قصد و نمایند آن شرایط تنظیم به مبادرت باشند،

 از گونهاین مفاد تعیین در ،درنتیجه پس شود، تلقی آن شرایط تعیین و قرارداد انعقاد انحصاري
 ویژهبه قراردادها امروزه گفتیم، هک طورهمان زیرا ، دارد وجود هاییمحدودیت قراردادها

 بر و بوده اجتماعی پدیده یک باشد، خصوصی پدیده یک آنکه از پیش پیمانکاري قراردادهاي
 عمومی شرایط در تعدیل اگرچه بنابراین. دارد انکاررقابلیغ و مستقیم تأثیر اجتماع اقتصادي روابط
 و مقررات در مشخص هیروکی عنوانبه تعدیل به اما است قراردادي تعدیل نوعیبه پیمان،

 دولت آن طرفکی که پیمانکاري قراردادهاي کهازآنجایی و شودمی تأکید مختلف هايبخشنامه
 رعایت به موظف عامه حقوق حافظ عنوانبه دولت و شودنمی محسوب خصوصی قراردادي است،

 را جامعه صلحتم باید طبیعتاً جامعه و شخص بین مصلحت در قاضی و است مردم مصلحت
 اصل آن مبناي و است قراردادي اگرچه پیمان عمومی شرایط در تعدیل درنتیجه )، پس2برگزیند

 مختلف هايبخشنامه طبق باید آن محاسبه چگونگی و روش کهازآنجایی اما است اراده حاکمیت
 ياراده آزادي نوعیبه ،شودمی اعالم دولت يناحیه از مستقیماً تعدیل هايشاخص و گیرد صورت
 صدور با که است دولت این و شودمی مواجه اجتماعی منافع حفظ و رعایت محدودیت با طرفین

 .دیآیبرم اقتصادي عدالت برقراري و رعایت درصدد ، تعدیل محاسبه براي مختلف هايبخشنامه
 

                                                                                                     
 ـ 38 صص قم، دارالعلم، نشر اول، چاپ نهم، جلد ،)خیارات(مکاسب توضیح و ترجمه ،)1388(عباسی، مسعود، محمد .1

37. 
 چهارم، دوره تطبیقی، حقوق مطالعات مجله ،"مالی تعذر حدوث صورت در قرارداد تعدیل "اسکویی، بنایی . مجید،2

 .53ص ،1392 تابستان، و بهار ،1 شماره
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 فیدیک در قراردادي آزادي ـ اصل2
آور بودن شروط ضمن یست که مبناي الزاماصل آزادي قراردادي فقط در نظام حقوق داخلی  ن

مبناي ایجاد و  عنوانبهو  شمولجهانقاعده کلی و  عنوانبه، بلکه این اصل  شودمیقرارداد محسوب 
 است.     شدهواقع رشیموردپذهاي حقوقی نظام اتفاقبهتوسعه تعامالت اقتصادي در قریب 

ظیر شرط تعدیل قیمت در قراردادهاي آور بودن شروط و مفاد در قرارداد نمبناي الزام
همان اراده و خواست مشترك طرفین است  درواقعپیمانکاري در قراردادهاي نمونه فیدیک نیز، 

که  صورتبدین 1که این اصل با ظهور مکتب لیبرالیزم در غرب پا به عرصه بروز و ظهور گذاشت
 تنظیم در انعقاد صورت در و ادقرارد انعقاد عدم یا و انعقاد خصوص در گیريتصمیم در طرفین
 ممکن حداقل به آنان نظارت و  بگذارند احترام باید آزادي این به هادولت و باشد آزاد آن شرایط
هایی مواجه است که یکی از ، اما آزادي قراردادي طبیعتاً با یکسري محدودیت2کند پیدا کاهش

، در حوزه قراردادهاي تجاري باوجوداینکه  باشدمیعمومی  بانظمآنها مخالفت قرارداد 
 . 3شودمی داشتهنگهها در حداقل المللی، بازهم این محدودیتبین

است، رعایت اصل حسن نیت و معامله منصفانه  واردشدهاستثناي دیگري که بر این اصل 
توانند به استناد اصل آزادي قراردادها، حتی حدود اعمال اصل حسن . پس طرفین نمیباشدمی

حدود نمایند. از دیگر استثنائات کلی وارد بر این اصل، رعایت موازین و قواعد امري نیت را م
توانند با توافق خود و با استناد به اصل آزادي طرفین نمی درنتیجهنظام اقتصادي هر کشور است. 

 قواعد امري حاکم بر قرارداد را زیر پا بگذارند.  برخالفقراردادها، شروطی 
تر نبودن اصل اجراي با حسن نیت، حمایت از منافع طرف ضعیف ناپذیراستثرسد به نظر می

مثل کارگر، پیمانکار و مشتري است، در غیر این صورت نفع دوجانبه که غایت و هدف از انعقاد 
تر تحمیل ضعیف طرفبهشود و طرف دیگر شروط مدنظر خود را هر قراردادي است حاصل نمی

                                                                                                     
1 Curtis, Bridgeman,(2003), Liberalsm  and  Freedom  From  The  Promise Theory of  
Contract, Review article, Blackwell Publishing, Oxford, P.685_686.  
2 . (“Liberti  homines  negotiation  licita  prohiberi  a patronis  non  debent”): Wacke , 
Andreas, (1993), Freedom of Contract and Restraint of Trade Clauses in Roman and 
Modern Law, Law and History Review, Vol. 11, No. 1, P.9. 

 اول، چاپ ،)تطبیقی يمطالعه( ایران حقوق و اروپا قراردادهاي حقوق اصول ،)1389( ترابی، ابراهیم، ن،شعاریا . ابراهیم، 3
 .    6ـ7صص تبریز، فروزش، انتشارات
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    1.کندمی
 

 فیدیک و ایران حقوق در معاوضی دالتع نظریه :مبحث دوم
دانان فردگرا، هرچه دو طرف در اعمال حقوقی اراده کنند عادالنه است و چون در نظر حقوق

متحمل ضرر  کسهیچکنند، لحاظ می شانمعامالتیهمه افراد سود و زیان خود را در روابط 
آن را به رسمیت بشناسد، با  شود، پس حقوق نباید در مفاد تراضی طرفین دخالت کند و بایدنمی

ماند، به این و جایی براي شکایت باقی نمی شودمیتأمین  خودخودبهتوجه به این دیدگاه، عدالت 
 .    2گویندتعبیر از عدالت، عدالت معاوضی می

است  تصورقابلاما مطابق نظریه مکاتب حقوق اجتماعی، چون فرد داخل گروه و اجتماع است 
هایی که فرد در آن قرار دارد، معین ، پس حقوق باید تکالیف او را در قبال گروهکندمیو معنا پیدا 

که، این دولت است که به  شودمیتعریف  گونهاینعدالت در نظر این دسته از مکاتب  درنتیجهکند. 
ر پردازد و در این راه باید عادالنه رفتار کند. اما دتقسیم وظایف و تکالیف افراد در اجتماع می

بر این  ايوعدهوجود ندارد  نظراتفاقها چگونه بین افراد تقسیم شود، این مناصب و ثروت کهاین
اي دیگر معتقدند که باید این تقسیم باورند که باید نیازمندي افراد مالك عمل قرار گیرد، اما  عده

 . 3صورت گیرد تساويبه
 

قراردادهاي پیمانکاري در  ـ نظریه عدالت معاوضی در خصوص شرط تعدیل قیمت در 1
 حقوق ایران  

توانیم بگوییم که مبناي شرط تعدیل با توجه به تعاریفی که در ابتداي بحث ذکر کردیم، می 
یک راهکار و مکانیزمی براي حفظ تعادل اقتصادي  عنوانبهقیمت در قراردادهاي پیمانکاري 

از عدالت در این نوع از قراردادها و مدنظر طرفین تا پایان اجراي قرارداد، برقراري و حمایت 
این است  شودمیایجاد توازن و تعادل بین عوضین تا پایان اتمام پروژه است. اما سؤالی که مطرح 

                                                                                                     
1. Jan, Dalhuisen,(2004), Dalhuisen On International  Commercial  Financial  And  
Trade  Law, Second Edition, Hart  Publishing, Oxford And Portland and  Oregon, P. 
256.  

 .38،ص1376 وتابستان بهار ،10 و 11 شماره سوم، سال نظر، و نقد مجله ،"عدالت و حقوق "کاتوزیان، ناصر، . 2
 دانشگاه سیاسی علوم و حقوق دانشکده انتشارات اول، چاپ دوم، جلد عدالت، سوي به گامی ،)1379(کاتوزیان، ناصر، . 3

 .184ص تهران، ،تهران
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گذار و یا قانون دارندعهدهکه وظیفه حمایت و برقراري این تعادل در قرارداد را تنها طرفین به 
قراردادي بودن و توافقی بودن  کهاینبا توجه به ؟ کندمیدولت نیز در این امر دخالت و نظارت 

بینی یا عدم آن بستگی دارد و چگونگی و شرط تعدیل در شرایط عمومی پیمان صرفاً به پیش
قلمرو و محدوده و کیفیت آن به خواست مشترك طرفین بستگی ندارد و دولت در این زمینه با 

، کندمینظارت و دخالت خود را اعالن  هایی براي محاسبه تعدیل قیمت قرارداد،اعالم شاخص
 مطلق و بدون قید و شرط شد. طوربهي عدالت معاوضی قائل به نظریه تواننمی
اند و حفظ و تأمین منافع و از طرف دیگر، امروزه قراردادها چهره اجتماعی به خود گرفته 

حدود به منظم ساختن تواند وظیفه خود را مفردي تنها مالك نیست و هیچ دولتی نمی هايآزادي
فردي بکند و اجتماع را به قوانین طبیعی عرضه و تقاضا بسپارد بلکه مصلحت عمومی  هايآزادي

نیز که نظم عمومی، امنیت ملی، حداقل رفاه، حداقل بهداشت و حداقل آموزش  هم مدنظر قرار 
هاي انسان به دست ته، اما باز نه به این معنا که وجود فرد و احترام به شخصیت و خواس1گیردمی

مطلق پذیرفت و  طوربهنظریه عدالت معاوضی را  تواننمیدیگر  درنتیجهفراموشی سپرده شود، 
، 2باید این نظریه را تعدیل کرد و قائل به تعادل بین نظریه عدالت معاوضی و عدالت توزیعی باشیم

توسط طرفین قرارداد و بدون  چراکه با توجه به این نظریه، تعادل و توازن مالی در قرارداد صرفاً
است که در خصوص  کهدرحالیو این  شودمیهیچ دخالت و نظارتی از جانب دولت برقرار 

سرمایه، دولت است، منافع و  کنندهتأمینکارفرما و  کهاینقراردادهاي پیمانکاري دولتی با توجه به 
هاي مختلف نظارت و نامهگیرد و دولت با صدور بخشمصالح اجتماعی مالك و مدنظر قرار می

 .کندمیخود را اعمال  جانبههمهحاکمیت 
ي عدالت معاوضی برخی از اصول از طرف دیگر، در حقوق ایران با استناد و اتکا به نظریه 

معتبري نظیر خیارات قانونی و قاعده تلف مبیع قبل از قبض براي جلوگیري از خلل در حقوق 
که زمانی که مبیع، عین معینی باشد و قبل ازتسلیم تلف شود،  صورتبدینمتعاملین ایجاد شدند، 

در زمان انعقاد قرارداد  رفتهازدستتنها راه حمایت از حقوق متضرر(مشتري) و بازگرداندن توازن 
 کهآنپردازد که به مبیع دست یابد و حال که مشتري به این قصد و نیت ثمن را می صورتبدینـ 

                                                                                                     
1. Thomas, J.Miceli,(2004), The Economic Approach to Law, Imprint of  Stanford  
University Press. Stanford. California, P. 3_4.   

 .478ـ479صص پیشین، .کاتوزیان،2
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است ـ انفساخ عقد است، یا زمانی که از شرط  شدهتلفقبل از قبض بعد از پرداخت ثمن، مبیع 
، فسخ عقد تنها راه بازگرداندن تعادل به قرارداد است و یا اگر شودمیصفت یا شرط نتیجه تخلف 

از شرط فعل تخلف شود، مشروطله مخیر به امساك یا ابقاء قرارداد و گرفتن ارش است و یا به 
  1سخ کنداختیار خود، قرارداد را ف

این اصول قانونی، راهکارهایی با توجه به نظریه عدالت معاوضی براي جبران تعادل 
زمان انعقاد قرارداد هستند. اما برخی از موارد هست که برقراري عدالت معاوضی و  رفتهازدست

که قرارداد  کندمیاصل بر ابقاء عقود است، اقتضاء  کهاینجبران موازنه مخدوش با توجه به 
نمونه، زمانی که حوادث  عنوانبهمنتفی شدن و انحالل، تعدیل یا اداره گردد.  يجاهب

، این کندمیمثل افزایش ناگهانی نرخ دالر اجراي قرارداد را با دشواري مواجه  ینیبشیپرقابلیغ
 .2کندمینظریه تعدیل قرارداد است که به برقراري عدالت معاوضی کمک 

 کـ عدالت معاوضی در فیدی 2
در مبحث مربوط به بررسی عدالت معاوضی در شرط تعدیل در شرایط عمومی پیمان به این 

ي تعدیل دخالت و نظارت مستقیم نتیجه رسیدیم که چون دولت در چگونگی و نحوه محاسبه
ریزي و توسط معاونت برنامه شدهارائههاي توانند خالف این شاخصدارد و اینکه طرفین نمی

بینی و یا تنها پیش درواقعیا نرخ تورم صادره از بانک مرکزي توافق کنند و  نظارت راهبردي و
رسیم که است، به این نتیجه می واگذارشدهي مشترك آنان عدم آن به توافق طرفین و اراده

عدالت معاوضی صرف، مبناي شرط تعدیل در شرایط عمومی پیمان نیست و باید قائل به تعادل 
وضی و عدالت توزیعی شد، چراکه دولت نقش مهمی در برقراري و ي عدالت معابین نظریه

 .کندمیحفظ تعادل اقتصادي عوضین ایفاء 
ي فیدیک و بررسی این نظریه در شرط تعدیل قیمت، چون ولی در مقایسه با قراردادهاي نمونه

ح و یا توانند مفاد شرایط عمومی را تغییر، اصالدر شرایط اختصاصی پیمان طرفین می طورکلیبه
که  3شرایط عمومی فیدیک (کتاب قرمز) 13ماده  8خاص و با استناد به بند  طوربهحذف کنند و 

                                                                                                     
، بهار و 8قوق اسالمی، شماره ، مطالعات فقه و ح»عدالت معاوضی در قلمرو قراردادها«پدرام خندانی و محمد خاکباز، . 1

 .71ـ73صص 1392تابستان 
 تهران، دانش، گنج انتشارات اول، چاپ عمل، اصالت پایه بر موازنه تئوري ،)1381(لنگرودي، جعفري جعفر، . محمد2

 .261ـ262صص
3.  Article 13_8 Provides That : ( If  there is no  such  table  of  adjustment  data, This  sub_ 
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به  توانمیرا توافق کنند،  شدهارائهتوانند خالف فرمول این مضمون است که طرفین می دربردارنده
المللی و ي بیناین نتیجه رسید که در برقراري و ایجاد تعادل عوضین در قراردادهاي پیمانکار

کنند، بنابراین به نظر هاي خصوصی داخلی تنها این طرفین هستند که این وظیفه را ایفاء میپروژه
  مطلق در نمونه قراردادهاي فیدیک سخن گفت.  طوربهعدالت معاوضی  هیاز نظررسد که بتوان می

 

 تحلیل اقتصادي شرط تعدیل قیمت :مبحث سوم
روز تغییرات نامتعارفی نظیر نوسانات قیمت مواد اولیه و دستمزد نیروي از نگاه تحلیل اقتصادي ب

دهند و هم یک ریسک یا مخاطراتی هستند که هم قرارداد را تحت تأثیر قرار می درواقعانسانی 
که به خاطر افزایش در هزینه مصالح و دستمزد نیروي  کنندرا براي پیمانکار ایجاد می 1منطقه خطري

تر گشته است و در مورد فقدان شرط و فرایند مناقصه رقابتی افتهیکاهش وسازتساخانسانی کار 
، در حالی که پیمانکار به دلیل کندمیتعدیل در مناقصه، مالک قیمت جاري مصالح را پیشنهاد 

جبران و به حد  هايروش.  یکی از 2کندمیبینی امکان افزایش قیمت، قیمت باالتري را پیشنهاد پیش
ساندن این ریسک و کاهش مبلغ پیشنهادي پیمانکار، طراحی مکانیسم تعدیل قیمت قرارداد معقول ر

 است.
و  شودمیبازار  يهامتیباقاستفاده از روش شرط تعدیل، سبب هماهنگی قیمت قرارداد 

 يریکارگبه، با کهایندرست و صحیح است و دیگر  مدتکوتاهقیمت حاصل، قیمتی در 
منجر به،  درنهایتو  ابدییمدوجانبه و نوسانات در قرارداد کاهش  يریپذبیآسمکانیزم تعدیل، 

، اگر بتوان دیگرعبارتبه. 3گرددمیبه حداکثر کردن مطلوبیت و سود دوجانبه در قرارداد 
افزایش مطلوبیت مورد انتظار طرفین اصالح کرد یا تغییر داد، باید این کار  منظوربهقراردادي را 

الً قرارداد سودمند قراردادي است که مطلوبیت و منافع مورد انتظار طرفین را انجام بشود و اص
 . 4افزایش دهد

                                                                                                     
clause  shall  no  apply).   
1  . Danger zone 
2 http://www.construction law monitor.com/2010/03/ who-assumes-the-risk-of-material-
cost-increases. 
3. Golberg and Erickson, 1987, p.387_388.   

 هايپژوهش مرکز انتشارات اول، چاپ اسماعیلی، ن،محس ترجمه، حقوق، اقتصادي تحلیل مبانی ،)1388(شاول، استیون، .4
 .345-346صص تهران، اسالمی، شوراي مجلس
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توانند ضمن قرارداد به تعدیل تصریح کنند به این صورت که ضمن قرارداد حال طرفین می
نمایند و زمان  2قرارداد اشاره کنند یا تعهد به مذاکره مجدد 1شاخص یا فرمول تعدیل شرطبه

قرارداد با وقوع تغییرات نامتعارف نسبت به تعدیل قرارداد تصمیم بگیرند. این روش اجراي 
توانیم این روش می 3شرط تعدیل است که اجرایش آسان است هايروشروش از  نیترمعمول

 . 4ضرر و ریسک در قرارداد را تخصیص بزنیم
اد تصریح نشود و از طرف دیگر ممکن است به این دسته از شروط در زمان انعقاد قرارد

 شدهمحاسبهکه اگر قیمت قرارداد از آن حد  صورتبدینتا ضرر محقق شود،  صبر کنندطرفین 
در این حالت با توافق طرفین، مذاکره مجدد در خصوص تعیین قیمت جدید  5کمتر و بیشتر شود

 .گرددمیو به اجراي مطلوب دوجانبه منتهی  شودمیانجام 
قیمت قرارداد، تحمل خطر که ناشی از تأخیر در اجراي قرارداد به  مذاکره مجدد براي تعدیل 

دهد. اما این به هاي مصالح و نیروي انسانی است را کاهش میسبب افزایش یا کاهش در هزینه
معنی تغییر اساسی و از بین رفتن خطر نیست. این نکته را باید در نظر داشت که قطعاً مذاکره مجدد 

، اگرچه یک فرایند شودمیتظار دو طرف باشد، به اجراي قرارداد منتهی وقتی مطلوب و مورد ان
 است . برنهیهز

کارفرما  عنوانبهدولت  کهازآنجاییاست، در قراردادهاي پیمانکاري دولتی داخلی،  ذکرشایان
بر قرارداد نظارت دارد و وظیفه برقراري و ایجاد توازن و تعیین چگونگی و کیفیت قلمرو در 

فهرست بها هستند و تنها از  بر یمبتناز قراردادها را دولت به عهده دارد، عمدتًا قراردادها  نهگواین
، پس ممکن است، آن مطلوبیت و شودمیشیوه شرط شاخص براي تعدیل قیمت قرارداد استفاده 

و شرایط  باقیمت، هماهنگی و انطباق قیمت جدید چنینهممنافع مورد انتظار طرفین رخ ندهد و 
وز بازار اتفاق نیفتد. اما این در حالی است که در نمونه قراردادهاي فیدیک چون طرفین هستند ر

توانند کنند و عدالت از نوع معاوضی است، پس میکه وظیفه برقراري تعادل در قرارداد را ایفا می
                                                                                                     
1 . Escalation  Formula 
2. Renegotiation  clause 
3. Cento. G. Veljanovski, Economic  Principles of  Law, First Edition, Cambridge 
University Press, New York. P.115_116.  

 انتشارت اول، چاپ ،)1388(هزاوه، حامده،اخوان دادگر، یداله، ترجمه، اقتصاد، و حقوق یولن، تامس، کوتر، رابرت .4
 .281ـ282ـ283صص تهران، علم، نور انتشارات و مدرس تربیت دانشگاه اقتصاد پژوهشکده

5 . Golberg, Ibid, p.391 
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سیدن به از بهترین روش تعدیل با توافق یکدیگر براي رسیدن به منافع و سود دوجانبه بیشتر و ر
 کارآمدي اقتصادي استفاده کنند. 

 
 گیرينتیجه

 مطلوب مستمر نحو به آن تعهدات اجراي که است قراردادهایی پیمانکاري، قراردادهاي
مسائل   از پارهاي با برخورد در طرفین تا شودمی سبب که است ویژگی همین و باشدمی طرفین

 نیروي و آالتماشین ، مصالح قیمت تغییر ای قراردادي واحوالاوضاع و شرایط در تغییر نظیر
 پروژه قرارداد و سخت و دشوار نمودن اتمام مالی تعادل و توازن خوردن هم بر به که منجر انسانی

 به اقدام تعهدات يعادالنه و منصفانه اجراي تضمین براي ،گرددمیپیمانکاري  عملیات انجام یا
مایند. مکانیسم تعدیل قیمت قرارداد، راهکاري ن قیمت تعدیل شرط چون هم هاییشیوه تدوین

هاي نشأت گرفته از تغییرات است براي جبران و به حدمعقول رساندن ریسک ناشی از هزینه
مخاطراتی که هم  طورکلیبهنامتعارفی نظیر نوسانات قیمت مواد اولیه و دستمزد نیروي انسانی و 

 کندمیمنطقه خطري را براي پیمانکار ایجاد  کهایندهد و هم قرارداد را تحت تأثیر خود قرار می
 و یافتهکاهش وسازساخت کار انسانی نیروي دستمزد و مصالح هزینه در افزایش خاطر که به
  است. گشته تررقابتی مناقصه فرایند

گر شرط مبانی توجیه ترینمهم عنوانبهاصل آزادي قراردادي و نظریه عدالت معاوضی را 
حقوق ایران و قراردادهاي نمونه فیدیک بیان کردیم. در حقوق ایران، اگرچه تعدیل قیمت در 

 از اجتماعی منافع تأمین و حفظ عمومی که در آن صبغه اجتماعی وجود دارد و ايپیمانهدر 
 يمحاسبه براي مختلف هايبخشنامه صدور با  دولت قراردادهاست و گونهاین انعقاد اهداف
است، اما این به معنی قانونی تلقی کردن  اقتصادي عدالت قراريبر و رعایت درصدد تعدیل،

تعدیل در شرایط عمومی پیمان و حذف چهره انشایی اراده و در نظر نگرفتن توافق طرفین در 
باشد، بلکه در این دسته از توافقات قلمرو از قراردادها نمی گونهاینخصوص شرط تعدیل در 

مبناي این دسته از شروط قراردادي  ترینمهمردادي که اراده محدود گشته و اصل آزادي قرا
بینی شرط و توافق دو اراده منصرف به پیش شودمیاست با مصالح و منافع اجتماعی تلفیق 

 تنها روش قراردادي، تعدیل انواع بین از دلیل همین به .گرددمیتعدیل در زمان انعقاد قرارداد 
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 قراردادهاي در که حالی در است، شدهپذیرفته نایرا حقوق در شرط شاخص یا فرمول تعدیل
 در طورکلیبه و است خصوصی سازمان یک فیدیک سازمان کهاین به توجه با فیدیک نمونه

 کنند، حذف یا و اصالح تغییر، را عمومی شرایط مفاد توانندمی طرفین پیمان، اختصاصی شرایط
 پیمانکاري قرارداد در نیت حسن با اجراي اصل رعایت شرطبه قراردادي آزادي اصل

 از هریک مورد در پیمان، اختصاصی شرایط در توافق با توانندمی طرفین و است شدهپذیرفته
 .کنند تراضی تعدیل انواع

 قیمت تعدیل شرط مبانی از دیگر یکی عنوانبه معاوضی عدالت ينظریه خصوص در همچنین
 باید و نیست پیمان عمومی شرایط در دیلتع شرط مبناي صرف، معاوضی عدالت بیان کردیم که،

 در مهمی نقش دولت چراکه شد، توزیعی عدالت و معاوضی عدالت ينظریه بین تعادل به قائل
 ينمونه قراردادهاي با مقایسه در ولی ،کندمی ایفاء عوضین اقتصادي تعادل حفظ و برقراري
 پیمان اختصاصی شرایط در لیطورکبه چون قیمت، تعدیل شرط در نظریه این بررسی و فیدیک
از  بتوان که رسدمی نظر به کنند، حذف یا و اصالح تغییر، را عمومی شرایط مفاد توانندمی طرفین
 .   گفت سخن فیدیک قراردادهاي نمونه در مطلق طوربه معاوضی عدالت ينظریه

 منابع 
 فارسی  
 دفتر اول، چاپ ،اللغات مجمع ،)1363( دیگران، و عادل آذرتاش، آذرنوش، ،اهللا زادهآیت -

 .تهران اسالمی، فرهنگ نشر
 .تهران دادگستر، نشر اول، چاپ ،مهندسی حقوق ،)1390( ، ابراهیم هریسی، اسماعیلی -
 .تهران میزان، نشر اول، چاپ ،قرارداد تعدیل ،)1386( سعید، بیگدلی، -
 ،سیناابن راتانتشا اول، چاپ ،حقوق ترمینولوژي ،)1346( ،محمدجعفر لنگرودي، جعفري -
 .  تهران
 گنج انتشارات اول، چاپ ،عمل اصالت پایه بر موازنه تئوري ،)1381( ،_________ -

 . تهران دانش،
 ،سیناابن انتشارات اول، چاپ ،اسالم حقوق در حقوقی هايمکتب ،)1354(  ،_________ -
 . تهران
 اول، چاپ اسماعیلی، محسن، ترجمه، ،حقوق اقتصادي تحلیل مبانی ،)1388( استیون، شاول، -
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 . تهران اسالمی، شوراي مجلس هايپژوهش مرکز انتشارات
 ایران حقوق و اروپا قراردادهاي حقوق اصول ،)1389( ابراهیم، ترابی، ابراهیم، شعاریان، -

 . تبریز فروزش، انتشارات اول، چاپ ،)تطبیقی يمطالعه(
 . تهران مجد، انتشارات رم،چها جلد اول، چاپ ،عقد ضمن شروط ،)1386( مهدي، شهیدي، -
 . تهران سمت، انتشارات دوم، چاپ ،المللبین تجارت حقوق ،)1390( عبدالحسین، شیروي، -
 اول، چاپ نهم، جلد ،)خیارات(مکاسب توضیح و ترجمه ،)1388(  مسعود، محمد عباسی، -

 . قم دارالعلم، نشر
 . تهران ،رامیرکبی انتشارات اول، چاپ ،فارسی فرهنگ ،)1363( حسن، عمید، -
  اول، چاپ هفتم، جلد ،)خیارات شرح( انصاري شیخ محضر در ،)1385( جواد، فخارطوسی، -

 . قم  مرتضی، نشر
 ،به نشر انتشارات اول، چاپ ،جلد سوم ،قراردادها قواعد عمومی ،)1368( ناصر، کاتوزیان، -
 . تهران
 . تهران نتشار،ا سهامی شرکت اول، چاپ اول، جلد ،حقوق فلسفه ،)1377( ،_________ -
 دانشکده انتشارات اول، چاپ دوم، جلد ،عدالت سويبه گامی ،)1379( ،_________ -

 . تهران تهران، دانشگاه سیاسی علوم و حقوق
 ،64 چاپ ،ایران حقوقی نظام در مطالعه و حقوق علم مقدمه ،)1387( ،_________ -

 . تهران انتشار، سهامی شرکت
 حامده،اخوان دادگر، یداله، ترجمه، ،اقتصاد و قحقو تامس، یولن، رابرت، کوتر، -

 علم، نور انتشارات و مدرس تربیت دانشگاه اقتصاد پژوهشکده انتشارت اول، چاپ ،)1388(هزاوه،
 .تهران
 .تهران امیرکبیر،  انتشارات  ششم، چاپ اول، جلد ،فارسی فرهنگ ،)1363( محمد، معین، -
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