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 تعديل در قراردادهاي اداري
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 چكيده 
انگيز قواعد عمومي قراردادهاست كه در حقوو   تعديل در قرارداد يكي از موضوعات مهم و بحث

ويژه فرانسه، در قراردادهای اداری، برخالف قراردادهوای خوویوي، بوه    اداری برخي كشورها، به
ها و به منظور توممين منواف    و شرايط خاص انعقاد آنمدت بودن اين نوع قراردادها علت طوالني
بيني شده است. اما در نظام حقوقي ايران جوز در مووارد انود  و اسويينايي موورد      عمومي پيش

بينوي تعوديل بهوای پيموان در قراردادهوای      پذيرش قرار نگرفيه است. يكي از اين موارد، پويش 
بيني تعديل در اين نووع قراردادهوا بوا    پيش پيمانكاری دوليي به یورت قراردادی و قانوني است.

توجه به فقدان نظام جام  قراردادهای اداری در حقو  اداری ايران و نامشوص  بوودن جايگواه    
بينوي در ايون   عامل ایلي پيدايش تعديل در قراردادهای اداری، يعني نظريۀ امور غيرقابل پويش 

 شود.اله بررسي ميانگيزتر است كه ابعاد آن در اين مقنظام حقوقي، بحث 

  

 کليدواژگان
تعديل قانوني، تعديل قوراردادی، تعوديل قیوايي، قورارداد      پيمانكاری دوليي، تعديل در قرارداد،

 اداری. 
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 مقدمه  

 خود ناگزير بوه انعقواد قورارداد بوا     هایهای اداری برای انجام فعاليتطور كلي دولت و سازمانبه
از خدمات مورد نيواز خوود را از ايون طريوم توممين      اشصاص حقيقي و حقوقي هسيند و بصشي 

 كنند.  مي
كنند از حيث قواعود و مقوررات حواكم، بوه دو     های اداری منعقد ميقراردادهايي كه سازمان

تواب    خوویي كه شامل قراردادهوای  شوند. يك دسيه قراردادهای تاب  حقو مي دسيه تقسيم
ونقول و  حمول  تجوارت ماننود قورارداد      حقوو  تواب  مدني ميل بي  و اجاره و قراردادهای حقو 
عموومي كوه از احكوام و قواعود      تواب  حقوو    كاری هسيند و دسيۀ ديگر قراردادهوای العملحم
 هوا قراردادهوای  كنند و ایطالحاً به آنترجيحي و حماييي تبعيت مي ای ميل قواعد اقيدار،ويژه

 گويند.اداری مي
هوا  ر نظام حقوقي ايران وجود ندارند، اما مواديم آندسيۀ دوم با همين عنوان د قراردادهای
پيمان اسيصدامي با برخورداری از قوانين و مقوررات خواص    ی و قراردادپيمانكار از قبيل قرارداد

ها بر مدت هسيند و مبالغ آنطوالني ويژه پيمانكاری، معموالًاين نوع قراردادها، به. شوديافت مي
شووند  لوذا در مرحلوۀ اجورا     چۀ فهرست بهای پايه منعقود موي  مبنای ضوابط خایي مانند دفير

بينوي بوا   يا به عبوارتي اموور غيرقابول پويش     ممكن است به علت تغيير اوضاع و احوال اقيوادی
در راسيای تممين مناف  عمومي  مشكالتي مواجه شوند. در اين یورت لزوم تداوم اجرای قرارداد

ديل در اين نوع قراردادها را برای فوراهم كوردن امكوان    حل تعو مقيیيات ادارة امور عمومي، راه
ه فرانسه، را در پرتو رويۀ قیايي مطور   ويژدر نظام حقو  اداری برخي كشورها، به تداوم قرارداد

كرده است كه بررسي وضعيت آن در نظام حقوقي ايران موضوع اين مقالوه اسوت و طوي آن در    
اداری ايران و های سازمان ار تعديل در قراردادهاییدد پاسخ به اين سؤال هسييم كه آيا سازوك
بيني شده است؟ در اين راسويا فرضويۀ تحقيوم    شرايط و ضوابط آن در نظام حقوقي ايران پيش

تعوديل قوراردادی و   اداری ايران،  رغم نارسا و نامشص  بودن نظام قراردادهایاين است كه علي
ويوژه پيمانكواری   اداری ايوران بوه   هوای ل سازمانمورد عم تعديل قانوني در برخي از قراردادهای
 بيني شده است.تحت شرايط و ضوابط خایي پيش

مقالۀ حاضر در سه گفيار تدوين شده است. در گفيار اول بوه بررسوي مصيوور    با اين هدف،  
هوا  و روش پردازيم  در گفيار دوم مفهوم تعديل در قرارداداداری مي مفاهيم و مباني قراردادهای

اداری  كنيم و در گفيار سوم به تحليل چگونگي تعوديل در قراردادهوای  نواع آن را بررسي ميو ا
 پردازيم.  ايران مي
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اداري و جايگ  اه  ن در ام  ا   تعري  و و اصا   ر ق  رارداد ار اول:گفت  
 حقوقی ايران

 ایهو مورد عمل سازمان در نوع خایي از قراردادهای با توجه به اينكه موضوع تعديل در قرارداد
شود، محور اين مقاله است، الزم است ابيدا با مفهوم ناميده مياداری  كه ایطالحاً قرارداداداری 

اين نوع قرارداد و عنایر آن آشنا شويم و جايگاه آن را در نظام حقوقي ايران روشن كنيم. البيوه  
ظور  نهوا در اينجوا ضوروری بوه    موضوعات ديگری در اين خووص قابل طر  است كه بررسي آن

 رسد.نمي
 

 و اصا ر  ن اداري  تعريو قرارداد. 1
وجود ندارد و ايون ایوطال  در قووانين و    اداری  ، ایطالحي به نام قرارداداداری ايران در حقو 

توسوط  اداری ايوران   ايران تعريف نشوده اسوت. تعواريفي كوه در ادبيوات حقوو        مقررات اداری
فرانسوه اسوت كوه ايون ایوطال  را بوه       اداری حقوقدانان ارائه شده است نيز برگرفيه از حقوو   

 رسميت شناخيه است. 
را چنوين  اداری  ، قورارداد ترمينولوويی حقوو   دكير محمدجعفر جعفری لنگرودی در كياب 

ای از ایطال  علمي ناظر به قراردادهايي است كه الاقل يك طورف آن اداره »تعريف كرده است: 
عموومي منعقود    خدمات عمومي بوه عنووان حقوو     ای ازادارات عمومي بوده و برای تممين پاره

شود مانند عقود راج  به خدمات عمومي )چون قراردادی كه به موجب آن امييواز اسويصرا    مي
« معدني به اشصاص داده شود يا كشويدن خطووآ آهون بوه شوركت مصوووص اعطوا  گوردد         

  . 1223، ش 311: 1131)محمدجعفر جعفری لنگرودی، 
بوه قوراردادی اطوال     اداری  قرارداد»فرانسه: اداری  اد برجسيۀ حقو به عقيدة دولوبادر اسي

مزبوور   و به قود اينكه قرارداد منظور انجام يك امر عموميرا بهآن شود كه مؤسسات عموميمي
 كنند، خواه مبين ايون قوود،  قرار گيرد، منعقد مياداری  مشمول مقررات و احكام خاص حقو 
باشد و خوواه شوركت و همكواری     مندر  در قرارداد اداری  وجود قيود و شروآ مصووص حقو

 ,De. Laubader)« نزديك و مسيقيم پيمانكار در انجام امر عموومي، داللوت بور آن قوود كنود     

  . 113: 1131به نقل از منوچهر طباطبايي مؤتمني،  40 :1970

 : برشمرداداری  توان شرايط يا عنایر زير را برای قراردادفو  مي از تعريف
 باشدعمومی  بايد شخص حقوقی حقوق الف( يكی از طرفين قرارداد
های اجرايوي اسوت   يا دسيگاهاداری  هایهمان سازمانعمومي  منظور از اشصاص حقوقي حقو 

 عبارتنود از  1131خدمات كشوری مووب مديريت  قانون 3ايران طبم مادة اداری  كه در حقو 
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غيردوليي و شركت دوليي كوه بوه ترتيوب در     د عموميمؤسسه يا نها وزارتصانه، مؤسسۀ دوليي،
شووراهای اسوالمي محلوي     اند و البيه بايد به اين فهرست،مذكور تعريف شده قانون 1تا  1مواد 

 شصويت حقوقي هسيند.  ميل شورای شهر را اضافه كنيم كه طبم قانون مربوآ دارای
 منعقد شده باشد منظور انجام امور عمومیبه ب( قرارداد

است. امور عموومي، فعوالييي اسوت كوه در جهوت توممين        اداری اين شرآ بيانگر هدف قرارداد
اسوت ميول احوداا جواده و      و يوا ناشوي از خودمات عموومي     و مناف  عموومي  خدمات عمومي
 بيمارسيان.

 باشدعمومی  تابع احكام و قواعد خاص حقوق ج( قرارداد
حقوو    و شرطي است كوه قانونواً در قورارداد   ، هرگونه قيد عمومي منظور از قيود و شروآ قانون

العادة ها اخييارات و امييازات فو موجب آنخوویي افراد قابل در  نباشد، يعني شروطي كه به
شود، ماننود حوم فسوخ يكجانبوۀ     داده مي كننده در مقابل طرف قراردادحاكميت به ادارة معامله

  . 113 : 1131مؤتمني، به علت مقيیيات اداری )منوچهر طباطبايي  قرارداد
قورار  عموومي   را تحت نظارت مقامي از اشوصاص حقووقي حقوو     اين شروآ، طرف قرارداد

تور قورار داده و اداره را در   دهد يا اينكه موقعيت وی را به طر  مصيلفوي در سوطحي پوايين   مي
طوور  دهود كوه بوه   اجوازه موي  عموومي   دهند و به شص  حقوقي حقو موقعيت برتری قرار مي

انبه بعیي اقدامات را انجام دهند ميل حم فسخ يوا تعليوم يكجانبوۀ قورارداد )محمودجواد      يكج
  . 113: 1131زاده،رضايي

بوه علوت    اين احكام نوعًا اقيداری و ترجيحوي هسويند ميول حوم فسوخ يكجانبوۀ قورارداد       
شورايط   13و  13مواه موضووع موواد     1به مودت   و حم تعليم يكجانبۀ قرارداد مقيیيات اداری

ی . البيه بعیاً احكام حماييي در اين پيمانكار پيمان منیم به موافقينامۀ پيمان )قرارداد وميعم
نوع قراردادها در جهت حمايت از اشصاص ثالث وجود دارد ميل تكليف پيمانكار به بيمه كوردن  

پيموان   شورايط عموومي   11و دسويمزد آنوان كوه در موادة      موق  حقوو  كارگران و پرداخت به
 شده است. بيني پيش

 در  و توريح شده باشند تا قود اداره بر انعقاد قورارداد  اين احكام ایوالً بايسيي در قرارداد
الویف در كشور فرانسه، در مواردی كوه  را نشان دهد. م عمومي  بر طبم شرايط و احكام قانون

هميوت  خوووص ا باشد، بر حسب اوضاع و احوال و بوه عمومي  فاقد شروآ و قيود حقو  قرارداد
 قرارداد، یرف همكاری و تشريك مساعي نزديك پيمانكوار در ادارة اموور عموومي، دليول اداری    

  البيوه ايون موضووع در    121: 1131)منوچهر طباطبوايي موؤتمني،    شودتلقي مي بودن قرارداد
 كند.  ید  نمياداری ايران  حقو 

 اداري باشدهاي در صالحيت دادگاه د( رسيدگی به اختالفات ناشی از قرارداد
 فرانسه در پرتو رويۀ قیايي شورای دوليي اين كشور ايجاد شده استاداری  اين شرآ در حقو 
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بوه عنووان مرجو      قرار دارد. اما در كشور ما ديووان عودالت اداری   های اداریكه در رأس دادگاه
خود را یوالح بورای رسويدگي بوه اخيالفوات قوراردادی دولوت         قیايي اخيوایي دعاوی اداری

 111هوای شومارة   خود از جملوه دادناموه   داند و در آرای وحدت رويۀ ميعدد هيئت عموميمين
بوا ايون    21/3/1113موورخ   131و شومارة   23/2/1113مورخ  11و شمارة  21/1/1111مورخ 

اسيدالل كه اخيالفات ناشي از قراردادها، مسائل حقوقي هسيند كه بايد بوه یوورت ترافعوي در    
اين امور را خار  از شومول یوالحيت ديووان و     رد رسيدگي قرار گيرند،محاكم قیايي یالح مو

  .113-21:  1131غيرقابل طر  در نزد آن اعالم كرده است )محمد امامي و همكاران، 
 شكايت كارمندان پيماني دولوت در موورد تیويي  حقوو      البيه اسيينائاً ديوان عدالت اداری

تشوكيالت و آيوين    قوانون  11موضوع بنود )   موادة   شكايت اسيصدامي  معني اسيصدامي را به
پذيرد )ر : معاونت حقوقي و امور مجلو  رياسوت جمهووری    مي 1132دادرسي ديوان مووب 

  .31-33: 1131و 31-13: 1133،
در ايون  اداری  ، موجب عدم وجود قورارداد اداری ايران الویف فقدان اين شرآ در حقو م 

 توضيح داده خواهد شد.   نظام قانوني نيست، كه دربند بعدی
 
 اداري ايران  در حقوقاداري  جايگاه قراردادهاي .2

و رويۀ قیايي ايران باعث ايجاد شوك و   در قوانين و مقررات اداریاداری  فقدان ایطال  قرارداد
شوده اسوت بوه نحووی كوه      اداری ايران  در حقو  نظر در وجود اين نوع قراردادترديد و اخيالف

 شود.  سه ديدگاه ميفاوت در اين زمينه وجود دارد كه در اينجا بررسي ميتوان گفت مي
 
  اداري ديدگاه اد  وجود قرارداد. 1. 2

بوه نظور   در نظام حقوقي ايران وجود ندارد، اداری  ، قرارداداداری به نظر برخي از اسيادان حقو 
رای دوليي فرانسوه و دادگواه   و رويۀ قیايي حاكم بر آن بيشير حایل شو اداری قرارداد»ايشان: 

ای را بورای  العواده را به رسميت شناخيه و اخييوارات فوو    جاست كه اين قراردادحل تعارض آن
دانسويه اسوت.    را در یالحيت دادگواه اداری  دولت در اين قراردادها درنظر گرفيه و اين قرارداد

كنود.  اشويباه موي  هسوت،   وجود ندارد و هر ك  بگويداداری ايران  اين نظريه و عمل در حقو 
مناقووه و اميوال آن، دولوت را در     و قانون محاسبات عمومي درست است كه مقرراتي در قانون

هايي الزاموي را  پيمان، شرآ محدود به برخي تشريفات كرده است، شرايط عمومي انعقاد قرارداد
حفظ مناف  دولوت و   دولت در نظر گرفيه )البيه فلسفۀ اين مقررات، برای پيمانكار طرف قرارداد
موجوب  بوه  است و الزم است  اما تمام شرايط يكجانبه و شروآ قورارداد  در نهايت مناف  عمومي

آيود و طورف پيمانكوار بوا     موي  شرايط عمومي پيمان بين طرفين به منزلۀ شروآ ضمن قورارداد 
 دهود. تن ميمدني به اين  قانون 11ها آزادانه و به موجب مادة آگاهي از اين شروآ و امیای آن
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پيموان   بنابراين روابط دولت و طرف قرارداد در چارچوب قراردادی است كه در شورايط عموومي  
ای را بورای خوود بوه    العواده اخييوارات فوو    خار  از قرارداد تواندالزامي شده است و دولت نمي

را  اداسويناد كورده و قورارد    رسميت بشناسد و ميالً به حم فسخ يكجانبه به دليل مناف  عمومي
كننود و موا   در  نشده باشد قبول نمي ها را كه در قراردادها اين حميكجانبه فسخ كند و دادگاه

شناسند. اخيالفات ها آن را به رسميت نميآرايي را در مورد تمييد اين اخييارات نداريم و دادگاه
هور اخويالف   شود و دادگاه ميول  رسيدگي مي های عموميدولت در دادگاه در مورد قراردادهای

در ايون موورد )بوه جوز نقو        كنود. یوالحيت دادگواه اداری   نگاه مي قراردادی به مين قرارداد
است؟ در ايوران   در ايران اداری تشريفات مناقوه  به رسميت شناخيه نشده است . كدام قرارداد

مامي به )دكيرمحمد ا« نيسيند اداری نيست و انواع قراردادهايي كه نام برده شده، اداری قرارداد
  .  133، پاورقي : 1131زاده، نقل از محمدكاظم حبيب

 
 اداري  ديدگاه وجود قرارداد. 2. 2

ايوران   در حقوو  اداری  در تمليفات خود به وجود قراردادهایاداری ايران  بيشير اسيادان حقو 
 دهوای ها چندان روشن و شوفاف نيسوت و موقعيوت قراردا   اند. اگرچه اين اشارات آناشاره كرده
 هوای ويژگوي "عنووان  اند. البيه برخي اسيادان با تووريح بوه  خوبي تبيين نكردهايران را بهاداری 
اهلل انود )ولوي  خوووص توضويحات نارسوايي داده   در آثار خود در اين "در ايران های اداریپيمان

العواده   . برخي ديگر پا را فراتر نهاده و حيي بوه وجوود اخييوارات فوو     31-31:  1131انواری، 
 رغوم عودم  بورای دولوت علوي    بوه علوت مقيیويات اداری    ميل اخييار حم فسخ يكجانبۀ قرارداد

حاكميوت دولوت    ييار ناشوي از نظر ايشان اين اخهای اداری قائل هسيند، بهتوريح آن در پيمان
با قيود شورطي    تواندشود و دولت نمياز آن نمي مان  اسيفادهعدم توريح آن در پيمان،  است و

 كننود بوا آنكوه قووانين موا دربوارة      يدر پيمان اين حم را از خوود سولب كنود. حيوي تمكيود مو      
ساكت است ولي بايد آن را مطابم عرف و عوادت و   به علت مقيیيات اداری اخييار فسخ قرارداد

 در ادارة ليت كلوي بودانيم كوه دولوت    مسولم دولوت و ناشوي از مسوئو     سنت موجوود از حقوو   
 كردهرد و دولوت ايوران تواكنون در موواردی از ايون اخييوارات اسويفاده       امور عمومي به عهده دا

 هوای نفيوي بسويه شوده    ركتنفيي كه قبل از انقالب بين ايران و ش است، مانند لغو قراردادهای
 العوادة ردی كوه برخوي اخييوارات فوو     بود كه به موجب توميم شورای انقالب لغو شد. در مووا 

ناموۀ معوامالت   آيوين  11ايران )به عنوان ميال مطابم مادة دولت مذكور در فو  مطابم مقررات 
چوه اداره يوا   قيود شوود، چنوان    دوليي و يا برخي از مواد شرايط عمومي پيمان  بايد در قورارداد 

در  كنود،   مممور دوليي به تكليف خود عمل نكند يا فراموش كند شورايط مزبوور را در قورارداد   
ت مندر  در مواد فو  شانه خالي كنود و ايون مسوئله سوبب     از زير بار تعهدا تواندپيمانكار نمي
 مزبور از جمله قواعد نظوم عموومي اسوت و جهول بوه      شود  زيرا حقو دولت نمي تیيي  حقو 
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و  113، 132، 131:  1131ها راف  مسوئوليت نصواهود بوود )منووچهر طباطبوايي موؤتمني،      آن
111 .  
 

 اداري  بيصابين يا امريۀ وجود ااقص قرارداد .3. 2
 و رويوۀ قیوايي ايوران ایوطال  قورارداد      واقعيت اين است كه اگرچه در قوانين و مقررات اداری

كار نرفيه است و ديوان عدالت اداری خود را یالح برای رسيدگي به اخيالفات قراردادی بهاداری 
از جملوه   دوليوي  الویف در قوانين و مقررات حاكم بر معامالت و قراردادهایداند، م دولت نمي

خایي  خدمات كشوری، قراردادهایمديريت  و قانون 1131قانون برنامه و بودجۀ كشور مووب 
گفيوه  پيش ريزی شده است كه واجد سه شرآ اول مربوآ به شرايط و عنایر قرارداد اداریپايه

ز گرفيوه ا كنند كه هرچند جنبۀ قراردادی دارند اموا نشومت  ای تبعيت ميهسيند و از قواعد ويژه
 قابل توجيه نيسويند ميول قورارداد   عمومي  هسيند و جز با توسل به ایول و قواعد حقو  قانون
 پيمان اسيصدامي.  ی دوليي و قراردادپيمانكار

و مواديم آن در نظام حقوقي ايوران   اداری وجود ناق  و نارسای قراردادتوان بهبنابراين مي
 العاده ميل حم فسخ يكجانبۀ قراردادارات فو قائل شويم. البيه در اين چارچوب، شناسايي اخيي

بوه اسويناد برخوي احكوام      به علت مقيیيات اداری برای اداره در یورت عدم توريح در قرارداد
شرايط عمومي پيمان بوه شورحي كوه     13نامۀ معامالت دوليي و مادة آيين 11قانوني ميل مادة 

عوالي  های دادگسيری و ديووان قیايي دادگاه اينكه رويۀرسد. كمانظر نميفوقاً بيان شد موجه به
عوالي كشوور دربوارة شورايط عموومي پيموان       با بررسي آرای ديوان» را نپذيرفيه است. كشور آن

شويم و امور مشابه  به اين نظر نزديك مي )فسخ يا پايان دادن به قرارداد، الزام به اجرای قرارداد
 اسوت و نظريوات حقوو     حاكميوت اراده در قورارداد  تاب  ایل كه در رويۀ قیايي ايران، پيمان، 

زاده، ، به نقل از محمدكاظم حبيوب 1131)ر.  : يداهلل بازگير، « در آن نفوذ نيافيه استعمومي 
1131  :231.  
 

 هاي ااجا  و اقسا   ن  در قرارداد، روش تعديلمفهو   :گفتار دو 
وضاع و احوال و يكي از اسويينائات قاعودة   با تغيير ا راهكاری برای انطبا  قراردادقرارداد  تعديل

هوای  احيرام به قراردادها و ایل اجباری بودن قرارداد است كه مفهووم خایوي دارد و بوه روش   
 شود و بر چند قسم است. گوناگوني انجام مي

 

  در قرارداد مفهو  تعديل. 1
 و اویواف عووض يوا   پيشين و تغيير در شورايط   به معنای ایال  قراردادقرارداد  ایطال  تعديل
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شوود )سوعيد   معوض است. اين تغييور، كاسوين يوا افوزودن در مقودار آن دو را نيوز شوامل موي        
  .  11:  1131بيگدلي،
اسوت كوه بوا     به معنای تورف در مفاد تراضي و تغيير شروآ قوراردادی  در قرارداد تعديل»

 و اقيووادی  اجيمواعي  هوای خواست جديد دو طورف يوا ضورورت    با هدف منطبم كردن قرارداد
اضوافه يوا از    چند شرآ به قورارداد  يك يا معموالً پذيرد. برای تحقم اين هدف،حاكم یورت مي
شوود و  تنها به تغيير شروآ ناميناسب اكيفا مي گردد و گاه به جای اضافه يا حذف،آن حذف مي

« راه شوود اضافه، حذف و يا جايگزيني با ایوال  مفواد قورارداد همو     در مواردی نيز احيمال دارد
  . 113: 1111)محمدرضا شفاهي، 

شايان ذكر است برخي اسيادان ایطال  تجديدنظر در قرارداد را به جای تعوديل درقورارداد   
  .112: 1131اند )سيدحسين یفايي ،به كار برده
 

 در قرارداد هاي ااجا  تعديلروش. 2
  .113-131: 1111فاهي، )محمدرضا ش شودتعديل رابطۀ قراردادی اغلب به سه روش انجام مي

 
 تعليق اجراي قرارداد. 1. 2

رود كه دگرگوني اوضاع و احووال مووقيي و زودگوذر و بورای مودت      كار مياين روش هنگامي به
اجرای تعهد ناشي از عقد را تا رف  مان  و عوادی   تواندمحدودی باشد. در اين یورت دادرس مي

مشكالت تممين ارز، گشايش اعيبوار و تورخي    شدن اوضاع ميوقف كند. به عنوان ميال به علت 
شود كه شود و اين وضعيت موجب افزايش موقيي موالح ساخيماني ميواردات موقياً ميوقف مي

قرارداد پيمانكار معيني مبني بر  توانداحيمال رف  سري  آن وجود دارد. در اين یورت قاضي مي
اندازد تا او بيواند بودون تحمول خسوارت    احداا و تحويل ساخيماني در موعد مقرر را به تمخير 

 گزاف تعهدات خويش را اجرا كند.
 
 کاهش ميزان تعهد گزاف. 2. 2

با كاهش كيفيت كار و ميزان تعهد گزاف،  در اين یورت برای جبران خسارت ناخواسيه، قرارداد
وع يوا بوا   ورود كاالی موضوع قرارداد، ممن ميال به علت تحريم اقيوادیعنوان شود. بهمي تعديل

از قلمرو تعهدات  تواندمفاد تراضي مي شود. در اين یورت، دادگاه برای تعديلمشكل مواجه مي
 دهد بكاهد.ني كه ضروری تشصي  ميميعهد به ميزا
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 افزايش ميزان تعهد طرف مقابل )متعهدله(. 3. 2
بلوغ قورارداد از   و بالطب  افوزايش م  در اين یورت با افزايش بهای كاال يا خدمت موضوع قرارداد

ميوال در   شود. برایشود و تعادل قراردادی دوباره برقرار ميسبكي تعهد طرف مقابل كاسيه مي
 يابود، در ايون یوورت تعوديل    ها بهای محووالت نفيي مانند قير افزايش مياثر هدفمندی يارانه

 به یورت افزايش بهای پيمانكاران ساخت جاده و خيابان شود.تواند مي
آحاد بهوای پيموان    بيشير به اين یورت و به نام تعديلاداری معموالً تعديل  ادهایدر قرارد
 شود كه ميعاقباً بحث و بررسي خواهد شد.  انجام مي
 

  در قرارداد اقسام تعديل. 9
یورت پذيرد.  ممكن است با توافم طرفين يا توميم دادگاه و يا حكم قانون مفاد قراردادتعديل 

قوراردادی، قوانوني و    تووان بوه سوه قسوم،    را به اعيبار سبب و منشم آن مي دلذا تعديل در قراردا
  . 11:  1،   1113بندی كرد )نایر كاتوزيان، قیايي دسيه

 
 ي قرارداد تعديل. 1. 3

 آور بوودن قورارداد  طور یحيح منعقد شد براساس ایل الوزام به مطابم قانون پ  از آنكه قرارداد
مدني توريح شده است، ميعهد موظوف اسوت تعهودات ناشوي از      نقانو 221و  213كه در مواد 
يوك از طورفين بوه تنهوايي     را اجرا كند هرچند كه برای او بسيار گران تمام شود و هيچ قرارداد
الویف قاعدة مذكور يك ایول ثابوت و غيرقابول تغييور نيسوت و      توانند آن را فسخ كند. م نمي

توانند با توافم و تراضوي يكوديگر هرگونوه تغييوری     ميي و قیايي، طرفين قانون عالوه بر تعديل
بينوي كننود يوا    پويش  طور یريح يا ضمني تعديلمنعقده به بصواهند در آن بدهند و در قرارداد

 .1پوذير اسوت:   ی بوه دو یوورت امكوان   قرارداد پ  از آن با تراضي انجام دهند. بنابراين تعديل
 با توافم طرفين در ضمن اجورای قورارداد   تعديل .2هنگام انعقاد قرارداد  گنجاندن شرآ تعديل

  .11:  1133اهلل ميرحا ، )رو 
 

  کصصده در قراردادگصجاادن شروط تعديل. 1. 1. 3
كننود هرگواه رويودادی ناگهواني و     یوريحاً يوا ضومناً مقورر موي      گاهي دو طرف، ضمن قورارداد 

طرفي كه از اساس دگرگون سازد،  غيرمنيظره تعادل قراردادی را برهم زند و قلمرو تعهدات را از
شود حم دارد برای ايجاد موازنه بين شروآ قرارداد و وضو  جديود بوه    اين دگرگوني ميیرر مي

شوود گواه مربووآ بوه     در  موي  اسيناد كند. شروطي كه به اين منظور در قراردادقرارداد  تعديل
 ي از كاهش ارزش پول. ايننوسانات احيمالي قيمت قراردادی است و گاه مربوآ به تغييرات ناش
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شرآ پرداخت  كننده معروف هسيند عبارتند از: شرآ افزايش قيمت،شروآ كه به شروآ تعديل
به طال يا پرداخت به پول خارجي يا معادل ارزش كاال يا خدمت مانند بهوای گنودم يوا حوداقل     

  .131-132: 1111دسيمزد قانوني كارگر )محمدرضا شفاهي، 
و انعقواد   بودن مودت قورارداد  های دوليي به علت طوالنيويژه پيمانبهری ادا در قراردادهای

 ميداول است كه در گفيار بعدی بحث  اين نوع تعديل ها بر مبنای فهرست بهای پايه، معموالًآن
 خواهد شد.

 
  در جريان اجراي قرارداد تعديل. 2. 1. 3

دو طرف ضومن اجورای عقود ميوجوه     كننده در قرارداد، گاهي بيني شروآ تعديلعالوه بر پيش
را به غايت سصت و دشوار كورده   بيني نشده، اجرای قراردادشوند كه حوادا ناگهاني و پيشمي

نسبت به امكان تعديل آن ساكت باشد طرفين با حسن نيت به  است، در اين یورت اگر قرارداد
كاالها يوا خودمات موضووع     رسند كه يا از كيفيت كار و ميزان تعهد بكاهند يا بر بهایتوافم مي

آن بيفزايند تا تعادل نصسيين بين دو عوض در شرايط جديد نيز برقرار شود. اين كوار غالبواً بوا    
  .132: 1111گيرد )محمدرضاشفاهي، تكميلي يا ایالحي )ميمم  یورت مي انعقاد يك قرارداد

از  حمايت خایي كوه قوانون  و يا  ای از قراردادها به لحاظ موالح اجيماعيالبيه اسيينائاً پاره
پوذير اسوت.   گيرد يا با شروطي امكانآورد مشمول اين توافم قرار نميعمل مييكي از طرفين به

كار بواتوافم   ميال عقد نكا  با توافم طرفين قابل فسخ نيست و يا تجديدنظر در قرارداد عنوانبه
منجور بوه از دسوت دادن    كار در یورتي یوحيح اسوت كوه     قانون 3كارگر و كارفرما طبم مادة 

امييازی از طرف كارگر نشود و مزايايي بيشير از مزايای قانوني برای او بوه هموراه داشويه باشود     
  .11-12: 1111)اميرحسين آبادی، 

 
 ی قااوا تعديل. 2. 3

دسيصوش  كند كه قراردادايجاب مي االجرای قراردادایل ثبات و اسيحكام قراردادی و ایل الزم
خوویوي اشوصاص در ورای    نشود. قانونگذار ایوالً مجاز به تغيير مفواد قورارداد   ديلتغيير و تع

بيفزايود يوا چيوزی از آن     انديشه و خواست آنان نيست. قانون نبايد شرطي بور شورايط قورارداد   
پيش از خوود تسوری دهود و افوراد را      بكاهد. همچنين قوانين نبايد دامنۀ خود را به قراردادهای

های جديد قانونگذار كند. با وجود اين گاه مقونن بوه بهانوۀ تفسوير ارادة     واسيهملزم به رعايت خ
ديوده و  طرفين يا هدف تممين موالح اجيماعي، عادالنه ساخين قرارداد، يا حمايت از فورد زيوان  

آمده، ارادة خوود را بور ارادة طورفين پيموان تحميول      گاه به علت اوضاع و احوال غيرعادی پيش
قابول توجيوه    جز در شرايط اسيينايي و با توريح كامول و روشون در قورارداد   كند. امری كه مي

  .  111: 1131نيست )سعيد بيگدلي، 
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 پذير است:به دو یورت زير امكان عديل قانوني قراردادت
 

 وسيلۀ قااون مستقيم به تعديل. 1. 2. 3
ری از بوروز هور  و   و جلووگي  و اقيوادی های اجيماعيمنظور رعايت برخي علتگاه قانونگذار به

كند و با توورف در  برخي از قراردادها دخالت مي نظمي در جامعه، مسيقيماً در تعديلمر  و بي
قلمرو خواست مشير  طرفين، مفاد تراضي را بر اوضاع و احوال جديد منطبم و آن را بوه نحوو   

 شودگفيه مي اردادمسيقيم قر ي، تعديلقانون كند. به اين نوع تعديلعادالنه ایال  يا تكميل مي
بهوای واحودهای   تقليول اجواره    . مويالً در موادة واحودة قوانون    131: 1111)محمدرضا شفاهي، 
هوای اسوييجاری كوه    بهوای خانوه  كليوۀ اجواره  »توريح شده است:  1/3/1133مسكوني مووب 

عنوان محل مسكوني به اجاره واگذار شده و مسويمجر از عوين مسويمجره بوه یوورت مسوكن       به
   «.شودتقليل داده مي % 21شمسي  1133كند از تاريخ اول آذر مي اسيفاده
 

 و توسط قاضی  به حكم قااونقرارداد  تعديل. 2. 2. 3
كنود گواه نيوز بوا     را تغيير و تعوديل موي   طور مسيقيم مفاد قراردادبه عالوه بر مواردی كه قانون

هد تا از دادگواه اجورای آن را   دنف  حم ميو شرايط و ضوابط آن به ذی بيني امكان تعديلپيش
و توسوط قاضوي    بوه حكوم قوانون    ني قورارداد قوانو  درخواست كند. چنين موردی را بايد تعديل

اسوت و تمييوز موودا  و اجورا بوا دادگواه )نایور         شمار آورد. زيرا منشا  و دسويور در قوانون  به
، 1131ر موووب  روابوط مووجر و مسويمج    قوانون  1ميوال موادة    عنوان . به13: 1113كاتوزيان، 
به اسيناد ترقي يا تنزل هزينۀ زنودگي   تواندموجر يا مسيمجر مي»دارد: مقرر مي 1133ایالحي 

بها را بنمايد مشروآ بر اينكه مودت اجواره منقیوي    درخواست تجديدنظر نسبت به ميزان اجاره
ه بر تعيوين  مسيمجر از عين مسيمجره يا از تاريخ مقرر در حكم قطعي ك شده و از تاريخ اسيفاده

بها بها یادر شده، سه سال تمام گذشيه باشد. دادگاه با جلب نظر كارشناس اجارهيا تعديل اجاره
 « خواهد كرد را به نرخ عادالنه تعديل

های اخير قانونگذار با توجه به اعالم غيرشرعي بودن خسارت تمخير تمديۀ وجه البيه در سال
عداليي ناشي از تورم شديد و كاهش ويي برای رف  بيجنقد توسط فقهای شورای نگهبان و چاره

فاحش ارزش پول ملي كشور، نهادی به نام تعديل دين را پذيرفيه است كه بوه نهواد تعوديل در    
قرارداد نزديك است و البيه شامل ديون قراردادی و غيرقوراردادی اسوت. ايون نهواد نصسوت در      

درمورد تعديل مهرهای ريوالي   1111مووب قانون مدني  1132قانون الحا  يك تبوره به مادة 
قوانون آيوين دادرسوي     322بينوي شود و سوپ  در موادة     ها پيشبراساس تغيير شاخ  قيمت

ای مورد پذيرش قانونگذار قورار گرفوت )سيدحسوين    تعديل دين به نحو گسيرده 1113مووب 
  .111-113: 1131یفايي، 
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بينوي  و توسط مراجو  اداری پويش   قانون های دوليي با اجازةدر مورد پيمان اين نوع تعديل
 شده است كه بعداً بحث خواهد شد.  

 
 قضايی  تعديل. 3. 3

قیايي كه در امكوان آن، گفيگوو و ترديود     تعديل»ايران:  به نظر يكي از اسيادان برجسيۀ حقو 
شود كه دادرس با اسيناد به شرآ ضمني عقد يوا جلووگيری از   فراوان است به موردی گفيه مي

)نایور  « سوازد و ميناسب با شرايط مي را تعديل داليي و ضرر يكي از دو طرف، مفاد قراردادعبي
  .11: 1113كاتوزيان، 
گونوه  های حقوقي نوشيه، پذيرفيه نشوده اسوت، زيورا در ايون    در نظام قیايي قرارداد تعديل

و قاضوي بوه   ها، تغيير تعهدات طرفين و ميعادل ساخين پيمان در یالحيت قانونگذار است نظام
حوم كاسوين از تعهودات طورفين و يوا      روی و تحت هيچ عنواني ولو به نام اجرای عودالت،  هيچ

قورارداد   افزودن به آن را ندارد. با وجود اين در برخي كشورها رويۀ قیايي در خوووص تعوديل  
حاكم بر زموان انعقواد بور اثور حووادا غيرقابول        وجود دارد زيرا گاهي اوضاع و احوال اقيوادی

گردد كه طرفين در كند كه ارزش واقعي عوضين غير از آن چيزی ميبيني چنان تغيير ميپيش
قیايي  اند. در چنين یورتي است كه مسئلۀ مداخلۀ دادرس و تعديلهنگام انعقاد در نظر گرفيه

  .  11: 1111شود )اميرحسين آبادی، مطر  مي
بينوي نشوده یوريحاً رد كورده     دا پويش عالي فرانسه تعديل در قرارداد را به علت حواديوان

است اما شورای دوليي اين كشور آن را در قراردادهای اداری پذيرفيه است )سيدحسين یفايي، 
  .111: 1132و مهدی شهيدی،  111-111: 1131
 الویف امروزه بيشوير طرفوداران تعوديل   قیايي ايران در اين خووص ساكت است. م  رويۀ

منظور جلوگيری از ضرر و رعايت انواف را نييجۀ اجرای حكم قانون، بهقیايي قرارداد، امكان آن
بودون   اسويفادة "، "من  سو اسيفاده از حوم  "های اند و برای اثبات ادعای خود به نظريهدانسيه
 . برخوي اسويادان ديگور در    31: 1113اند )نایر كاتوزيان، اسيناد كرده"حادا  غبن"و "جهت 
انود )سيدحسوين   كه از قواعد مهم فقهي است توسل جسيه "حر  عسرو"خووص به قاعدة اين

  .111: 1131یفايي، 
 

   اداري در قراردادهاي چگواگی تعديل :گفتار سو 
مودت  با توجه به طووالني اداری  در قراردادهای در قرارداد خوویي، تعديل برخالف قراردادهای

بينوي  پويش  مبلغ قرارداد ه یورت تعديلبودن اين نوع قراردادها و تممين مناف  عمومي و غالباً ب
 است. "بينيامور غيرقابل پيش"شده است كه عمدتاً ناشي از تغيير اوضاع و احوال يا به عبارتي 
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های اجرايي، مورد عمل دسيگاه در برخي از قراردادهای ايران نيز اين نوع تعديل در نظام حقو 
 ي وجود دارد.  قانون ی و تعديلقرارداد های دوليي، به یورت تعديلويژه پيمانبه

در قورارداد،   بينوي و تومثير آن بور تعوديل    اساساً پيدايش و پذيرش نظريۀ امور غيرقابل پيش
گردد. لوذا  اميياز گاز شهر بوردو فرانسه برمي دارد و به قیيۀ قرارداداداری  ريشه در قراردادهای

اداری  در قراردادهوای  ایولي تعوديل  عامول   عنووان در اين گفيار ابيدا نگاهي به نظريۀ مذكور به
 دهيم. ايران را مورد بحث و بررسي قرار مياداری  در قراردادهای اندازيم و سپ  انواع تعديلمي
 

در  و ت  يرير  ن ب  ر تع  ديل  «بيص  یامري  ۀ ام  ور ايرقاب  ل    يش »اگ  اهی ب  ه . 1
 اداري  قراردادهاي

به پيدايش و پوذيرش  اداری  قراردادهایدر  بيني تعديلطور كه گفييم ريشه و منشم پيشهمان
منظور در گردد. لذا الزم است با اين نظريه آشنا شويم. بدينبيني برمينظريۀ امور غيرقابل پيش

 پردازيم.ايران مياداری  اينجا به مفهوم، شرايط، آثار و جايگاه آن در حقو 
 
 اداري  دادهايبيصی و مصشي  يدايش  ن در قرارمفهو  امور ايرقابل  يش. 1. 1
آيود و  بيني به مفهوم عام، عواملي است كه در حين اجرای قرارداد پيش ميامور غيرقابل پيش»

بينوي  سازد. در اين مفهوم، قوة قاهره از امور غيرقابول پويش  اجرای آن را مشكل و يا ميوقف مي
منظوور از آن  بيني به مفهوم خاص آن موورد نظور اسوت و    است. اما در اينجا امور غيرقابل پيش

بينوي اسوت كوه تووازن موالي      غيرقابل پويش  های اقيوادیو يا وقوع پديده های اقيوادیبحران
زند و در نييجه اجرای آن را برای ميعهد )پيمانكوار  دشووار و بسويار گوران     قرارداد را به هم مي

: 1131به نقل از محمد امامي و كورش اسيوار سونگری،   Ander de Laubader: 588« )سازدمي
213 .  

فرانسوه در رأی مشوهور شوورای     بيني برای نصسيين بار در حقو نظريۀ امور غيرقابل پيش
بوه  قراردادهای اداری  عاملي برای تعديل عنواناميياز گاز شهر بوردو به دوليي در پروندة قرارداد

 مطور  شود و پو  از آن،    لحظ رعايت موالح عمومي و جلوگيری از وقفه در خودمات عموومي  
اداری  را به عنوان يوك قاعودة عموومي و مسولم در قراردادهوای     اين كشور آن های اداریدادگاه

تغييور بنيوادين اوضواع و    "الملول بوه نوام    بوين  كوار بردنود. ايون نظريوه در حقوو      پذيرفيه و به
هوايي،  با تفاوت "تغيير اوضاع و احوال"داخلي با نامن  و در حقو  (rebus sic stantibus)"احوال
  .212 -211: 1131ويژه دربارة آثار آن، مطر  شده است )ر : محمدرضا ضيائي بيگدلي، به

طور كلي اسيدالل شورای دوليي در بوارة نظريوه موذكور چنوين اسوت كوه بوروز عوامول         به
 وجوود بوه  بيني در روابط بين ميعاملين، يوك وضوعيت خوار  از قورارداد    غيرقابل پيش اقيوادی
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تووان براسواس   را نموي بينوي ميعواملين اسوت و آن   ر  از محاسبات و پيشكلي خاآورد كه بهمي
دهد كوه طورف   مابين حل و فول كرد و از طرفي مقيیيات مناف  عمومي اجازه نميقرارداد في
به بهانۀ آن عامل، از اجرای تعهدات خود اميناع ورزد و كار را ميوقف كند بلكه بوالعك    قرارداد

چنان اجرا كند. در مقابل، دولت وی مكلف است قرارداد خود را هم با وجود چنين وضعي باز هم
موجوب فلوش شودن اموور عموومي       هم مكلف است برای اينكه ادامۀ اين وضعيت و فسخ قرارداد

های او را كوه یورفاً ناشوي از وضو      خود بشيابد و قسميي از هزينه نشود به كمك طرف قرارداد
است به عهده بگيرد. ميزان مشاركت دولت در تقبول   يوادیيا ناشي از عوامل اق خار  از قرارداد

  .111: 1131ها به نظر دادگاه بسيگي دارد )منوچهر طباطبايي مؤتمني، هزينه
البيه شورای دوليي فرانسه در موارد ميعدد ديگری به اين نظريه و قاعده اسيناد كرده اسوت  

  .111-112: 1133)ر : مهدی هداوند، 
قانون مدني مور با پذيرش اين نظريوه بوه تبيوين    111دی كشورها، مادة در ميان قوانين عا

نظر برخي ميومثر از رأی موذكور شوورای دوليوي فرانسوه بووده اسوت        پردازد كه بهقاعدة آن مي
  .231: 1131)محمدشمعي، 

 
 اداري  بيصی در قراردادهايشرايط تحقق امور قابل  يش. 2. 1

به شر  زير است )منووچهر طباطبوايي   اداری  راردادهایشرايط حوول و تحقم اين نظريه در ق
  :  111-111: 1131مؤتمني، 

 .بينی باشدغيرعادي و غيرقابل پيشالف( حادثۀ مورد استناد، 
ها كوه از عوامول   ميل تغييرات و نوسان عادی قيمت برخي عوامل حادا در طول اجرای قرارداد

بيني هسيند و تومثيری در حووول ايون اموور     شای است، نسبياً معمول و قابل پياقيواد سرمايه
ها كه ناشوي از عوامول اسويينايي    ندارند  ولي بعیي حوادا ميل تغييرات نوسانات شديد قيمت

هسويند، جنبوۀ غيرعوادی و     و تحريم اقيوادی مانند جنگ، كاهش ارزش پول، بحران اقيوادی
 بيني دارند و در تحقم اين نظريه مؤثرند. غيرقابل پيش

 .و خارج از ارادۀ طرف مقابل باشد مل مورد استناد، مستقلب( عا
بوده يا رفو  و دفو  آن    چه ثابت شود كه مسبب خسارت خود طرف قراردادبر اين اساس، چنان

 در حيطۀ امكان و اقيدار او باشد وی حم ادعای خسارت نصواهد داشت. 
 .واقع شودمؤثر  در قرارداد ج( عامل مورد استناد،

هوای قابول   تمثير بگذارد كوه خسوارات و خرابوي    است كه اين عامل چنان در قرارداد منظور اين
بار آورد و ضرر مهم و اساسي به طرف قرارداد وارد كنود و وی را  بيني بهمالحظه و غيرقابل پيش

 قرار دهد.   در وضعيت خار  از قرارداد
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 اداري  بيصی در قراردادهاي رار امور ايرقابل  يش. 3. 1
است. اما آثار ديگوری نيوز   قرارداد  همان تعديلاداری  ترين اثر نظريۀ موضوع بر قراردادهایمهم
 دارد: 

 و لزوم تداوم آن  الف  بقای اعيبار قرارداد
منعقده به اعيبار و قووت خوود بواقي اسوت و اداموه       بيني، قرارداددر وضعيت امور غيرقابل پيش

از  بوه بهانوۀ عوامول اقيووادی     توانود نمي ف قراردادويژه طريك از طرفين بهخواهد يافت و هيچ
 اجرای آن خودداری كرده و آن را ميوقف كند و وی مكلف به ادامۀ كار و فعاليت است. 

 ب  قبول وضعيت مشكل و تكليف همكاری طرفين برای حل آن
 نيت كامل و موالحه یورت گيرد. اين همكاری بايد از طريم مذاكره همراه با حسن

 توسط اداره ل قرارداد   تعدي
بينوي اسوت و در   در اين وضعيت اداره مكلف به جبران خسارات ناشي از حوادا غيرقابل پويش 

 دادگاه حكم الزم را یادر خواهد كرد.   یورت عدم حوول توافم بين طرفين در اين خووص،
 بينيد  دائمي نبودن زمان امور غيرقابل پيش

در ايون مودت    يي و گذراست كه با توسل به اين نظريه،بيني يك امر موقوضعيت غيرقابل پيش
دائموي شوود و حالوت بحرانوي      اما اگر وضعيت مذكور طووالني و . شودموقت، آثار آن مرتف  مي

بيني بوه حادثوۀ   نرود، امور غيرقابل پيش ادامه پيدا كند و ديگر اميدی به بهبود اوضاع اقيوادی
 را فراهم خواهد آورد.  شود و موجبات فسخ قراردادقهری تبديل مي

 
 اداري ايران  بيصی در حقوقجايگاه امريۀ امور ايرقابل  يش. 4. 1

در نظام حقوقي ايران مبهم و نارساست، نظريوۀ اموور   اداری  با توجه به اينكه جايگاه قراردادهای
در  طور كلوي بيني نيز به تب  آن از چنين وضعييي در اين نظام برخوردار است. بهغيرقابل پيش

نظام حقوقي حاكم بر قراردادها و معوامالت دوليوي ايوران ايون نظريوه و شورايط و آثوار آن بوه         
موورد عمول    در برخوي از قراردادهوای   بيني نشده اسوت، اگرچوه موضووع تعوديل    یراحت پيش

هوای دوليوي در قالوب    های اداری از جمله در شرايط عمومي پيمان منیم به پيمانكاریدسيگاه
بيني ندارد. بوا  بيني شده است اما ارتباآ یريحي به امور غيرقابل پيشان پيشبهای پيم تعديل
در اين نوع قراردادهوا، نشوانۀ توجوه بوه عامول       حال به نظر برخي از اسيادان پذيرش تعديلاين

تغييرات سري  اوضاع و احوال زمان انعقاد پيمان و بعد از آن يا به عبوارت ديگور اموور غيرقابول     
  . 111: 1131)محمدحسن یادقي مقدم، بيني است پيش
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 ايران اداري  در قراردادهاي ااواع تعديل. 2
، مووارد خایوي   اداری رغم عدم پذيرش یريح نظام قراردادهایعلي اداری ايران، در نظام حقو 

های اجرايي )كوه از  مورد عمل دسيگاه ي در برخي قراردادهایقانون ی و تعديلقرارداد از تعديل
قیوايي در ايون    بيني شده است. ليكن تعديلروند  پيششمار ميبهاداری  اردادهایمواديم قر

هوای  ی در پيمانكواری قورارداد  نوع قراردادها هنوز شكل نگرفيه است. اين موارد شوامل تعوديل  
هوای دوليوي اسوت كوه در     پيمان اسيصدامي و پيمانكاری ي در قراردادهایقانون دوليي و تعديل

 دهيم.  د بحث و بررسي قرار ميها را موراينجا آن
 

 هاي دولتی ي در  يمااكاريقرارداد تعديل. 1. 2
آن، شوكل   21و بور اسواس موادة     1131برناموه و بودجوۀ كشوور موووب      پ  از توويب قانون

پيموان از سووی سوازمان برناموه و بودجوه تهيوه و بوه         يكنواخت )فرم  پيمان و شرايط عمومي
االجراسوت. در  هوای عمرانوي دولوت الزم   ه در مورد اجرای طور  های اجرايي ابالغ شد كدسيگاه

آحواد بهوای پيموان را     بيني شده بود كه نحوة تعوديل شرايط عمومي پيمان، شرآ تعديل پيش
 كرد.    مشص  مي
هوا و  بيني شرآ تعديل در شرايط عمومي پيمان ايون اسوت كوه برابور بصشونامه     دليل پيش
ريزی و نظارت راهبوردی رئوي    مه و بودجه )معاونت برنامههای ابالغي سازمان برنادسيورالعمل

پيمانكاری  شود، مبلغ كل قراردادهایجمهور  كه بر مبنای مادة قانوني يادشده یادر و ابالغ مي
ای هر ساله توسط سازمان )معاونت   موذكور  بر اساس دفيرچۀ فهرست بها كه به یورت كيابچه

هوای پايوه در   از جداول قيموت  بر اين اساس اسيفاده. دشوشود، محاسبه و تعيين ميمنيشر مي
 های اجرايي طورف قورارداد  های عمراني الزامي است و دسيگاهطر  كليۀ مناقوات و قراردادهای

ی برای مدت بويش  پيمانكار جا كه قراردادهایكنند. از آنبراساس آن، مبلغ پيمان را تعيين مي
يمان كه بر پايۀ دفيرچۀ فهرست بهوای سوال معينوي    شوند، قيمت اوليۀ پاز يك سال منعقد مي

ها )تورم  مسيلزم تغييور و عمودتاً افوزايش    تعيين شده است در اثر افزايش سطح عمومي قيمت
 های دوليي مطر  و به تعديل پيمان مشهور شده است. است كه در پيمانكاری
رت كلي و در بندهای پيمان به یو 1در مادة  "آحاد بهای پيمان تعديل"اين موضوع به نام 

  بوه یوورت   1113مكرر در شرايط عمومي پيمان سابم )قبول از سوال    11مادة  "ب"و  "الف"
های با مبلغ اوليۀ كمير از پنجاه ميليون ريوال )بنود الوف  و بورای     مشرو  به ترتيب برای پيمان

 د.  شده بو بينيهای با مبلغ اوليۀ پنجاه ميليون ريال و بيشير )بند ب  پيشپيمان
آحاد بهوای پيموان را بيوان     مكرر شرايط عمومي پيمان سابم نحوة محاسبۀ تعديل 11مادة 

ماهوه  های سوه برای دوره "ضريب تعديل"و  "های قيمتشاخ "كرد كه مبيني بر دو عامل مي
 13شد. شاخ ، طبوم بنود )الوف  موادة     ماهه اعمال ميهای سهوضعيتبود كه در مورد یورت
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ي پيمان سابم، عددی است كه تغيير قيموت را نسوبت بوه دورة پايوه نشوان      مكرر شرايط عموم
پيمان با سونجش نسوبت شواخ      مكرر شرايط عمومي 11مطابم مادة  دهد. ضريب تعديلمي

مكرر، منظوور   13آيد. طبم بند )ب  مادة دست ميماهۀ هر دوره به شاخ  مبنا به ميوسط سه
شود عد از پايان شهريور و اسفند هر سال اعالم ميماهه، عددی است كه باز شاخ  ميوسط سه

های مذكور است. بر اساس بنود )(   ماهۀ منيهي به ماههای سهميانگين شاخ و اين شاخ ، 
ای است كه پيشنهاد قيمت طي آن سه مواه  ماههمادة مذكور، شاخ  مبنا، شاخ  ميوسط سه

هوايي اسوت   ور در اين ماده، شاخ های مذكمكرر، شاخ  11موجب مادة تسليم شده است. به
 كه توسط سازمان برنامه و بودجه با همكاری بانك مركزی تعيين و اعالم خواهد شد.  

دسوت  ماهه به شر  مندرجات اين ماده بهمطابم مادة اخيرالذكر، مبالغي كه در هر دورة سه
عد كسر و اگور در  وضعيت مادة بها باشد از مبلغ اولين یورت آيد اگر در جهت كاهش قيمتمي

 وضعيت ماه بعد اضافه خواهد شد.  ها باشد به مبلغ اولين یورت جهت افزايش قيمت
بينوي  بهای پيمان پيش   مادة مسيقلي دربارة تعديل1131پيمان جديد ) نامۀاما در موافقت

نورخ پيموان طبوم     تعوديل  پيموان جديود،   شرايط عمومي 23نشده است و طبم بند )هو  مادة 
بنابراين در شورايط عموومي پيموان جديود،     »بيني شده در شرايط خوویي است. پيششرايط 
ی پيمانكوار  يك قاعدة عمومي و تاب  شرايط يكسوان بورای قراردادهوای   عنوان قرارداد به تعديل

 مورد پذيرش قرار نگرفيه است. نييجه اينكه در یورتي كوه در شورايط خوویوي يوك قورارداد     
شود در اين یورت مبلغ پيمان )قرارداد  بر طبم ضورايبي كوه در   ي بينپيش ی، تعديلپيمانكار

يابد. به بيان ديگر تحوالت اقيوادی، منجر بوه  مي شده است، تعديل بينيشرايط خوویي پيش
تووان گفوت اثور اموور     پ  موي شود. مي و نهايياً برقراری توازن مالي قرارداد تجديدنظر و تعديل

« اسوت قورارداد   هوای  دوليوي، تعوديل   در قراردادها )پيموان  به مفهوم خاص بينيغيرقابل پيش
  . 213: 1131)محمد امامي و كورش اسيوار سنگری، 

ی دوليي جنبوۀ  پيمانكار در قراردادهای توان گفت كه در حال حاضر تعديلبا اين تعبير مي
ه اموور  در شرايط خوویي پيمان است كه عمدتاً با توجه ب بينياخيياری دارد و موكول به پيش

 در شرايط عموومي  توان گفت كه تعديلحال آيا مي. شوددر پيمان لحاظ مي بينيغيرقابل پيش
شده بود نيز ناشوي از   بينيپيمان قديم كه به یورت يك قاعدة كلي و تاب  شرايط يكسان پيش

 است؟  بينيامور غيرقابل پيش
، توافم طرفين بور تغييور   دادقرار درست است كه در اين نوع تعديل»به نظر برخي اسيادان: 

 اموا پوذيرش تعوديل   اند  را پذيرفيهضمن عقد یورت گرفيه و از ابيدا ميعاملين آن مبلغ قرارداد
نشانۀ اين است كه قانونگذار به عامل تغييورات سوري  در اوضواع و احووال زموان انعقواد       قرارداد 

هوا،  و عدم تغيير نورخ  ط قراردادپيمان و بعد از آن توجه داشيه است. اين واقعيت كه ثبات شراي
 هوای بوزرو و بوا مبلوغ زيواد  اسوت از چشوم       خووص در پيمانكاریمبنای محاسبۀ طرفين )به
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را به نحوی برای قراردادهايي كه در معورض تغييور   قانونگذار مصفي نمانده و ناچار شده است آن
نامه و تغييرات بعدی ن آييناز اي»كنند: ايشان اضافه مي«. اوضاع و احوال هسيند در نظر بگيرد

را با تغيير شرايط آن احساس  توان نييجه گرفت كه قانونگذار ضرورت تغيير مبالغ قراردادآن مي
ايوران   حل روشن در قواعد عموومي قراردادهوا در حقوو    كرده است و با توجه به عدم وجود راه

-113: 1131مقودم،  )محمدحسون یوادقي   « الذكر نموده اسوت مبادرت به تنظيم مقررات فو 
مذكور ناشي از تغيير اوضاع و احووال يوا بوه عبوارتي اموور        . بنابراين به نظر ايشان، تعديل111

 بيني است. غيرقابل پيش
پيموان قوديم    نامه در اظهارنظر فو ، همان شورايط عموومي  شايان ذكر است منظور از آيين

برنامه و  قانون 21)مادة  ي از قانوننامه نيست بلكه شرايط ضمن عقد ناشاست كه در واق  آيين
ناموۀ نظوام فنوي و اجرايوي     اخيرالذكر و آيوين  نامۀ اجرايي قانوننامه )آيينبودجۀ كشور  و آيين

ي محسووب  قوانون  شوده در آن، تعوديل  بينوي  پويش  های عمراني كشور  است و لذا تعوديل طر 
 ی است. قرارداد شود، بلكه تعديلنمي
 ي دولتی يمااكار قراردادهايی در قااوا تعديل. 2. 2

در قراردادهوای پيمانكواری دوليوي بوا توجوه بوه        طور كه در بند قبلي بيوان شود، تعوديل   همان
 بينوي ی پيشقرارداد موافقينامۀ پيمان و شرايط عمومي و خوویي آن، عمدتاً به یورت تعديل

ای از توجوه  ههوای دوليوي، نشوان   الویف در قوانين و مقوررات مربووآ بوه پيموان    شده است. م 
 در پيموان  تعوديل  بينوي هوای دوليوي در یوورت عودم پويش     قانونگذار به تغيير نرخ پيمانكاری

 ي در ايون نووع قراردادهوا   قوانون  ای از تعوديل تووان آن را موودا  يوا قرينوه    وجود دارد كه موي 
بودجوۀ سوال    قوانون  31اليحۀ قوانوني راجو  بوه ایوال  تبوورة      »شمار آورد. اين موضوع در به

شوده اسوت كوه در اينجوا بوه بررسوي آن        بينوي پويش  1/11/1133موووب  « كل كشوور 1131
 پردازيم.  مي

برناموه و  [عوالي فنوي   موجب بند )   مادة واحدة اليحۀ موذكور يكوي از وظوايف شوورای    به 
هوا در یوورت لوزوم و وجوود توجيوه كوافي،       تجديدنظر در نرخ پيمان»عبارت است از:  ]بودجه

الزم برای جزئيات جبوران هزينوه و    بينيو ضوابط مربوآ پيش قالب قراردادمشروآ بر آنكه در 
 «.  خسارت مورد بحث نشده باشد

غيور   تعوديل  منودر  در ايون بنود در عورف اداری،     «هوا تجديدنظر در نورخ پيموان  »عبارت 
نوني ي ناميد. اين تمهيد قوا قانون توان آن را تعديلشود كه به تعبير ديگر ميقراردادی ناميده مي

 بيشير مورد اسويناد و اسويفاده   و تغيير اوضاع و احوال اقيوادی های اقيوادیدر بحران معموالً
 است.  بينيقرار گرفيه است كه بيانگر توجه به امور غيرقابل پيش

 جانشوين  یودر موادة واحودة يواد شوده،     عالي فني، كه بوه موجوب   شايان ذكر است شورای
 ركب از سه نفر اسوت كوه بوه پيشونهاد    شود، مة فو  ميكميسيون شاهنشاهي مندر  در تبور
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ريوزی و نظوارت راهبوردی رئوي      وزير مشاور و رئي  سازمان برنامه و بودجوه )معواون برناموه   
 شود. جمهور  و توويب هيئت وزيران تشكيل مي

ذيل بند   مادة واحده، تحت شرايطي، اخييار تجديدنظر در نورخ   2و  1های عالوه، تبورهبه
موجب تبوورة يوك:   های دوليي را به مراج  و مقامات اداری ديگری واگذار كرده است. بهنپيما
ای، در یورتي كه بوار  ای و خاص ناحيههای عمراني منطقههای مربوآ به طر در مورد پيمان»

مبلغ اوليۀ پيمان و حداكير از مبلغ ده ميليون ريال  %21از  هامالي ناشي از تجديدنظر در قيمت
همچنوين طبوم   «. عالي فني با شورای فنوي اسويان خواهود بوود    وز ننمايد، اخييارات شورایتجا

الوذكر در  هوای عمرانوي كشوور، اخييوارات فوو      های مربوآ به طور  در مورد پيمان: »2تبورة 
مبلغ اوليۀ پيمان و حداكير از مبلوغ   %13ها از یورتي كه بار مالي ناشي از تجديدنظر در قيمت

ريال تجاوز ننمايد با وزير يا رئي  دسيگاه اجرايي و بيش از پنجاه ميليون ريال تا  پنجاه ميليون
مبلغ اوليۀ پيمان تجاوز ننمايود بوا وزيور يوا      %11وپنجاه ميليون ريال مشروآ بر اينكه از يكود

ريوزی و  رئي  دسيگاه اجرايي و تمييد وزير مشاور و رئي  سازمان برنامه و بودجه )معاون برنامه
در ايران  شايان ذكر است كه سابقۀ اين نوع تعديل«. ارت راهبردی رئي  جمهور  خواهد بودنظ

گردد. در اين سال به علت افزايش ناگهاني قيمت نفت، موجي از اعيوراض  باز مي 1131به سال 
هوا  وجود آمد كه ميمثر از باال رفين قيمت موالح مورفي آندر پيمانكاران طرف قرارداد دولت به

كشوور بوه نوام     ای از خبرگوان اقيووادی  نفوره . دولت برای حل اين مشكل، كميسويون سوه  بود
كميسيون شاهنشاهي تشكيل داد كه بدون دسيورالعمل مشوص  و فقوط بوا نظور شصووي در      

 . ايون موضووع   111: 1133اهلل ميرحوا ،  كردنود )رو  مورد هر پيمان قيمت جديد تعيوين موي  
قانون بودجوه كول كشوور     31و تبورة  1133كشور سال  بودجۀ كل قانون 31سپ  در تبورة 

از سوی سوازمان برناموه و بودجوه     های تعديلبيني و منجر به یدور بصشنامهپيش 1131سال 
 به نحو فو  مورد ایال  قرار گرفت.  1133شد تا اينكه در سال 

تووان  يويم موي  ي گفقوانون  بنابراين با توجه به مطالبي كه قبالً در گفيار دوم راج  به تعوديل 
هوای دوليوي را نووعي    های پيمانمقررات قانوني فو  در مورد امكان تجديدنظر قانوني در قيمت

برشومرد. البيوه ايون مقوررات      «ي به حكم قانون و توسط مراجو  و مقاموات اداری  قانون تعديل»
 االجراست .قانوني تاكنون نسخ نشده و كماكان معيبر و الزم

 
  يمان استخدامی  قراردادهايی در قااوا تعديل. 3. 2

پيموان اسويصدامي يوا بوه عبوارتي حقوو  و مزايوای         مبلوغ قراردادهوای   در نظام حقوقي ايران،
كارمندان پيماني به موجب احكام قانوني، همانند كاركنان رسمي دولت ميناسب بوا نورخ توورم    

اداری قورارداد   عنووان موذكور بوه   شود كه با توجه به تلقي قراردادهایمي افزايش يافيه و تعديل
 شمار آورد. اداری ايران به ي در قراردادهایقانون توان آن را مودا  ديگری از تعديلمي
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 بينيوجود پديدة مزمن تورم در اقيواد ايران و لزوم توجه به معيشت كاركنان دولت و پيش
را واداشوت كوه    قانونگذار ،1113كار مووب  قانون 11حداقل مزد كارگران در مادة  لزوم تعديل
های اخير در قوانين اسيصدامي و قوانين برنامۀ توسعه و بودجۀ ساالنۀ كل كشور بر لزوم در سال

كاركنان دولت از جمله كارمندان پيماني ميناسب بوا نورخ توورم تمكيود     حقو   افزايش و تعديل
دولت موظف »مقرر كرد:  1131برنامۀ چهارم توسعه مووب  قانون 131كند. در اين راسيا مادة 

كليۀ كاركنان و بازنشسيگان دولت را طي برنامه و در ابيدای هر سال بورای تموامي    است حقو 
 قوانون  123در حوال حاضور نيوز موادة     « های شغلي ميناسب با نرخ توورم افوزايش دهود.   رشيه

مذكور در فووول دهوم و    ضرايب حقو »دارد: مقرر مي 1131خدمات كشوری مووب مديريت 
های بعد حداقل به اندازة نورخ توورم   شود  ... در سالشامل كاركنان پيماني نيز مي سيزدهم )كه

 يابد.  شود افزايش ميكه هرساله از سوی بانك مركزی اعالم مي
در قراردادهوای موذكور را    تووان ايون نووع تعوديل    گفيه ميبنابراين با توجه به مطالب پيش

 د.برشمر« وسيلۀ قانونمسيقيم به تعديل»مودا  
 

 گيري  اتيجه
چنودان ميوداول نيسوت و فقوط در مووارد انود  و        در قورارداد  تعوديل  در نظام حقوقي ايوران، 

بهای واحدهای مسوكوني موووب   تقليل اجاره مادة واحدة قانون»ي شامل قانون اسيينايي، تعديل
و موادة   «1133، ایوالحي  1131قانون روابط موجر و مسيمجر موووب   1مادة »و  «1/3/1133
شده اسوت. البيوه يكوي ديگور از ايون مووارد اسويينايي،         بينيپيش 1113كار مووب  قانون 11
های اجرايوي  خاص مورد عمل دسيگاه ی و قانوني در برخي قراردادهایقرارداد بيني تعديلپيش

رونود. ضومناً بايود از    شمار موي بهاداری  ميل قرارداد پيمانكاری است كه از مواديم قراردادهای
های اخير نام برد كه در قوانون مودني و قوانون آيوين دادرسوي      اد تعديل دين در سالپذيرش نه
 بيني شده است و نزديك به نهاد تعديل در قرارداد است. مدني پيش

كار نرفيه و ديوان عدالت اداری خود را یالح به اداری در نظام حقوقي ايران ایطال  قرارداد
الویوف موواديقي از ايون نووع     ت ندانسويه اسوت. مو    دولو  برای رسيدگي به اخيالفات قورارداد 

موجوب قووانين و مقوررات موضووعه،     قراردادها از قبيل پيمانكاری دوليي و پيمان اسيصدامي، به
جز شرآ اخيرالذكر هسويند و  وجود دارد كه واجد شرايط و عنایر ميشكله در تعريف مذكور به

 كند.  حكايت مي اداری در حقو اداری  بنابراين از وجود نق  و نارسايي نظام قراردادهای
مودت هسويند و   طووالني  ی دوليوي معمووالً  پيمانكار ويژه قرارداداساساً اين نوع قراردادها به

شوند، لذا در ها نيز بر مبنای ضوابط خایي مانند دفيرچۀ فهرست بهای پايه منعقد ميمبالغ آن
يوا بوه عبوارتي اموور غيرقابول       ووادی مرحلۀ اجرا ممكن است به علت تغيير اوضاع و احووال اقي 

 در راسيای توممين  با مشكالتي مواجه شوند. در اين یورت، لزوم تداوم اجرای قرارداد بينيپيش
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در اين قراردادها را به منظور فوراهم   حل تعديلو مقيیيات ادارة امور عمومي، راه مناف  عمومي
كه ريشه در اداری  در قراردادهای ديللحاظ تعها مطر  كرده است. بدين كردن امكان تداوم آن

در اين نووع قراردادهوا دارد از سوابقه و كواربرد بيشويری       بينيپذيرش نظريۀ امور غيرقابل پيش
 برخوردار است. 
 ی، موارد خایي از تعوديل ادار رغم فقدان نظام جام  قراردادهای، علياداری ايران در حقو 

ع قراردادها وجوود دارد، بودون آنكوه رابطوۀ وثيقوي بوا       ی و قانوني در مواديقي از اين نوقرارداد
 داشيه باشد.   بينيپذيرش نظريۀ امور غيرقابل پيش

در شوكل   1131برناموه و بودجوۀ كشوور موووب      ی پو  از تووويب قوانون   قرارداد تعديل
شده  بينيپيش «آحاد بهای پيمان تعديل»پيمان و شرايط عمومي پيمان با نام يكنواخت )فرم  

ريوزی و نظوارت راهبوردی رئوي      توسط سازمان برنامه و بودجۀ سابم )معاونت برناموه  است كه
های اجرايي ابوالغ شوده و در موورد    مذكور تهيه و به دسيگاه قانون 21جمهور  به اسيناد مادة  

ای به یورت قاعده االجرا است. شرايط اعمال اين نوع تعديلهای عمراني دولت الزماجرای طر 
شده بود و  بينيپيش 1113پيمان قديم تا سال  مكرر شرايط عمومي 11ن در مادة كلي و يكسا

بهای پيمان به شرايط خوویوي   تعديل پيمان جديد، شرايط عمومي 23اكنون به موجب مادة 
پيمان موكول شده است و ديگر جنبۀ قاعدة كلي و يكسان ندارد و منووآ بوه توافوم طورفين و     

ای با پذيرش نظريۀ امور غيرقابول  رابطه توانداست و بنابراين ميدر  در شرايط خوویي پيمان 
پيمان را نيوز   ی در شرايط عموميقرارداد داشيه باشد. البيه بيشير حقوقدانان، تعديل بينيپيش

 اند.  ناشي از پذيرش ضمني اين نظريه قلمداد كرده
افزايش قيموت نفوت و   پ  از  1131ی دوليي از سال پيمانكار ي در قراردادهایقانون تعديل

 1131و  1133هوای  بالطب  افزايش قيمت موالح ساخيماني مطر  و در قووانين بودجوۀ سوال   
 قوانون  31مادة واحدة اليحۀ قانوني راج  بوه ایوال  تبوورة    »موجب شد و اكنون به بينيپيش

شوود كوه در آن امكوان تجديودنظر در     اعمال موي  «1133كل كشور مووب  1131بودجۀ سال 
 شده است. بيني پيش های فاقد شرآ تعديلپيمانقيمت 
چنين وجود پديدة مزمن تورم در اقيواد ايران و لزوم توجه به معيشت كاركنوان دولوت   هم
 و قوانون  1131برنامۀ چهارم توسوعه موووب    های اخير باعث شد كه قانونگذار در قانوندر سال
دولوت از جملوه كارمنودان    كاركنوان   ، افوزايش حقوو   1131خدمات كشوری موووب  مديريت 

تووان  را موي بيني كند كه آنپيمان اسيصدامي، ميناسب با نرخ تورم را پيش مشمول قراردادهای
 ايران برشمرد.اداری  ي در قراردادهایقانون يكي ديگر از موارد تعديل
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