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  چكيده 
 گاز طبيعي دوفروشيخر بلندمدت از انواع قراردادهاي take or payگازِ عرضة قراردادهاي      

تغيير . شود يماست كه ويژگي طوالني بودن مدت آن ناخواسته موجب تغيير قيمت قرارداد 
 اجراي قرارداد را با مشكل مواجه اً و تبعزند يم  همربن را قيمت قرارداد نيز تعادل اقتصادي آ

 يآزادساز كه شود يم از عوامل مختلفي ناشي معموالًَتغيير قيمت اين قراردادها  .سازد يم
 اقتصادي، جدايي و تفاوت قيمت نفت و يها بحرانبازارهاي مصرف نهايي، انقالب گاز شل، 

ث ناگهاني بيش از ساير عوامل در تغيير قيمت  ليكن حواد،گاز از مصاديق بارز آن است
 مشكالت قراردادي هم تاكنون گونه نيا در مورد .است مؤثر take or payقراردادهاي 

 ينيب شيپ تعيين دقيق قيمت گاز طبيعي يا ركه تأكيد بشده راهكارهاي حقوقي خاصي ارائه 
كار  هي از آن مشكالت ب مختلف براي پيشگيريها اسيمق اساسبر تعيين قيمت يها سميمكان

 هنگام امضاي قرارداد نيز Exit Clause عنوان به و گنجاندن شرط بازنگري در قيمت رود يم
اختالفات ناشي از تغيير قرارداد عرضة گاز طبيعي نيز در  .رديگ يمبراي اصالح آن مدنظر قرار 

ني از داوري  اما در حقوق كنو،شد يم وفصل حلگذشته از طريق مذاكره و داوري تجاري 
 .پردازد مي كه مقالة حاضر به تحليل آن شود يمبازنگري قيمت استفاده 
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  مقدمه . 1
است كه  گاز طبيعيعرضة  مدت يطوالن از اقسام قراردادهاي 1»دريافت يا پرداخت«قراردادهاي 

 اگر يا كند تأديه آن را مقرر ثمن دريافت و را مبيع تا كند يمملزم  را طبيعي گاز خريدار

 يا باشد كرده و برداشت دريافت خواه است، داده قرار وي دسترس در فروشنده را محصول

 در اين قراردادها،. )(Roberts, 2004: 45 كند فروشنده،كارسازي حق در را قيمت آن باشد، نكرده
. دارد عهده به را الزم تجهيزات تأمين و توليد ،يبردار بهره استخراج، سنگين يها نهيهز هفروشند

ريسك  اين ،كنند ارسال تحويل، براي را گاز تا كند يمكه خريدار تقاضا  زمانيدر حقيقت 
 با فروشنده ديگر، سوي از كند و استنكاف تعهدات قراردادي ايفاي از خريدار كه دارد وجود

 پي در  اين قرارداد،يريكارگ به با رو ازاين (Riggacci, 2012: 4). شود رو روبه سنگيني ربسيا ضرر

دورة براي   take or payاز آنجا كه قراردادهاي  .شوند چيره ريسك تقاضا اين كه بر هستند اين
، اغلب طرفين متوجه اين امر هستند كه اوضاع و احوال اقتصادي شود يم ساله منعقد 20 تا 15
يكي از .  قراردادي تغيير كندة در طول دورناپذير ينيب شيپتوجه و شايان  صورت بهمكن است م

.  استيگذار متيق مقابله با اين معضل، تعيين قيمت قراردادي از طريق فرمول يها راه
 از طريق شرط تجديدنظر در يگذار متيق بازنگري فرمول معموالً، در اين قراردادها عالوه به

 استفاده رود، كار مي بهبا آنكه انواع مختلف اين شرط در سراسر جهان . شود يم ينيب شيپقيمت 
 اخير در كشورهاي اروپايي افزايش يافته و اين سؤال را به ذهن متبادر يها سالاز اين شرط در 

 در صورت اختالف طرفين در اصالح و تعديل قيمت قراردادي قابل يحل راه كه چه سازد يم
 ة مقايس،شناسي اين قرارداد مفهوم همين دليل در اين مقاله بدون اينكه وارد بحث به. استارائه 

 از شروط متفاوتي كه در اين نظر صرف آن در نظام حقوقي ايران شويم و يسنج امكانآن و 
و  take or pay به بررسي شرط تجديدنظر در قيمت در قراردادهاي ،شود يم گنجانده قراردادها

پرسش همچنين به اين . شود يم پرداخته ،كند يم تغيير قيمت را فراهم اسبابي كه موجبات
 كه در صورت اختالف طرفين در اصالح و تعديل قيمت قراردادي چه شود يمپاسخ داده 

  .دارد ييها يژگيوشده در اين فرايند چه  كارگرفته به و داوري رود ميكار  به يحل راه
  
   گاز طبيعييگذار متيق .2

اين .  و ساختار بازار گاز طبيعي نظريات متعددي وجود دارديگذار متيقزم  مكانيةدربار
اينكه در برخي با .  قابل بررسي استيزن چانهمكانيزم در سه حالت انحصاري، رقابتي و 

بر اين موضوع  عالوهكشورها رقابتي با نام رقابت گاز با گاز وجود دارد، اما قيمت گاز طبيعي 

                                                            
1. Take or pay 
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.. . سنگ وزغال نفتي، يها وردهافرنفت خام، مانند عادل و جانشين  ميها سوختدر رقابت با 
  .)56: 1384 ،بهنام( شود يم يگذار متيق

  
   گاز طبيعييگذار متيقمكانيسم  .1. 2

.  گاز طبيعي حاكم استة عرضيالملل نيب در قراردادهاي يگذار متيقدو مكانيسم عمده بر 
 1 نفتييها وردهافرخام يا سبدي از نفت و  قيمت نفت برحسب گاز يگذار متيقمكانيسم اول 

فيك و يپاس-  آسياة در قراردادهاي واردات گاز توسط كشورهاي منطقاغلباست كه 
. شود يم واردات گاز از طريق خط لوله توسط كشورهاي اروپايي استفاده بلندمدتقراردادهاي 

 گاز از قيمت نفت است كه به جداسازي قيمت 2 رقابت گاز با گازيگذار متيقمكانيسم دوم 
 ،دهوندي( شود مي در آمريكا، هنري هاب و هاب گازي انگلستان استفاده اغلبشده و منجر خام 
1391 :5(.  

 اخير، تحوالت بازار انرژي و خارج از آن، به كنار گذاشتن مكانيسم يها سالطي 
زين آن  رقابتي جايگيگذار متيقشده و مكانيزم منجر  گاز براساس قيمت نفت يگذار متيق

  .شود يم متفاوتي محقق يگذار متيق يها روشاست كه اين مكانيزم در جاي خود با شده 
  

   گاز طبيعييگذار متيق يها روشانواع . 2.2
  .است گاز طبيعي انواع مختلفي دارد كه به شرح ذيل يگذار متيق يها روش

  
  3 بر اساس هزينهيگذار متيق .1. 2. 2

در اين روش . دگير يم گاز در سر چاه انجام ةشد تمام ةهزين براساس يگذار متيقدر اين روش 
 و واردكننده تا سر مرز كشور ونقل حمل ة نهايي توليد محاسبه و سپس هزينةابتدا هزين

  (Creti, A., Villeneuve,B, 2004: 10).شود يمهمچنين حق ترانزيت كشورهاي ثالث به آن اضافه 
 
  4 براساس ارزشيگذار متيق. 2.2.2
در اين روش قيمت گاز در .  مقبوليت بيشتري دارداقتصاددانان از ديد يگذار متيقمفهوم اين 
 معمول توليدات حاصل از طور به(بهترين سوخت جايگزين هزينة  احتراق در ارتباط با ةنقط

 به داليل مختلف از جمله عدم تواند يماحتراق نقطة قيمت . رديگ يمقرار ) تقطير نفت خام
و احتمال زيادي وجود دارد كه به داليل شود  كمتر از واقع برآورد هتمرار عرضاطمينان در اس

                                                            
1. Oil-Indexed Pricing Mechanism 
2. Gas-to-Gas Competition Pricing Mechanism 
3. Cost Based Pricing 
4. Value Based Pricing 



  
 1398، بهار 1شمارة ، 49 ة دور، خصوصيحقوقمطالعات         فصلنامه                                   144 

 ميان يها وردهافرتميزتر بودن و سهولت بيشتر دسترسي به گاز نسبت به نفت كوره و ساير 
نقطة مفهوم برابري قيمت در . احتراق تعيين گرددنقطة  باالتر از قيمت شده نييتعتقطير، قيمت 

  ).(Moro.D, 2006: 17  بود1970دهة اي بسياري از مذاكرات در قراردادهاي احتراق مبنايي بر
 

  1 براساس برابر سازييگذار متيق. 3. 2. 2
شده تعريف ، » از هر شكلي انرژي استنظر صرفانرژي «اين مفهوم براساس اين نگرش كه 

نكه مربوط  اعم از اي،در اين ديدگاه ارزش حرارتي هر حامل انرژي ارزش يكسان دارد. است
  . نفتي، گاز طبيعي يا هر منبع ديگر باشديها وردهافربه 
  
  2 بر ساس معادل قيمت سر مرزيگذار متيق .4. 2. 2

 كه وارد يا نقطه در -كننده عرضه از منبع نظر صرف–بر اساس اين مفهوم كليه گاز وارداتي 
  .)56: 1384 ،بهنام(، داراي قيمت يكساني خواهد بود شود يمشبكه خط لوله 

 
  مختلف تعيين قيمت گاز طبيعي يها يبند فرمول .3. 2

ها براي فروشنده و خريدار فرمول قيمت گازي در پي اين است كه در مقابل ريسك
 تغيير كند و فرمولي اساساً سال  15 يا 10 ممكن است طيشرايط بازار . نشان دهدالعمل  عكس

خصوص  بهشود، دي و اساسي مواجه  با مشكالت ج، پاسخگو باشدكه ممكن است ابتدائاً
اي براي بازنگري و تدوين به همين دليل، مطلوب آن است كه طرفين وسيله. براي خريدار

اين موارد به شرح . فرمولي ديگر براي تجديدنظر در قيمت گاز در قرارداد خود لحاظ كنند
  :ذيل است
 قيمت يبند فرمول  شروط كه در قسمتگونه نيامطابق :  Price-Break Clauses)الف

. دشو مي سال يك بار از تاريخ اولين تحويل گاز، قيمت گاز بازنگري 5 تا 3، هر نديآ يمگاز 
كه قيمت گاز معمول، در پرتو كنند  اثبات توانند يمهر يك از طرفين با داليل خاص خود 

ز به  بازنگري قيمت گادر خصوص طرفين كه يدرصورت. شرايط فعلي بازار ديگر مناسب نيست
 به يك متخصص يا داور ارجاع شود تا فرمول يا قيمت جديد تواند يمرسند، موضوع نتوافق 

 شروط مربوط دهد يم شروط آن است كه به طرفين اجازه گونه نيااز جمله منافع . كندرا تعيين 
و تعديل كنند و طرفين را از   را در طول زمان و با توجه به شرايط تنظيميگذار متيقبه 
اما از جمله . ، برحذر دارداندازد يم به خطر مدت يطوالن را در منافعشان كه ييها سكير

                                                            
1. Parity Pricing  
2. Equivalent Border Pricing 
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 و رسيدن به توافق آنهاند و مذاكره بر سر ا  پيچيدهالعاده فوق معموالًمضرات آن اين است كه 
  .) (A. Creti, 2003: 5مشترك بسيار مشكل است

 منافع خريدار است تا ةندكن نيتأماين شرط از جمله شروطي است كه : Top stops )ب
 گاز تعيين كرده است و بر مبناي يگذار متيقكه فروشنده دو عامل را براي  زماني. فروشنده

  . دشو يمباالترين قيمت اين دو نوع سوخت قيمت گاز تعيين 
 چراكه حياتي براي فروشندگان گاز است، يها سال قرارداد، يها سال:  Bottom stops)ج

 به آنها ها سال در اين نيبنابرا. كنند جبران ،اند داده را كه انجام ييها نهيهزد  بايها سالدر اين 
 تواند يم گاز يگذار متيق كه اين فرمول دهند يمكاهش قيمت گاز حساسيت زيادي نشان 

 .)(Broadman, H. G, 2008: 22  در اين زمينه باشدآنها حال كمك

  
  Take or Pay گاز ةعرض در قراردادهاي يگذار متيق يها اسيمق .4. 2

 موادي است كه بايد توسط دو نيتر مشكل، از take or pay مربوط به قيمت در قراردادهاي ةماد
گاز ممكن است عرضة طرفين در تعيين قيمت . مورد پذيرش واقع شود طرف در طول مذاكره،

  :كننديك يا تركيبي از دو مقياس زير را انتخاب 
هدف قيمت كف يا پايه اين است كه : مخارج معينبندي كف در مورد  مقياس) الف

از آنجا كه قسمتي از قيمت كه . گونه كاهش در قيمت حمايت كند فروشنده را در مقابل هر
، در اين حالت توافق ميان دهد يم، مخارج معيني را پوشش شود يمتوسط فروشنده اكتساب 

 كه يوقت. كند يم را تسريع طرفين به وجود تعديل براي پوشش دادن افزايش در اين مخارج
كدام از آنها  افزايش در هرمحاسبة ، پيدا كردن و ندكردطرفين روي مخارج معيني توافق 

 درصد 8 درصد و دستمزد كاركنان 5 مثال حق بيمه ممكن است رايب. مشكل نخواهد بود
دايي جدر صورت . در اين حالت افزايش متعدد در هر فقره محاسبه خواهد شد. افزايش يابد

از اقالم متعدد مخارج، طرفين نيز ممكن است توافق كنند كه قيمت كف، طي زمان افزايش 
  .يابد

 كه قيمت و كنند يمدر اين حالت طرفين توافق :  قيمتيا دورهبررسي و تجديدنظر ) ب
آنچه كشورهاي .  مورد بررسي مجدد قرار دهندبار كي سال چند هر آن را ساالنه يا ة محاسبةپاي
 اقتصادي يها قسمت تمايل دارند در قراردادها مشاهده كنند، بازنگري منظم در دكنندهيتول

 ,Griffins ( آورده شودحساب به كه تغييرات در بازار انرژي صورت نيبد است؛قرارداد 

2003:21(. 

  
  



  
 1398، بهار 1شمارة ، 49 ة دور، خصوصيحقوقمطالعات         فصلنامه                                   146 

   take or pay يقراردادهابازنگري قيمت در  .3
 يها بحران، امروزه  اينبا وجود. سازد يمبند انعقاد قرارداد، طرفين را به انجام مفاد آن پاي

 به استناد توان يم كه آيا دكن يم اين سؤال را ايجاد ناپذير ينيب شيپاقتصادي و پيدايش شرايط 
 در جايي كه ديترد يب .خواستار بازنگري قيمت در قرارداد شد ،تغيير شرايط در زمان اجرا

  بحثي وجود نخواهد داشت،باشندكرده  ينيب شيپ شرط ضمن عقد اين امر را صورت بهطرفين 
مشكل مربوط  ).هرچند در اين مورد ترديدهايي در مورد غرري بودن معامله مطرح شده است(

به حالتي است كه در قرارداد هيچ نوع تصميمي در اين مورد اتخاذ نشده باشد كه در اين 
نه اينكه آن را  (زدسا يمصورت عارض شدن شرايطي كه انجام تعهد را با صعوبت همراه 

از  . بازنگري و فسخ،بطالن:  موجب تحقق يكي از آثار احتمالي زير است،)غيرممكن گرداند
 حكم به بطالن توان ينم ،آنجا كه در فرض مورد بحث امكان انجام قرارداد منتفي نشده است

نظر  به منطقي يبازنگرفسخ از سوي متعهد و نيز با وجود امكان تعديل و  .معامله كرد
 گفت بازنگري توان يم نيبنابرا . زيرا اولويت با حفظ و بقاي قرارداد است،رسد ينم

بازنگري  ، همچنين)134: 1389 ،قزويني( راه در مواجهه با شرايط سخت قرارداد است نيتر مناسب
 براي حفظ حقوق طرفين و بعضاً ارادي نبوده و لزوماً Take or Pay قيمت در قراردادهاي

 با اين حال در اين مقاله سعي شده است به فرضي پرداخته شود .استث ضروري اشخاص ثال
 و ابعاد مختلف اين فرض ابدي يم ضرورت يراراديغ ارادي يا صورت بهكه بازنگري قيمت 

  .شود يمبررسي 
 1طبيعي  گازة عرضمدت يطوالنيكي از اقسام قراردادهاي  Take or Payقراردادهاي 

 يكي از عنوان به 2 هم در قالب شرط دريافت يا پرداختتواند يمر اين ام. شوند يممحسوب 
 و هم  در قالب )190 :1395 ،ابراهيمي( گرفته شود نظر درمفاد اساسي قراردادهاي فروش گاز 

اگر . شود مطرح 3 گازة يكي از قراردادهاي عرضعنوان به Take or Payقراردادهاي مستقل 
 ، در نظر گرفته شود4خريد محصول  از قراردادهاييا نمونه عنوان به  Take or payقراردادهاي

 ولي در فرضي كه ، يك قرارداد وابسته به قرارداد اصلي در نظر گرفتعنوان به آن را توان يم
                                                            

1. Long term take or pay gas supply contract  
د، شوآن ست جايگزين اممكن ارد برخي مودارد و در خت دايافت يا پرط درشبيه شردي كرركه كاي يگروط دشراز يكي . ٢

ه را توليدشدز تا هم گا، شود يممكلف ه شندوبر فرابرار در خريد، ختداپرو يافت ط درشردر .  ستو پرداخت ايافت ط درشر
  وشود يمده شمرارداد ناقض قر، كندب جتنااتحويل گرفتن ار از گر خريدل احا. خت كندداپرآن هم بابت د و تحويل بگير

زاري گاز طبيعي كه قيمت باوت ست با تفاابر ا برمعموالًين حالت ان در اين جبرا. دازدبپررت خساان ست به جبرزم اال
، مدآهد اخت چنانكه خودايافت يا پرط درشردر ما ا. ده استكردداري خوآن تحويل و از گرفت  ويل ميبايد تحار خريد
 .شود يمه دنكردن آن از سوي او نقض قرارداد شمريافت ارد و دريافت ندو درتكليفي به قبض ار خريد

3. gas supply contract 
4. Off_Take 
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 .دشو يم گاز تلقي ة خود يك قرارداد مستقل عرض،رود يمكار  به GSPA قرارداد عنوان به
اي تضمين بازپرداخت وام پروژه است كه قراردادهاي خريد و برداشت محصول روشي بر

 در قرارداد نوع دو كلي، طور به )33: 1395 ترابي،( شود يمبراي عوايد حاصل از پروژه منعقد 

 و 1گاز تحويل و تهيه قرارداد يكي ،ميكن يم ينامگذار آنچه به بنا :دارد وجود گاز صنعت
از قسم نخست   Take or payهاي كه قرارداد2خريدار به گاز ميدان اختصاص قرارداد ديگري
  .)298 :1387 ،عليخاني(است 

 داراي مكانيزمي براي معموالً ، كه دارنديمدت يطوالندليل ماهيت  به گاز ةقراردادهاي عرض
دليل  بهاين امر بازنگري در قيمت قرارداد را . ندبازنگري در قيمت گاز در فواصل زماني مقرر

 در گذشته كه يدرحال ،سازد يم گاز ممكن ةرداد عرض قراةتغييرات قيمت گاز در طول دور
 در خصوص تا گرفت يم مورد مذاكره قرار اختالفات در خصوص تغييرات قيمت مقدمتاً

 .)(Ana Stanic, 2007: 35 شود يريگ ميتصم آن از طريق بازنگري وفصل حل

ن مبنا از يك اي. شودشرط بازنگري قيمت بايد با توجه به مبنا و مفهوم تجاري آن مطالعه 
 و از طرف ديگر پاسخگويي به تغييراتاست طرف شامل تنش مابين ثبات قراردادي 

 take or كه قراردادهاي رديگ يبرمرا در ) راهكارهاي مقابله با تغييرات در حين اجراي قرارداد(

pay فروش گاز رضايت بلندمدت در قراردادهاي .دنبال ايجاد آن است به يريگ ميتصم براي 
ي در ساختار اقتصادي مدرن آن، بين احتياج به ثبات قراردادي و احتياج به پاسخگويي به ضمن

  .)(M.Gaitis, 2015: 531 تغييرات در حين اجراي قرارداد وجود دارد
از طريق ميسر كردن ) حداقل اطمينان از فروش گاز در آينده( يزير برنامهتسهيل امنيت 
. شود يم و تضمين پرداخت در قبال آن گاز، ايجاد) فروش حداقلي گاز( حداقل جريان گاز

از ) كنندگانشان مالي نيتأم يا دهندگانشان وامو  (دكنندگانيتول براي تواند يمفروش حداقلي گاز 
 در استخراج گاز و هگرفت انجام يگذار هيسرمااين نظر مهم باشد كه اطمينان حاصل كنند كه 

) فروش گاز( تضمين حداقلي جريان گاز. بي استقابل بازيا ،)فناوري (ها رساختيزانتقال 
 take orقراردادهاي . باشد  نيزبرد يم گاز سود نيتأمبه سود خريداري كه از تضمين  تواند يم

pay گاز ) يا حداقلي(  وجود خريداري است كه حداقل تضميني براي خريد عاديةكنند منعكس
 كه دهد يمس ماژور اين اجازه را در اين قراردادها شرط بازبيني قيمت و شرط فور. است
  .)(Op.tic, 2015: 532 شودمنطبق با تعديل   قراردادي طرفينةرابط

 . روابط طرفين استبلندمدتدومين عنصر از مبناي تجاري اين شرط ماهيت 
قراردادهاي يها نامه موافقت برابر قراردادهاي  3يا رابطه فروش گاز از نوع  در  كه  است 

                                                            
1. Supply contract 
2. depletion contracts 
3. Relational 
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،گيرد قرار مي مدت يطوالنقراردادهاي دستة قراردادهاي ارتباطي در . دشو يم تقسيم 1
ارتباطات 

 
يها يريدرگ طرفين و ةگسترد

 اطمينان از 
 شخصي در اجراي قرارداد و نياز به همكاري براي

             ,Uzezi Aziano( اين نوع قراردادهاست يها يژگيو طرفين از بلندمدتموفقيت روابط 
كه اولين   زماني. قراردادها بر مبناي اعتماد بين طرفين استوار استاين .2008:12)
انحصاري با طور به بازار گاز طبيعي در اروپا ، فروش گاز در اروپا امضا شديها نامه موافقت

و سپس گاز كرده  گاز بود كه با توليدكنندگان گاز خارجي قرارداد امضا ةيك يا چند واردكنند
 طبيعي طور به در نتيجه ساختار بازار گاز طبيعي .ن توزيع كردند را در بازارشاواردشده

در اين نوع .  سوق دادمدت يطوالنفروشندگان و خريداران را به سمت قراردادهاي ارتباطي و 
 تا بتوانند از كنند يم وفصل حل اختالفات خود را دوستانه معموالًقراردادها فروشنده و خريدار 

گاز عرضة  مدت يطوالنبنابراين ماهيت قراردادهاي . حافظت كنند ميخوب به كاري خود ةرابط
take or pay شروط بازنگري قيمت از اتفاق  به اين امر را توضيح دهد كه چرا قريب تواند يم 

 تواند يم داوري ةالبته پروس . داوري نشده استة شده و وارد مرحلوفصل حلطريق مذاكره 
 راهي براي عنوان به تواند يم نيهمچن .شودري استفاده  اهرم فشار در مذاكرات تجاعنوان به

  .)(Jensen, 2008: 30رود به كار   قرارداديبست بنخروج از 
  
  Take or payدر قراردادهاي   اسباب تغيير قيمت.4

 هم ممكن است قيمت take or pay در قراردادهاي مدت يطوالنهمانند ساير قراردادهاي 
 مصاديق تواند يمعوامل تغيير قيمت نيز . تلفي تغيير پيدا كند، در اثر عوامل مخشده نييتع

 ليكن حوادث ناگهاني بيش از ساير عوامل در تغيير قيمت قراردادهاي ،گوناگون داشته باشد
take or pay اخير در اروپا حوادثي رخ داده كه اسباب تغيير قيمت در يها سال در .است مؤثر 

 ، بازارهاي مصرف نهايييآزادساز از جمله ؛ كرده است را فراهمtake or payقراردادهاي 
 جدايي و تفاوت قيمت نفت و گاز كه اين موارد را ، اقتصادييها بحران ،انقالب گاز شل

  .A. Rogers, 2015: 44)( برشمرد مصاديقي از حوادث ناگهاني عنوان به توان يم
 ةوافق طرفين در مورد رابط در اين قراردادها بازتاب كمي و عددي از تيگذار متيقفرمول 

از آنجا كه . است take or payبين قيمت گاز و محصوالت نفتي در زمان مذاكره قراردادهاي 
، يابد بين قيمت گاز و قيمت محصوالت نفتي ممكن است در طول مدت قرارداد تغيير ةرابط

نند فرمول  بتوا، اتفاق افتادشده نييتع قبل كه اگر شرايط خاص ازكنند يمطرفين توافق 
 قيمت گاز با توجه به شود يمموجب مسئله اين . كنند را بازنگري و اصالح يگذار متيق

                                                            
1. discrete 

 گسسته
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 شود كه اين فرايند نوعي باالنس كردن يروزرسان به اصالح و ،تغييرات قيمت محصوالت نفتي
  .)85: 1395 ،حاجيان( استيا همتراز كردن 

 آنها ،قرارداد ديگر متفاوت است شرط بازنگري مجدد قيمت از قراردادي به كه يدرحال
 نوسان قيمت را در ة كه اجاز،دارند شده گذاري شاخص يك عنصر ثابت و يك عنصر معموالً

 ةدهند نشان ،)شود يمنشان داده  p0 صورت بهكه گاهي (عنصر ثابت . دهد يم قرارداد ةطول دور
 ةدهند نشان ،اند كردهيدنظر  در قيمت تجدقبالًقيمت در زمان انعقاد قرارداد است يا اگر طرفين 

 فرمولي است كه به تغييرات معموالًشده  گذاري شاخص عنصر .قيمت جديد مورد توافق است
  .(Oladotun, 2008: 3) قيمت محصوالت خاص نفتي گره خورده است

 خريدار هر سال براي دريافت و ،take or pay گاز بلندمدت ةتحت قراردادهاي عرض
درصد از  90تا  80 معمول چيزي بين طور به ، دريافت صورت نگيردپرداخت يا پرداخت اگر

درصد ضريب ريسك  20تا  10 يعني چيزي بين ،كند يم قراردادي را دريافت ةحجم گاز ساالن
 در قرارداد در مقررشدهاين ميزان ريسك با فروش مقادير . شود يمبراي خريدار در نظر گرفته 

 و تا حد زيادي توسط خريدار شود يمناميده  2سك مقدار كه ريابدي يم تخصيص 1بازار نهايي
در مقابل خريدار در برابر ريسك قيمت رو به پايين در بازار نهايي شرط . شود يم ينيب شيپ

 شرط زير توان يم مثال، رايب (Op.tic, 2008: 2). گنجاند يمبازنگري مجدد قيمت را در قرارداد 
  :مت دانسترا شرط معمول از شرط بازنگري مجدد قي

 در مقايسه با زيادي تغييرات كه يطور به ،اگر اوضاع و احوال از كنترل طرفين خارج شود
 هر كدام از طرفين ،مفروضات اساسي در مورد شروط و مقررات عمومي قيمت صورت گيرد

 قيمت در خصوص مقررات .دناين حق را خواهند داشت كه اصالح و تعديل قيمت را بخواه
 اقتصادي براساس عمليات بازاريابي در طور بهد اين امكان را فراهم كند كه بايد در هر مور

هر طرف مجاز به درخواست بازنگري مجدد قيمت است كه براي بار . بازار به فروش برسد
 است و پس از آن هر سه سال يك بار هر طرف بايد اطالعات مؤثر yy/mm/ddاول از تاريخ 

  . راهم كندالزم را براي اثبات ادعاي خود ف
 اگر شرط بازنگري مجدد قيمت مانند _براي اينكه ادعاي تجديدنظر در قيمت قرارداد 

. 2 ؛وضعيتي رخ دهد كه خارج از كنترل فرد باشد. 1 بايد ، پذيرفته شود_ باال باشد ةنمون
فرمول قيمت براي . 3 ؛ صورت گيردشده ينيب شيپ يها متيقتوجهي در شايان تغييرات 

 .)(Holland, 2016: 34  تغييراتي نيازمند تجديدنظر باشدانعكاس چنين

                                                            
1. End market  
2. Volume Risk 
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 يا  1 محركعنوان به اغلب دهند يمتغييراتي كه پايه و اساس تجديدنظر در قيمت را تشكيل 
  .دنشو يم شناخته 2تغييرات ناگهاني

 معمول در طول طور به حوادث ناگهاني مرتبط بايد ، توجيه تجديدنظر در قيمتمنظور به
ة  دورمعموالً يا دورهچنين  .كلي سه سال استطور  بهص زماني رخ دهد كه خادورة يك 
  .(Groom Malcolm, 2012: 11) شود يم ناميده 4 بازنگري مجدد قيمتة يا دور3ارجاع

 در چنين ، الزم نيست حوادث ناگهاني رخ دهد5 گازة با اين حال، در قراردادهاي عرض
 در قيمت را درخواست دنظريتجد زماني خاصي يها دورهقراردادهايي طرفين حق دارند كه در 

حتي . قيمت جديد قراردادي توافق كننددر خصوص  اينكه شرط به ،) هر سه سالمثالً(كنند 
 قريب به اتفاق تيدر اكثر امروزه ،اگر چنين مكانيزمي در موارد خاص مناسب باشد

واحوال در دورة ارجاع رخ  الزم است كه تغييرات اوضاع take or pay گاز ةقراردادهاي عرض
   .)(Holland, 2016: 37 دهد تا بتوان تجديدنظر در قيمت را توجيه كرد

  :موارد ذيل بايد در روند بازنگري قيمت مورد توجه قرار گيرد بنابراين،
در ابتدا، طرف متقاضي بازنگري . دگير يمشرط بازنگري قيمت در دو مرحله انجام ) اوالً

تنها .  استكننده قانع براي بازنگري قيمت جادشدهيا) داليل( كه عناصرقيمت بايد اثبات كند 
تأثير بر ارزش گاز در بازار مصرف سبب  براي بازنگري قيمت جادشدهيا عوامل كه يدرصورت

 . آغاز و قيمت اصالح خواهد شدها متيق دوم، يعني فرايند بازنگري ةنهايي شود، مرحل
آنچه . شود ينم جزئي در شرط مشخص صورت به يگذار متيقمكانيزم اصالح فرمول 

 تغييرات مهم ارزش گاز ريتأث بايد با توجه به يگذار متيق اين است كه فرمول شده  ينيب شيپ
 ةنام موافقتدر بازار مصرف نهايي خريدار گاز براساس كارامد كه توسط يك شركت گازي 

  .)(Ana Stanie, 2007: 329 اصالح شود ،شود يمخريد گاز ايجاد 
اولين جمله به حوادث خارج از كنترل . ندا داليل و مبناهاي بازنگري قيمت عيني) ثانياً
مانند شرط ( گذارد يمجايگاه اقتصادي يكي از طرفين اثر بر  كه ييها اتفاقدارد نه اشاره طرفين 

  دارد وريتأثدومين جمله به حوادثي اشاره دارد كه بر ارزش گاز ). قراردادهاعسر و حرج در 
اينكه توسط  تا شود يمدر بازار مصرف نهايي خريدار ايجاد كارامد توسط يك اپراتور محتاط و 

به اين ترتيب، اين امر كه قيمت . براساس قرارداد باشد گاز) عرضه( نيتأمخريدار در رابطه با 
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 تواند ينم براي يكي از طرفين به لحاظ اقتصادي سنگين باشد، ،take or payگاز در قرارداد 
  .مبنايي براي بازنگري در قيمت باشد

 زماني عادي از طريق ة بازريك از طرفين د بازنگري قيمت ممكن است توسط هر) ثالثاً
 يها نامه موافقتعالوه  هب).  هر سه سالمعموالً(درخواست شود ) اظهارنامه( ارسال اخطار

 مشخص دفعات بهبازنگري قيمت خاص را   كهسازد يمجديد فروش گاز يك طرف را قادر 
كه مبناها و داليل بازنگري كند شرطي كه بتواند ثابت  كند، به درخواست قرارداددر طول مدت 

 بازار گاز يآزادساز كه در بازارهاي گاز ناشي از  راقيمت حادث شده است و تغييرات مهمي
 .)(Op.tic, 2007: 331كند كنترل و تنظيم ،شود يم اروپا توسط كميسيون اروپايي ايجاد ةاتحادي

  
   take or pay  مورد اختالف در بازنگري قيمت در قراردادهاي يها حوزه. 5

كه كنند بررسي و  رده طرفين بايد با يكديگر مالقات ك،در پي درخواست بازنگري مجدد قيمت
 روز هر 120 در صورت عدم توافق ظرف .آيا اصالح و تعديل مقررات قيمت عادالنه است

) با توجه به مقررات داوري قرارداد( موضوع را به داوري ارجاع دهد اندتو يمكدام از طرفين 
Holland, 2016: 34)(.  حقوق نكند، كلية تا زماني كه توافق صورت نگيرد يا داور اتخاذ تصميم

 و بدون تغيير باقي االجراست الزمو تعهدات قرارداد از جمله مقررات قيمت براي طرفين 
ائز اهميت است كه طرفين ملزم به مذاكره و در صورت لزوم پس اين امر ح. خواهد ماند

هنگام درخواست يكي از طرفين براي بازبيني قيمت، طرفين بايد . ارجاع به داوري هستند
 برآورده شده ها متيقمذاكرات را شروع كنند تا اطمينان حاصل كنند كه آيا شرايط بازنگري 

 شده نييتعاگر هيچ توافقي در مدت . ح كننداست يا خير؟ و اگر چنين باشد، قيمت را اصال
بين طرفين حاصل نشود، اين اصالح قيمت از )  روز از زمان درخواست120 تا 60 بين معموالً(

  .)(Ana stanie, 2007: 331 دگير يمطريق داوري انجام 
 بازنگري مجدد قيمت وجود يها يداور بالقوه زيادي براي ارجاع اختالفات به يها حوزه

 با توجه به . بالقوه توسط طرفين مورد مناقشه قرار گيردصورت به تواند يم مسائل ةهم .دارد
محرمانه بودن داوري و حساسيت ترتيبات توافق در مورد قيمت جديد در جايي كه به داوري 

 .كند ينم عمومي پيدا ة از ترتيبات داوري در اين مورد هرگز دامنيا عمده بخش ،شود يممنجر 
 به ، دارنديا عمده يها تفاوت شروط بازنگري مجدد قيمت ،كه اشاره شد گونه انهم عالوه به

با اين . همين دليل دشوار است كه نتايج يك داوري خاص را به قراردادهاي ديگر تعميم دهيم
 گفت كه اين عنصر بسيار توان يمدليل تكرار مكرر اختالفات در مورد حوادث ناگهاني  بهحال 

 راًياخ كه ييها تيموقع در ذيل به برخي از استدالالت و .)(Gaitis,2015:530 مورد مناقشه است
  .شود يم اشاره  است،در داوري بازنگري مجدد قيمت ديده شده
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   ارجاعدورة شروع و پايان  .1. 5
ارجاع اغلب مورد دورة شروع نقطة  ، به اين امر اشاره نشودها نامه موافقت در وضوح بهاگر 

. 1 :شروع در نظر گرفتنقطة  عنوان به هر كدام از موارد زير را توان يمراين  بناب.اختالف است
تاريخي كه قيمت فعلي مورد توافق . 2 ،تاريخ آخرين درخواست براي بازنگري مجدد قيمت

  . شده استاالجرا الزمتاريخي كه قيمت فعلي . 3 يا ،گرفته است
 اگر قيمت خصوص به ، متفاوت باشدربسيا تواند يم بالقوه طور به ارجاع ة شروع دورةنقط

 توان يم كلي طور به . درخواست بازنگري مجدد قيمت تعيين شوددر پي قرارداد ياجرا  قابل
ناگهاني حادثة  و ابدي يمارجاع با تسليم درخواست تجديدنظر در قيمت پايان دورة گفت كه 

 با اين حال .وقوع بپيوندد  ه چنين درخواستي بة بايد قبل از ارائ،شود يم منجر درخواستكه به 
درخواست ارائة  ناگهاني، مربوط به قبل از ة كه آثار حادثكنند يمخريداران اغلب استدالل 

  .)(S.Scot.Gaille,2009:29 درخواست اتفاق افتاده باشند ة حتي اگر آنها قبل از ارائ،است
 
   زمان وقوع تغييرات يا حوادث ناگهاني .2. 5

زمان دقيق وقوع . دنارجاع اتفاق افتاده باشدورة  كه در نديآ يم حساب بهني  زمامعموالًتغييرات 
شود موجب  ساخته شود كه ي جديدة مثال اگر خط لولرايب . مورد اختالف استمعموالًآنها 
 زماني ة ادعا كرد كه اين تغيير حداقل در دو نقطتوان يم ، گاز در بازار افزايش يابدةعرض

كه در اثر ايجاد  زماني. 2 ،افتد يمكه خط لوله به جريان  زماني. 1: تمختلف اتفاق افتاده اس
  .ابدي يم جديد قيمت بازار گاز كاهش ةخطوط لول

دورة ناگهاني در حادثة  كه كند يم استدالل ،دنبال تجديدنظر در قيمت است بهطرفي كه 
 .)(Griffin, 2010: 19 كند يمارجاع روي داده است و در مقابل طرف ديگر استدالل مخالف 

  
  موقتي يا دائمي بودن تغييرات  .3. 5
 كه آيا تغييراتي كه تجديدنظر در قيمت است اين ،مطلب ديگري كه بسيار مورد اختالف است 

 ،همچنين چيزي كه اغلب مورد مناقشه است.  موقتي است يا دائمي،كند يمرا توجيه 
 براي فهم اين موضوع كه تغيير .است 22مدت يطوالن و 1 در مورد معناي موقتينظر اختالف

 ، كه اگر تغيير ادامه داشته باشدشود يم پرسيده سؤال اين معموالً ، موقتي است يا دائميتاًيماه
 گفت كه چنين تغييري توان يم ،اگر چنين باشد . يا خيرگذارد يم ريتأثقيمت جديد قرارداد بر 

 رو نيازا.  در قابليت تجديدنظر باشدرمؤث آن را تغييري دانست كه توان ينم وگرنه ، استمؤثر
  .)(s.scot.Gaille, 2009: 32 رديگ يمخريدار ريسك كاهش قيمت را بر عهده 
                                                            

1. Temporary 
2. Long _term  
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  تعدد حوادث ناگهاني يكسان  .4. 5
 بازنگري مجدد قيمت بين اشخاص يكسان تحت قرارداد يكسان يها يداور كه يطيدر شرا
كه آيا يك رويداد ناگهاني كه يك بار به است اين مورد اختالف   رايجة مسئل،شود يمتكرار 

 توجيهي براي تجديدنظر در مجدداً تواند يماست،  شدهو استفاده منجر تجديدنظر در قيمت 
 ةاول اينكه، حادث: شودمنجر  به ايجاد چنين شرايطي تواند يمقيمت جديد باشد؟ دو موقعيت 

ارجاع دورة  در كه يطور به ،مه پيدا كند ناگهاني اداة دوم اينكه، حادث؛ تكرار شودمجدداًناگهاني 
  . بگذاردريتأثبعدي هم اثرگذار باشد و روي قيمت جديد قرارداد 

 اتفاق بيفتد و موجب مجدداً تواند يم ناگهاني يكسان ة حادث،مورد اول مورد مجادله نيست
 گونه نيا احتماالًاما در مورد وضعيت دوم فروشندگان . تجديدنظر در قيمت جديد شود

دورة تغيير بايد در / كه يك حادثه كند يمقرارداد مورد اختالف تصريح  .1 كه كنند يماستدالل 
در . 2 ؛ را در خودش شكل دهديا حادثه تواند ينم قبلي ةارجاع مربوطه اتفاق بيفتد و اثر حادث

ه كه طرفين يا محكم زماني ،شود يمدر نظر گرفته ) قبلي( ناگهاني ةحادثآثار  ي،ا حادثههر 
  .)(Holland, 2016: 33 كند يمقيمت فعلي قرارداد را تعيين 

  
    تجارييها يداوربا  تفاوت داوري بازنگري قيمت گاز طبيعي. 6

 تجاري است و در يها يداور يها رمجموعهيز بازنگري قيمت گاز از يها يداور كه يدرحال
 كامالً با آن ها بهجن در برخي ، تجاري را داراستيها يداور يها يژگيونتيجه بعضي از 

 تفاوت كليدي آن توجه بيشتر به ماهيت تجاري موضوع است تا نيتر مهم. متفاوت است
 براي مثال مسائل ،يستن شده گفته منحصر به موارد ها تفاوتالبته اين . ماهيت حقوقي آن

  . و اشتباهات موضوعي مورد بحث قرار نگرفته استها يبازنگر و محتواي يبند زمانمربوط به 
تفاوت داوري بازنگري قيمت شناسايي  ،با توجه به شيوع و اهميت تجاري اين اختالفات

كه طور همان .شود  مي بررسيها تفاوتدر اين بخش اين . حائز اهميت استگاز از انواع ديگر 
  .دليل ماهيت خاص اين اختالفات است بهاغلب  ها تفاوت اين ،شود يمدر ذيل توضيح داده 

  
 تفاوت اختالفماهيت م .1. 6

 . معمول تجاري دارنديها يداور، داوران نفت و گاز نقش متفاوتي با ها يداوربراي انجام اين 
 تجاري را نيز مدنظر يها نهيزم ، قانونييها نهيزمبر  عالوه بايد، داوران ها يداور در اين -اوالً

قراردادهاي . داشته باشند تجاري اختالف آگاهي يها جنبهاز  بايد ،گريد  عبارت به .داشته باشند
 تجاري خود را به مدت ةرابط خواهند يم كه طرفين ندا چندجانبه گاز قراردادهاي دوفروشيخر

 كه براي هر دو ييها حل راهكند  تالش بايدت داوري أبنابراين هي. كنندطوالني با يكديگر حفظ 
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 يا پيشنهاد بيابد ،باشدطرف قابل قبول است و از لحاظ اقتصادي براي طرفين پايدار و مناسب 
 مختلف قراردادهاي خريد يها نهيزم و ها هيروبايد ت داوري همزمان أهيزمينه در اين . كند

 .  حاكم در اين زمينه در نظر بگيرديها قانونفروش گاز را با 

 موردنظر ة گاز و نقش آن را در زمينيگذار متيق ةداوران بايد حداقل اصول اولي - اًيثان
 توانايي ارزيابي شواهد واقعي پيچيده و اعمال اين شواهد بايدداوران تجاري . دخود درك كنن

 بررسي قيمت يها يداوراما اين توانايي در . براساس اصول حقوقي و قانوني را داشته باشند
اگرچه، ( شواهد قابل انطباق با مسائل حقوقي وجود دارد ندرت بهگاز كمتر مورد توجه است و 

ت داوري نتواند يا توانايي أاگر هي). لب داراي مسائل تفسير قراردادي هستند اغها يداوراين 
 رقابليغ به نتايج مكن استم ، براي تعيين روش بازنگري قيمت را نداشته باشديحل راهتنظيم 

  .شودمنجر .. .قبول تجاري و
تبط با  مريها يداور روش داوريشان را در بايد داوران ذكرشده با توجه به موارد - ثالثاً

 خاص، با توجه به نياز به يافتن يك طور به. كنند  يا منطبق دهند رييتغبازنگري قيمت گاز 
 تجاري كه براي هر دو طرف قابل قبول باشد، بهترين داوران اغلب در اين اختالفات حل راه

 كه اين امر بيشتر از نگرند يم تجاري به موضوع ةكمتر از منظر قانوني و بيشتر از جنب
 به مسائل قانوني نيز توجه بسيار بيشتري ها يداور زيرا آنها در ، تجاري استيها يرداو

 .),Mehren  (91 :2014دارند

  
  ت داوري أنقش كارشناسان تجاري در هي .2. 6

، در ها پروندهبيشتر در . شوند يمهاي داوري تجاري استفاده  هيأت در معموالًكارشناسان 
 سلب مالكيت يا جايي كه استانداردهاي تجاري مورد يها پروندهخصوص ميزان خسارت مثل 

در اين موارد اگرچه نقش . گيرد مي گواهي كارشناسان مالك قرار ،شوند يم واقع سؤال
 زيرا ،هاي داوري نقش اصلي را ندارند هيأت كارشناسان در ، استتيپراهمكارشناس بسيار 

 و صرف گواهي يا نظر كارشناسي ندهست رو روبههاي داوري با مسائل حقوقي و تجاري  هيأت
 مثال گواهي يا نظر كارشناسي در خصوص ميزان خسارت رايب.  كافي نيستيرأبراي صدور 

و بعد از كند ت داوري براساس اصول حقوقي نقض را اثبات أزماني احتياج است كه ابتدا هي
وري بازنگري هاي دا هيأتاما در .  ميزان خسارت به كارشناس رجوع نمايدنييتعآن براي 

 كه كارشناسان شود يم موجب ها پرونده گونه نيا بلكه ماهيت تجاري ، نيستگونه نياقيمت 
 يرأ آنها مالك اصلي صدور هايت داوري داشته باشند و گواهي يا نظرأنقش اصلي را در هي
  . (Gibson, 2014: 118)استجهت حل اختالف 

 



  
 155   اختالفات ناشي از آن  وفصل حلو » دريافت يا پرداخت«شرط بازنگري قيمت در قراردادهاي گازي  

  شرط محرمانگي .3. 6
 صورت به داوري گريد  عبارت به . استيالملل نيب يها يداورمحرمانگي از شرايط اساسي 

 طرفين در آن درگيرند و تنها آنها حق حضور در جلسات و صرفاً و شود يمخصوصي برگزار 
 نيست و گونه نيا در مقابل در دادگاه . داوري را دارنديرأدسترسي به اسناد پرونده و 

 بازنگري قيمت حتي يها يداورنگي در اما محرما. محرمانگي آن تابع شرايط خاصي است
 نيتر مهم زيرا قيمت قرارداد از ، تجاري معمول استيها يداور از محرمانگي در تر مهم

  .)(Pinsolle, 2014: 46-71است  قرارداد در صنعت نفت و گاز يها بخش
 
  نگاه به آينده .4. 6

ل از شكايت يا نقض  به موضوعات قبصرفاً ها دادگاه تجاري عادي و حتي يها يداوردر 
هاي داوري بازنگري قيمت  هيأت در مقابل در . و به آينده هيچ نگاهي ندارندكنند يمرسيدگي 

 نگاهي به آينده داشته باشند و فرمول بايد بلكه ،پردازند يم به موضوعات گذشته تنها نه
  .)(Mildon , 2014: 134 ندكن آينده را نيز تعيين يگذار متيق
 
   يريگ جهينت .7

 گاز و روابط طوالني بين طرفين آن، دوفروشيخر قراردادهاي مدت يطوالنبا توجه به ماهيت 
از .  ضروري است، كه بتواند اين نياز را به بهترين نحو پوشش دهديا يقراردادانتخاب قالب 

 است كه بر اعتماد بين طرفين 1يا رابطه از نوع قراردادهاي take or payآنجا كه قراردادهاي 
در اين قراردادها طرفين .  بهترين گزينه براي برآورده كردن اين نياز باشدتواند يم ،وار استاست

 ،گنجاندن شرط بازنگري در قيمت  و باكنند يم وفصل حل اختالفات خود را دوستانه معموالً
، شرط بازنگري مجدد ها سالطي  .كنند يم حفظ مدت يطوالنتعادل اقتصادي قرارداد را در 

بوده است كه اين امر   take or payعرضة مدت يطوالنصر اساسي در قراردادهاي قيمت عن
در شرط بازنگري در . است از ترتيبات تخصيص ريسك بين خريدار و فروشنده يبخش مهم

بسياري از .  استشده  ينيب شيپ طريق مذاكره اصوالًقيمت با توجه به ماهيت اين نوع قرارداد 
 و نيازمند تفسير بازرگاني شود مي اختياري استفاده صورت به لباغشروط تجديدنظر در قيمت 

 زيرا بسياري از است،تفسير اين شرط از موضوعات بسيار مورد اهميت  .و قانوني است
  .شوند يمخريداران و فروشندگان گاز درگير مذاكره و داوري قيمت گاز 

يراتي در محيط اقتصادي ايجاد تغيموجب  اخير حوادثي در اروپا رخ داده كه يها سالدر 
 انقالب ، بازارهاي مصرفيآزادساز از جمله .قرارداد و بروز اختالفات بين طرفين شده است

                                                            
1. Relational 



  
 1398، بهار 1شمارة ، 49 ة دور، خصوصيحقوقمطالعات         فصلنامه                                   156 

 گاز پروم كه ييها چالش جدايي و تفاوت قيمت نفت و گاز و ، اقتصادييها بحران ،گاز شل
 شرط  از،اختالفات خود وفصل حل در نتيجه طرفين براي  .روسيه با آن مواجه شده است

 بست بن اهرم فشار در مذاكرات و خروج از عنوان به)  مذاكرهةپس از طي مرحل(داوري 
 ييها تفاوت تجاري رايج يها يداورداوري بازنگري مجدد قيمت با . كنند يمقراردادي استفاده 

 كه عمل داوران تحت عناوين ديگر شناخته شود و آنها را شود ينمسبب  ها تفاوت اما اين ،دارد
  . استآمده شيپدليل ماهيت خاص اختالفات  به ها تفاوت بلكه بيشتر اين ،ري ندانيمداو

 براي بررسي و بازنگري قيمت در يا لهيوس عنوان بهمتوسل شدن طرفين به داوري 
فرصتي را براي وكال و كارشناسان گاز فراهم كرده است كه به   take or payقراردادهاي

 يا لهيوس عنوان بهشرط بازنگري قيمت بپردازند و به اين شرط  دامنه و اثربخشي ليوتحل هيتجز
در واقع گنجاندن اين شرط از ديد اقتصادي . براي تعديل شرايط قراردادي متوسل شوند

دليل از بين رفتن تعادل اقتصادي قرارداد اجراي آن براي  به كه يدرصورت زيرا ، استپذير توجيه
  . خسارت زيادي به طرفين قرارداد خواهد شد ورود، موجبيكي از طرفين ناممكن شود

كه شاخصي همانند شاخص هنري هاب در بازارهاي گاز توسعه پيدا كند و  زماني تا 
 و در نتيجه شود يم قيمت نفت تعيين يها شاخص قيمت گاز همچنان با توجه به ،فراگير شود

ري در قيمت مملو از  بازنگةاز طرفي پروس.  بازنگري قيمت وجود خواهد داشتشرط  بهنياز 
 و به كند يم آشكار اين شرط را يساز شفافست و همين امر لزوم تفسير و ها تيقطععدم 

 راهي عنوان به تواند يم كه شود يم  منجرارجاع اختالفات به داوري تجديدنظر در قيمت گاز
 .شود قراردادي استفاده بست بنبراي خروج از 
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