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  چكيده
 قانون درج ستندان مرجح بر دال ايران نفت ملي شركت حقوقي امور مؤكد توصية براساس     

اين  گذاري متداول درقيمتسازوكار عنوان قانون حاكم در قراردادهاي صادرات گاز، هايران ب
 در. اهميت استداراي نوع از قراردادها و پذيرش آن از منظر حقوق ايران براي اطراف قرارداد 

 مدت براي خاص هاييشاخص درج و فرمول تنظيم گاز، قيمت براساس قراردادهاي صادرات
پذيرفته شده در  ةقاعدبر طبق . گرددمي موكول آينده زمان به قيمت محاسبة و تعيين قرارداد
دليل جهل به ثمن ه ب و معين باشد و در غير اين صورت علوم ممورد معامله بايد ايران، حقوق

           نوشتار پيش رو. معامله باطل تلقّي خواهد شدآن غرري شدن عقد بيع، نتيجة و مبيع و در 
تعيين نحوة تبيين مباني فقهي و حقوقي ثمن شناور در حقوق داخلي و انطباق  تا با كوشدمي

آيا قراردادهاي فروش گاز با كند كه ، بررسي يادشدهثمن در قراردادهاي فروش گاز با مباني 
تعيين ثمن در قراردادهاي فروش نحوة دهد پژوهش نشان مييافتة ثمن شناور صحيح است؟ 

 به استناد استدالل، با مباني حقوق ايران منطبق ،شوداصطالح ثمن شناور ناميده ميدر ز كه گا
 . كنداي به اعتبار قرارداد وارد نميو قابل پذيرش بوده و خدشه
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  همقدم
الملل را ، اساس تجارت و اقتصاد بينيفناور پيوستةالمللي و پيشرفت گسترش تعامالت بين

هاي متنوع قراردادهاي تجاري جهت ساماندهي به گيري گونهو باعث شكله ساختدگرگون 
  .تده اسشانواع معامالت و حفظ مصالح و روابط اجتماعي 

به وجود آمده، قراردادهاي بيع با ثمن روابط تجاري  ةتوسعاثر  دريكي از معامالتي كه 
 گردد كه ازامروزه در كشور ما قراردادهاي بسياري بر مبناي ثمن شناور منعقد مي.  است1شناور

 با. دكرتوان به قراردادهاي بلندمدت صادرات گاز طبيعي و فروش نفت خام اشاره جمله ميآن 
علوم و معين بودن ثمن در حقوقي كشور ما، اصل بر لزوم م پيشينة، در    اينوجود

           مندي ازاقتصادي و بهره ةتوسع به نگريژرفبنابراين شايسته است با  ؛ستقراردادها
هاي خارجي، گذاريگيري از سرمايهجديد و ضرورت نوسازي صنايع و بهرههاي يفناور

  .گيرد بررسي تطبيقي چنين قراردادهايي با حقوق ايران، مورد توجه ويژه قرار
ضمن بررسي جايگاه ثمن و شرايط مورد معامله در عقد بيع، پذيرش ثمن در اين مقاله 

سپس قراردادهاي فروش  ؛گيردشناور از نظر مباني فقهي و حقوق ايران مورد مطالعه قرار مي
 اعم از ماهيت، اوصاف، مقادير و ،گاز توصيف و وضعيت معلوم و معين بودن مبيع در آنها

در ادامه سازوكار . گردند مي بررسييين آتي ثمن، و بند بازنگري در قيمتهمچنين ضوابط تع
 شده و در نهايت ضمن اثبات واكاويتعيين وضعيت ثمن و مبيع در قراردادهاي فروش گاز 

صحت ثمن شناور در قراردادهاي فروش گاز و انطباق آن با مباني حقوق ايران كه نوآوري اين 
  .گردد تحقيق ارائه ميها و نتايج، يافتهاستمقاله 
  

  بررسي قرارداد خريد و فروش گاز طبيعي. 1
دار است كه براي تجارت گاز با اوصاف مشخص  مدتي، قرارداد2قرارداد خريد و فروش گاز
بر معرفي  افزون ،در اين قرارداد .گرددزماني معين منعقد مي ةدوربين خريدار و فروشنده در 

كه مواردي د شوميتجاري طرفين قرارداد تعريف  ةرابطليدي كهاي لفهؤمخريدار و فروشنده، 
 مقدار كل گاز مورد معامله، مقادير روزانه، مشخصات و كيفيت مطلوب گاز، قيمت همچون

 ةجريمگيري، زمان تحويل، مدت قرارداد، حمل و اندازه ةنحوتحويل،  ةنقطقابل پرداخت، 
 ةكليماژور و قرارداد، فورس ةخاتم شرايط قصور در انجام تعهدات قراردادي هريك از طرفين،

انتقال و تحويل گاز به خريدار يا از . دگير ميدربربندهاي يك قرارداد خريد و فروش كاال را 
در فروش از . شودهاي ويژه انجام مي و حمل با كشتي3سازيطريق خط لوله و يا از طريق مايع

                                                            
1. Open price 
2. Gas Sales and Purchase Agreement (GSPA) 
3. Liquefaction 
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عهده رتحويل و انتقال به خريدار را نيز ب ةنقططريق خط لوله، فروشنده مسئوليت حمل گاز تا 
گردد مقادير مشخصي گاز را در زمان و مكان معين به در اين قرارداد فروشنده متعهد مي. دارد

اين . دكنپرداخت  آن برابردر د قيمت قراردادي را پذيرخريدار تحويل دهد و خريدار نيز مي
 يا برداشتتعهد زيرا متضمن  ؛نيز مشهورند 1»تقرارداد برداشت يا پرداخ«نوع از قراردادها به 

 تعهدي را ،مدت ميانطور معمول قراردادهاي فروش گازِه ب. ندهست يدار خريپرداخت برا
 ,Peter( ندكنميسال ارائه  سيتا  پنجمدت بين سال و بلند پنجتا  يكزماني  ةدوربراي يك 

2008: 43( .   
 طرف كه به عملكرد دهدانجام مي شمگيريچ يگذاريه سرماين قرارداد، از طرفيكهر

ساخت  و ي گازيدان ميك ةتوسع ي دالر برايلياردها ممكن است مدهفروشن.  وابسته استيگرد
 ي را براي مشابهيهاينه خود هزةبنو  بهنيز يدارخر.  كندينههزانتقال گاز  و ي فرآوريساتتأس

ند و همچنين اگاز خوراك وابسته كه به ي صنعتيسات تأسيا برق يد توليهاكارخانهساخت 
مستلزم حفظ تعادل تجاري و  يادشدههاي گذاريسرمايه. دهدميانجام انتقال گاز سيسات أت

 ةدور ي را در طيد گاز و خريلتحوالزامات  بنابراين مفاد و شرايط قرارداد، ؛ثبات قرارداد است
گردد كه  از قراردادها لحاظ ميگذاري شناور در اين نوعو شرايط قيمتد كنيم ين تضمقرارداد

   .)Scott Gaille, 2008: 646-648( به تشريح آن خواهيم پرداخت

  
  جايگاه ثمن و شرايط مورد معامله در قواعد عمومي قراردادها. 2

 و  و مجهول بودن ثمن موجب بطالن قرارداد خواهد شدرود ميشمارثمن از اركان عقد بيع به
 در .تاس معلوم بودن از جهت جنس و وصف از شرايط آن ماليت داشتن، مملوك بودن،

 جعفري( »شودگيرد، ثمن ناميده ميمالي كه عوض مبيع در عقد بيع قرار مي«اصطالح حقوق، 
مشتمل بر  ةمعامل در واقع ثمن در معناي اصطالحي، يكي از دو مورد. )188: 2ج ،1372 لنگرودي،

اند كه مورد معامله را مال يا عملي دانسته. ندستهثمن و مبيع است كه اين دو از اركان بيع 
 و در عقد بيع، موردي كه از سوي فروشنده 2نمايدطرف عقد، تعهد به تسليم يا ايفاي آن مي

شود، مبيع و عوضي كه خريدار جهت تملك مبيع و در ازاي به دست آوردن آن، به عرضه مي
 در عقد بيع يكي از عوضين پول باشد، هرگاه« ،ديگر سخنبه . پردازد، ثمن استفروشنده مي

 در اصطالح حقوق، ثمن معيار بنابراين. )188 :2، ج1372 لنگرودي، جعفري( »عنوان ثمن را دارد
 مال فروشنده است و در عرف نيز رسم بر اين است، آنجا كه شخص، سنجش ارزش ماليِ

                                                            
1. Take or Pay contract 

  انون مدني ق214 ةماد. 2
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داند و هر آنچه زاي آن مياكند، خود را ملزم به جبران و پرداخت مابهمالي را خريداري مي
  . اصطالح ثمن استدر پردازد، مشتري در عوض به فروشنده مي

اي صحيح واقع شود، الزم است مورد معامله داراي شرايطي باشد كه كه معاملهبراي اين
ازآنجاكه عقد بيع داراي دو مورد . فقدان هريك از آنها، ضمانت اجرايي جز بطالن معامله ندارد

 شرايط مورد معامله يا ،بنابراين .اين دو مشترك استن ميا اين خصوصيات، ، استمبيع و ثمن
دانان، شرايط مورد معامله  و حقوقنهايبراساس نظرات فق. هستشرايط مبيع، شرايط ثمن نيز 

داشتن، مقدورالتسليم بودن، قابليت ي يعقالند از موجود بودن، ماليت داشتن، منفعت اعبارت
، ويژگي باالاز مجموع شرايط  .)13: 1، ج1385حاجيان، (تن، معلوم و معين بودن نقل و انتقال داش

  .است و مرتبط با هدف اين مطالعه موضوع بررسيمعلوم و معين بودن مورد معامله، 
  

  معامله مورد بودن معين و معلوم. 1.2
 ؛له ثمن است دو ويژگي نزديك، اما متمايز مورد معامله و ازجم،»معين بودن«و » معلوم بودن«
اما با . )177: 1، ج1374كاتوزيان، (شود كه تا مالي، از هر حيث، معلوم نباشد، معين نمي طوريهب

 مورد بودن معلوم از منظور«. وجود نزديكي اين دو اصطالح، هريك معناي ويژه خود را دارد
 بودن معين اما است، مهم اوصاف و مقدار ماهيت، حيث از آن نبودن مجهول و مبهم معامله،
  .)326: 1، ج1372شهيدي، ( »چيز چند يا دو بين نبودن مردد يعني ،عقد مورد

: است اساسي معامله شرايط زير هر صحت براي «:دارد قانون مدني ايران بيان مي190 ةماد
 .4باشد؛  معامله مورد كه معين موضوع .3طرفين؛  اهليت .2آنها؛  رضاي و طرفين قصد .1

. است معين بودن مورد معامله يكي از شرايط صحت معامله ،بنابراين .»لهمعام جهت مشروعيت
 و 564چون در قانون تعريفي از معين بودن مورد معامله ارائه نشده است، از مواد  ،از طرفي

ست كه مورد معامله مردد  اشود كه منظور از معين بودن آن قانون مدني برداشت مي694
 و )214: 1، ج1366امامي، (عين بودن مورد معامله نيز رفع غرر است ظاهر غرض از لزوم مدر . نباشد

موضوع واحدي اراده نمايند تا قصد انشاي  برگذار اين بوده كه طرفين قرارداد منظور قانون
 .)263: 1376پور، داراب(معامله محقق گردد 

نزد مله بايد  قانون مدني، مورد معا216 ةماد مورد معامله، به موجب بر معين بودن افزون
 مگر در موارد خاصه كه ،مورد معامله بايد مبهم نباشد «:دارد زيرا بيان مي؛معلوم باشد ينمتعامل

 قانون مدني 342 ةمادبه موجب  همچنين. )213: 1، ج1366امامي، (» علم اجمالي به آن كافي است
تابع عرف بلد ، آنمقدار  مقدار و جنس و وصف مبيع بايد معلوم باشد و تعيين«: گويدكه مي

كه معلوم بودن همان داوري عرف است و صرف اين ةضابطو  باشد، مبيع بايد معلوم »تاس
امامي، (كند قصد انشاي متعاملين به موضوع معلومي تعلق بگيرد، براي صحت عقد كفايت مي
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ست از  ابيع عبارت «:است  قانون مدني نيز آمده338 ةمادبر اين، در  افزون. )283: 1، ج1366
  .است هكردكيد أتكه بر معلوم بودن ثمن » تمليك عين به عوض معلوم

از شرايط مبيع و ثمن دن كه معلوم و معين بو داشتامر ترديد  نبايد در اين ،درهرحال
كه فروشنده و خريدار در ابتدا، روي  مگر اين،شودو عقد بيع واقع نمي است صحت عقد بيع

 پس از  قانون مدني339 ةمادصورت است كه طبق اين و درباشند ده كرمبيع و ثمن توافق 
: 1376پور، داراب( شود به ايجاب و قبول واقع مي بيع عقدثمن، مبيع و بر توافق بايع و مشتري 

عرف  نبودن را بايد در مبهم و مردد ،ديگر سخنمعلوم و معين بودن و به  ةضابطاما  .)260
 نبايد ،چنانچه در نظر عرف، ثمن نامعلوم و نامعين باشد. )264: 1376پور، داراب(د كرجو وجست

  .)98: 1391شعاريان، (اشت ترديدي در بطالن قرارداد د
  

  معامله  مورد بودن معين و معلوم زمان .2. 2
 عقد انشاي زمان در بايد معامله مورد كه گرددمي استنباط مدني قانون 216 و 190مواد  از

 :پس. باشد معين و معلوم زمان آن در متعاملين انشاي متعلق كه طوري به ؛باشد معين و معلوم
 آن خالف بعداً هرچند باشد، معين و معلوم عقد انعقاد زمان در متعاملين ايانش متعلق اگر اوالً،
 نيز مدني قانون 385 و 384 مواد در مورد اين. )266: 1376پور، داراب(است  معتبر عقد گردد، ثابت
 و بوده صحت شرط عقد انشاي زمان در معامله مورد بودن معين و معلوم پس. است صادق
 موجب تواندنمي الحق تعيين و بود خواهد باطل عقد باشد، مردد يا لمجهو زمان آن در اگر

 اين،وجود  با. )150: 1، ج1375كاتوزيان، ؛ 176: 1، ج1366امامي، ( گردد باطل عقد به بخشيدن اعتبار
 مورد بودن معين و معلوم لزوم در ترديد كه  استيافته نگارش چنان مدني قانون مواد از برخي
    1مدني قانون 351 ةماد ازبراي نمونه،  ؛آورندمي وجود به را عقد انشاي هنگام در معامله

 در معامله مورد عين نيست الزم بوده، كلي مبيع كه مواردي در كه دكر استنباط چنين توانمي
 كه باشد معلوم چنان شمقدار و جنس وصف، است كافي بلكه شود، تعيين عقد انشاي زمان
 آينده در »تعيين قابليت« ،معامالت گونهاين در ،ديگر سخن به. دكر يينتع را آن بتوان آينده در

 ثمن بيع عقد در چنانچه ديدگاه، اين با .)186: 1، ج1371كاتوزيان، (است  كافي عقد صحت براي
 شرط قرارداد انعقاد زمان در آن بودن معين و است كافي آينده در آن تعيين قابليت باشد، كلي

 مذكور قانوني ةماد بنابر و گردد،مي استنباط نيز 2مدني قانون 350 ةماد مفاد از امر اين. نيست

                                                            
 وصف و جنس و مقدار كه است صحيح وقتي بيع ،باشد عديده افراد بر صادق يعني ،كلي مبيع كه صورتي در« :351 ةماد. 1

   .»بشود ذكر مبيع
 است ممكن همچنين و االجزا متساوي شيء از كلي طور به معين مقدار يا مشاع يا باشد مفروز است ممكن مبيع« :350 ةماد. 2

  .»باشد الذمه في كلي
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 وحدت از ،نتيجه در. نيست الزم در ذمه كلي يا معين در كلي بيعِ عقود در مبيع تعيين نيز
 ثمن بارةدر مدني قانون 350 ةماد در موجود ةقاعد كه شودمي استنباط چنين ماده دو اين مالك
در . باشد معين قرارداد انعقاد زمان در ثمن ندارد ضرورتي يعني ؛باشد داشته جريان نيز كلي
هرچند در مبيع يا ثمن كلي، مصداق تعيين و مشخص كه  كرد شايد بتوان استدالل ،مقابل
. )267: 1376پور، داراب(آن به نحوي كه كامالً رفع غرر كند، معلوم است  ةاندازاما ميزان و  ،نيست
 بايد بررسي  وص زمان اعتبار معلوم و معين بودن مورد معامله نيز اهميت داردتشخي ،بنابراين

گردد كه شرط معلوم و معين بودن مورد معامله در زمان انشاي عقد مالك است يا در زمان 
  .آن يايفا

  
   عرف نقش مورد معامله و بودن معلوم حدود .3. 2

اي اشاره بودن معلوم تعريف به  ولي،همدني معلوم بودن مورد معامله را ضروري دانست قانون
 مدني قانون 342 ةماد اول قسمت از. دهدنمي ارائه آن تشخيصبراي  را ايضابطه و ندارد
 معامله مورد »اوصاف« و »جنس« ،»مقدار« كه است اين بودن معلوم از منظور كه شودمي روشن
آيد نمي وجود به بطالن براي موجبي ،نباشد معلوم مبيع مشخصات ديگر اگر. باشد معلوم بايد

 كليات و جنس مقدار، طرفين كه اندازه همين پس. است نيز تابع عرف آن بودن معلوم و ميزان
. است صادق نيز ثمن بارةدر قاعده اين. )269: 1376پور، داراب(كند مي كفايت ،بدانند را وصف مبيع

ذكر ارقام است؛ اما در بعضي از  ،معلوم بودن ثمن ةوسيلدر اكثر قراردادها، مطابق عرف، «
كند و قراردادها ذكر رقم دقيق ثمن عرفاً ضروري نيست و عرف در تعيين قيمت اغماض مي

  .)99: 1391شعاريان، (» باشدمثال بارز آن نيز صحت بيع به تخمين مي
 معلوم خريدار براي معامله ثمن مقدار چنانچه گفت بايد لزوماً ،باالمطلب  دقت در با
 اگر اما نمايد،مي كافي آن بطالن و معامله مورد به جهل مفهوم شمول براي مقدار همين د،نباش

. است معلوم عرفاً وي براي ثمن بداند، را بعدي ثمن تعيين ضوابط و معيارهاي خريدار
 بوده عرفي آگاهي مقصود است، مطرح ثمن و معامله مورد به علم از بحث كه كجا هر بنابراين،

 انشاي متعلق موارد، گونهاين در ،نتيجه در. يستن نظر مورد محض علمي و تجربي معيارهاي و
 كفايت عقد صحت براي عرفي بودن معلوم مقدار همين و است معلوم عقد هنگام در متعاملين

  .)270: 1376پور، داراب(د كنمي
  

 بررسي ثمن شناور در فقه. 3
نعقاد عقد، معلوم و معين نشده يا به عللي ثمن شناور ثمني است كه توسط متعاقدين در زمان ا

 زمان از ايبرهه در واند دهكرقابل تعيين نبوده و متعاملين تعيين قطعي آن را به آينده موكول 
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 به نظر دكتر صفايي نيز .)225: 1376پور، داراب(شود مي مشخص و معين ثمن پرداخت، از قبل
 به سخن نمود، معين را ثمن بتوان آن براساس كه يمعيار ةارائ يا و ثمن تعيين قابليت از وقتي«

 معين را ايضابطه قرارداد، انعقاد زمان در طرفين يعني ؛منظور ثمن شناور است آيد،مي ميان
  .)64-63: 1384صفايي، (» نمود مشخص را قيمت آن، به رجوع با بتوان كه نمايند
 

   در فقهپذيرش تعيين بعدي ثمن توسط يكي از طرفين معامله .1. 3
صاحب . استقرار گرفته  نهايفرض تعيين ثمن توسط يكي از طرفين يا ثالث مورد توجه فق

ايشان ابتدا . ستا   اين فرض را به استناد روايت صحيح السند، نافذ دانسته)شيخ بحراني( حدائق
ور نظر مشهور مبني بر بطالن معامله به حكم مشتري يا ثالث را بيان نموده و در رد نظر مشه

   .دكن مياستناد ) 7( از امام صادق 1به روايت رفاعه
شيخ يوسف بحراني بعد از ذكر متن حديث و بررسي سنديت آن و ذكر اين مطلب كه 

 : فرموده استشرح االرشادكند كه در   روايت مسلم است، نظر محقق اردبيلي را ذكر ميصحت
ورتي كه بيع با ثمن مجهول واقع نمايد، و در ص اين روايت داللت بر جواز جهل به ثمن مي«

 چنين بيعي صحيح است و در صورتي كه بيع با حكم مشتري منعقد گردد، ميزان ثمن ،گردد
است   بر اشتراط علم به ثمن نقل اجماع نمودهتذكرها عالمه در ما انصراف به قيمت بازار دارد، 

ل اين روايت و نيز رد كردن ا تأويم ا؛گردد و اين اجماع مانع از پذيرش جواز جهل در ثمن مي
پس امكان دارد كه بگوييم حكم اين حديث، مخصوص همان سؤال بوده . آن مشكل است

 ،سو به نظر مقدس اردبيلي، از يك، بنابراين.)461: تا بيبحراني،(» باشد است و حكم عامي نمي
 مفيد نهاي اجماع فق، از سوي ديگراام ؛روايت مزبور مفيد حكم به جواز جهل در ثمن است

نظر    علما در بطالن بيع با ثمن مجهول اتفاق،ديگر سخنبه  .خالف روايت است حكم بر
 است از همين روست كه دو دليل شرعي معارض وجود دارد و مقدس اردبيلي معتقد  و دارند

  .است دشوار ،سو و عدم توجه به اجماع از سوي ديگركه تأويل روايت و نيز رد آن از يك
مقدس اردبيلي كه معتقد  پاسخده است و در شبحراني متعرض مفاد روايت نشيخ يوسف 

 پوشيده :فرمايد اند، مي به خاص بودن روايت شده، و نيز فقيهاني كه معتقد به تأويل آن شده
 اجماعي است كه در تذكره، مدعي ،نيست كه آنچه مبناي نظرات آنها در رد اين حديث است

اجماع   وا اين حديث به جز همين اجماع منقول وجود نداردپس هيچ معارضي ب. اند آن شده

                                                            
ا قيمت مبيع را مشتري، بعداً تعيين م ا،كنند كه بيع انجام شود  فروشنده و خريدار توافق مي،مضمون اين روايتبراساس . 1
عنوان نمايد و بعد از آن مبلغ هزار درهم را به بعد از حصول توافق، مشتري مبيع را  قبض و در آن تصرفات مالكانه مي. دكن

اند كه  اين مورد فرمودهبارة در)7(امام صادق . ورزد ا فروشنده از پذيرش آن امتناع ميما ،دارد  ميثمن براي فروشنده ارسال
، اما اگر كندالتفاوت را جبران   مشتري بايد مابه، اگر قيمت عادله از مبلغ ارسالي بيشتر است؛بايست قيمت عادله تعيين شود مي

  .)271: 12ج تا، بي،عاملي الحرال( ازاد از آن فروشنده است، مباشد بازار كمتر از مبلغ ارسالي ةقيمت عادل
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 شود اجماع نيز با اين حديث تخصيص زده ميزيرا  ؛نيست اتكا قابل ثمن، تعيين لزوم در فقها
 روايت  اينبه باور وي،. )462- 461 :تابيبحراني، (است تر از اجماع  از لحاظ اعتبار، قويحديث و 

 :تابيبحراني، (است  صحيح روايت، سند كهويژه اينبه است؛ عينمت آن به عمل و معارض از سالم
 استناد قابل ثمن تعيين قابليت كفايت ديدگاه اثبات براي رفاعه صحيحة ، روايتبنابراين. )460

   .)124 :1395 محمدي و كاويار،(است 
  

   در فقه و مازادبازارارجاع به قيمت پذيرش . 2.3
 و بازار فرض ارجاع ثمن به قيمت  در تعيين ثمن،نهايفقفروض مورد توجه  ازديگر كي ي

. ندا كه اين فرض را مورد بررسي قرار دادههستنداهللا خوئي ازجمله فقيهاني  آيت. مازاد است
 داليلنقل و   مبني بر لزوم تعيين قطعي ثمن را از قول شيخ انصارينهايفقايشان ابتدا مدعاي 

 دليل خاصي بر اعتبار و شرط صحت علم به مقدار ثمن در كهند بر آنو د نكن ميرا بيان و رد 
 باره يعني براساس قواعد و روايت وارده در اين ،عقد بيع وجود ندارد و بايد به وجه ديگر

  . استدالل كرد
  

  بررسي بر حسب قواعد .1. 2. 3
نداند ع يكه با ايگونه به؛اگر منظور از جهل به مقدار ثمن، جهل نسبت به اصل ماليت باشد

 در ، مال است يا نه،عنوان ثمن در عقد بيع مطرح استثمن چقدر است و حتي نداند آنچه به
مال به مال و  ةمبادلزيرا بيع يعني  ؛اي باطل است اين صورت شكي نيست كه چنين معامله

از  پيشاست كه  مقابل تملك مال جديدي به ازاي دادن مال ديگر به طرف ،هدف متعاملين
آورد يا خير و  دست مي  پس در صورتي كه نداند آيا آن مال را به.نبوده استآن لك  ما،معامله

 و بيع واقع بودهاي نقض غرض   پس چنين معامله، چه مقدار است،يا در صورت حصول
را بيع    زيرا آنست؛قالاي مستند به ارتكاز ع بطالن چنين معامله. و باطل استد شو نمي
 آن علم كه به ماليت درحالي ؛از جهالت فقط جهل به مقدار ثمن باشداگر منظور  اما. دانند نمي

 در اين صورت شكي در صحت چنين ، نيز قيمت بازار قرار داده است رادارد و مقدار آن
پس . )279: ه1412، خويي(گردد   زيرا چنين جهلي موجب غرر و خطر نمي؛اي وجود ندارد معامله

اي   زيرا معتقدند چنين معامله؛ايشان صحيح است در نظر ،فرض دوم كه محل بحث ماست
  .آميز نيست و مالك آن تشخيص عرف است مخاطره

  
  روايت براساسبررسي  .2.2.3

 كه اين حديث عرف متعارف بين مردم در معامالت معتقدند ،به حديث رفاعهبا استناد ايشان 
 بلكه امر را به ،گويند نمي ثمن چيزي بارةنحو كه در هنگام معامله دربدين ؛دارد را بيان مي
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م و داور قرار كَشود كه منظور آنها ح گونه استنباط ميسپارند و از قرائن قاطعه اين مشتري مي
 بلكه ثمن در چنين معامالتي كلي است و آن قيمت ،او نيست ةنظريدادن مشتري و تمكين به 

           گونه مستدل ه را بدينايشان نظر خود مبني بر پذيرش اين نوع معامل. بازار و مازاد است
تواند امر كلي قرار گيرد كه قابل انطباق با قيمت بازار و مازاد  ثمن در معامله مي« :دسازنمي
 مشتري بايد در صورتي كه ،پس با اين تفسير. نمايد باشد و فروشنده اين كلي را تمليك مي مي

  .)280 :ه1412 ،خوئي( »نمايد جبران ،مقدار پرداختي كمتر از قيمت بازار باشد
 ،ثانياً ؛آيند پذيرند و در مقام رد يا تأويل برنمي  عمل به روايت را مي، اوالً:بنابراين ايشان

صحت چنين  و اين دليل برده كر روش متعارف عقالئي بين مردم را بيان ،)7(معتقدند امام 
 آن عمل كرد و بايد بهو حاصل سخن ايشان اين است كه حديث درست است . معامالتي است

 زيرا خطري در آن ؛اي غرري نيست اين حديث بيانگر امري متعارف است و چنين معامله
  .وجود ندارد

  
  بررسي ثمن شناور از ديدگاه حقوقي. 4
مورد  ترپيشنظر به جايگاه ثمن و شرايط مورد معامله در قواعد عمومي قراردادها كه  دقتبا 

كه پذيرش بيع با ثمن شناور را به ر صائبي وجود دارد از ديدگاه حقوقي نظبحث قرار گرفت، 
ترين مهماز  .انگارد هاي مربوط به نظم عمومي صحيح مي استناد تصريح مواد قانوني و ضرورت

اصل آزادي ، گردد، كفايت علم اجمالي به مورد معاملهمي مطرح در اثبات اين امرداليلي كه 
هاي نوين از مفهوم مورد معامله تلقي نيزو ادي هاي اقتص ضرورت و  پذيرش عرفي وقراردادي

   .است
  
  فايت علم اجماليك .1. 4  

 مگر در موارد خاصه كه علم ،مورد معامله بايد مبهم نباشد«: دارد  قانون مدني بيان مي216مادة 
وارد بر آن  ياستثناكنندة يك قاعدة عمومي و همچنين  اين ماده بيان. »اجمالي به آن كافي است

    عنوان يكي از احتجاجات نظرية عدم صحت بيع با ثمن شناورقاعدة مذكور به. ه استقاعد
ترين دليل جهت اثبات صحت عنوان مهمستثناي مذكور در اين ماده، شايد بها اما. رودكار ميهب

شويم كه علم اجمالي در  يادآوربايد  نخست. بيع با ثمن شناور مورد توجه قرار گرفته است
گانه يعني علم كامل به امور سه«علم تفصيلي به مورد معامله . م تفصيلي قرار داردمقابل عل

 شهيدي،( »از هر جهتي كه عرفاً در تحقق رضا به معامله، مؤثر باشد)  وصف و مقدار،ماهيت(
اي كه امر معلوم را از  آگاهي محدودي است، به درجه «،اما منظور از علم اجمالي. )316: 1372

كه همة خصوصيات آن در حوزة آگاهي قرار كند، بدون اين ، متمايز و مشخص ميامور ديگري
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هرچند گفته شده كه كفايت علم اجمالي محدود به موارد مصرح . )317: 1372شهيدي، (» گيرد
كه كفايت علم اجمالي مربوط به عقود مسامحي است  و يا اين)185: 1371كاتوزيان، (قانوني است 

   .ابطة علم اجمالي، مبتني بر عرف استاما به باور ما بايد پذيرفت كه ض ،)317: 1372 شهيدي،(
ت علم اجمالي، منحصر به موارد مصرح قانوني و يا عقود يبراساس اين نظريه، موارد كفا

در واقع، نظرية . سازد مسامحي نيست، بلكه عرف است كه كفايت علم اجمالي را مشخص مي
به .  همين نظريه است،شود با ثمن شناور صحيح شناخته ميمورد بحث ما كه براساس آن، بيع 

عرفي  ةضابطتوان پذيرفت،  اي كه در اين زمينه مي بهترين ضابطه« :ييصفادكتر سيدحسين نظر 
در واقع، مواد قانوني مربوط به علم اجمالي، مبتني بر عرف است و در مواردي هم كه . است

كه آيا علم اجمالي شته باشد، براي تشخيص ايننص قانوني مربوط به علم اجمالي وجود ندا
  .)133: 1382صفايي، ( »كند يا نه، بايد به عرف رجوع كردكفايت مي

كفايت علم اجمالي به مورد  ةضابطايشان براي اثبات مدعاي خود مبني بر عرفي بودن 
  ) با تصرف135-134: 1382صفايي، ( :ندكن مي به چهار دليل احتجاج ،معامله
اين . ي وجود ندارد كه موارد علم اجمالي منحصر به مواد منصوص در قانون باشددليل. 1

دهد، نه با عرف امروز و نه با مصلحت اجتماعي كه تسهيل   نه با فقه اسالمي وفق مي،نظر
  .كند معامالت مردم را ايجاب مي

هي همة وانگ ؛ مبتني بر تسامح براي رفع نيازهاي امروز كافي نيستيضابطة قراردادها. 2
 553مثالً بنابر مستفاد از مادة  ؛شود با اين معيار توجيه كرد موارد مصرح در قانون را نمي

قانون مدني، در عمليات مضاربه، علم تفصيلي و ذكر تجارت خاص الزم نيست و علم 
 .شمار آوردبه يمسامحتوان يك قرارداد كه مضاربه را نمياجمالي كافي است و حال آن

مجهول،  ةمعاملچه مبناي فقهي بطالن  ؛في با فقه اسالمي هم سازگار استضابطة عر. 3
 .)69: 1382محمدي، ( استقاعدة غرر است كه معيار آن، عرف 

چه در اين ماده براي  ؛ قانون مدني قابل استناد است553اين ضابطه از مالك مادة . 4
رفع غرر و علم تشخيص تجارت مورد مضاربه، به عرف ارجاع گرديد و چنان است كه 

 كافي شناخته شده است و چون از اين لحاظ خصوصيتي در ،اجمالي با توجه به عرف
 . توان آن را به ساير قراردادها گسترش داد مضاربه نيست، مي

رسد هرگاه علم اجمالي به مقدار مبيع، وجود داشته باشد و عرفاً غرر   به نظر مي،اينبنابر
 .)135: 1382صفايي، ( ) قانون مدني216مستنبط از مادة (ذ است منتفي باشد، معامله صحيح و ناف
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  هاي اقتصادي عرف تجاري و ضرورت .2. 4
يكي ديگر از داليلي كه ممكن است در جهت اثبات صحت قراردادهاي بيع با ثمن شناور ارائه 

  . هاي اقتصادي است گردد، استناد به عرف تجاري و ضرورت
 با در برخي مواقعشود  هاي اقتصادي، موجب مي ضرورتو  تحوالت تجاريرشتاب پسير 

عنوان  عرف نيز به،از سوي ديگر ؛مسامحه يا تأويل به قواعد حقوقي سابق نگريسته شود
اي عنوان قاعدهمردم يا گروهي از آنان به ةهمخود در ميان تدريج و خودبهاي كه بهقاعده«

ارچوب قواعد، ه راهي نخواهد رفت كه در چهمانبه همواره  ،»آور مرسوم شده استالزام
متفاوت خواهد بود و  تعريف شده است و از مكاني به مكان ديگر و از زماني تا زماني ديگر

كاتوزيان، (  عرف تجاري، به علت شتاب تحوالت آن، شديدتر خواهد بودبارةاين وضعيت، در
1365 :109(.  

ها، ثمن  امروزه بسياري از شركت .تنيس امستثنبحث ما نيز، اين امر  وضوع موردمدر 
بسياري فروش  .ندكن ميمعين آن را دهند و در زمان تسليم  قراردادهاي خود را شناور قرار مي

، با ثمن شناور است و در بسياري ديگر از قراردادها به علت المللاز كاالها در تجارت بين
 :اند  همين روست كه گفتهاز. گردد ضرورت و به حكم عرف، ثمن به نحو دقيق تعيين نمي

كه معامله صحيح باشد، الزم نيست كه براي اين ؛رفع ابهام از مورد معامله، عرفي است ةضابط«
 با مسامحه همراه مورد معامله با دقت علمي، معلوم باشد و معلوم بودن آن نزد عرف كه معموالً

توان در  ي عرفي را هميشه نميها داوري بنابراين، .)320: 1372شهيدي، ( »است، كافي خواهد بود
در مواردي كه مورد عقد، در  «.جو كرد و هدف ايجاد اطمينان عرفي استوپرتو قواعد جست

توان  آن وجود ندارد و اين وضعيت عرفي را مي ةمشاهدعرف معلوم باشد، نيازي به بيان يا 
   .)321: 1372شهيدي، ( »دليل معلوم بودن مورد معامله، نزد طرفين دانست

توان قاطعانه حكم به گفته، در فقه و حقوق ايران نميپيش با توجه به مطالب ،بنابراين
پس در مواردي كه ثمن در قرارداد به طور دقيق معلوم . بطالن قرارداد مبتني بر ثمن شناور داد

كه طرفين عرفاً آگاه  طوريه ب،اي براي تعيين ثمن وجود دارد ولي ضابطه،و معين نشده است
  .  دانستشوند، در حكم علم به ثمن است و چنين قراردادي را بايد صحيح مي دانستهآن به 

  
 بررسي وضعيت مبيع و ثمن در قراردادهاي صادرات گاز. 5

در قراردادهاي خريد و فروش گاز ضوابطي حاكم است كه علم تفصيلي نسبت به مبيع و ثمن 
   .ندشو ميواكاوياين ضوابط  ادامه،در . نمايدرا حاصل مي
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  بودن مبيع در قراردادهاي فروش گاز معين و بررسي معلوم .1. 5
 بايستي مبيع از ،الذمه باشد در حالتي كه مورد معامله كلي في، قانون مدني342 ةمادبراساس 

ماهيت همان جنس مورد توافق است كه در . ماهيت، اوصاف و مقدار معلوم گردد ةجنبسه 
. استتر هاي سنگينتان، اتان، پروپان، بوتان، پنتان و ديگر هيدروكربناينجا گاز طبيعي شامل م

گاز طبيعي هستند كه مورد درخواست خريدار بوده  ةعرضاوصاف مورد معامله نيز شرايطي از 
مقادير . ندشوميطور مشخص درج ه ه و در قرارداد بشدمذاكره دربارة آنها و بين طرفين 

 اين سه بارةكه ذيالً در استهاي معلوم نمودن مبيع  جنبهقراردادي گاز نيز يكي ديگر از
  . موضوع بحث خواهد شد

  
   ماهيت گاز طبيعي.1. 1. 5

       از گوناگوني ريمقاد متشكل از است كهي مخلوط گازيك هيدروكربن  يعيگاز طب
 اوقات يه و گاترهاي سنگينمتان، اتان، پروپان، بوتان، پنتان و هيدروكربنشامل ها هيدروكربن
 عمده بخش گاز .است 4ومي هل و3دروژني هدي سولف،2تروژني، ن1كربندياكسي از ديدرصد كم

 سوخت نيرتپاك بوده و بويب و رنگيبي، گازي عيگاز طب. 6است  تشكيل شده5طبيعي از متان
  . دورميشمار به يليفس
  
  اوصاف گاز طبيعي .2. 1. 5

 ةنقط، فشار گاز در 7صاف مبيع تحت عناوين كيفيت گازدر قراردادهاي بلندمدت فروش گاز، او
  .اندتوصيف شده زير به شرح 10گاز ةدانسيتو  9تحويل ةنقط، دماي گاز در 8تحويل

 ؛شوديا آناليز گاز پرداخته مي 11در بخش كيفيت گاز، به موارد متعددي با عنوان مشخصات
 حداقل 12، براي مثال متانتركيب شيميايي گاز تحويلي برحسب مول درصد: همچونمواردي 

 حداكثر يك 15حداكثر سه درصد، بوتان 14 حداكثر هشت درصد، پروپان13 درصد، اتان85

                                                            
1. Carbon dioxide (CO2) 
2. Nitrogen (N2) 
3. Hydrogen sulfide (H2S) 
4. Helium (He) 
5. CH4 
6. Natural Gas org. 
7. Quality of gas 
8. Delivery pressure 
9. Delivery temperature 
10. Density of natural gas 
11. Quality specifications 
12. Methane (C1) 
13. Ethane (C2) 
14. Propane (C3) 
15. Butane (C4) 
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دهم درصد، نيتروژن حداكثر پنج  حداكثر هشت1ترهاي سنگيندرصد، پنتان و هيدروكربن
 دهم درصد، و همچنين /ونيم درصد، اكسيژن حداكثر چهاراكسيدكربن حداكثر يكدرصد، دي

 كيلوكالري بر مترمكعب استاندارد، ارزش حرارتي 11750 تا 10470 بين 2ب ايندكسوو
شبنم  ةنقط كيلوكالري بر مترمكعب استاندارد، 9200  و حداكثر8200 گاز حداقل 3ناخالص

 كيلوگرم بر سانتيمترمربع، 55سانتيگراد براي فشار گاز تا حد  ةدرج - 10 كمتر از 4هيدروكربن
 كيلوگرم بر سانتيمترمربع، 50تا سانتيگراد در فشار گاز  ةدرج - 5 از  كمتر5شبنم آب ةنقط

گرم  ميلي12حداكثر  7گرم و براي مركپتان ميلي4براي سولفيد هيدروژن حداكثر  6مقدار گوگرد
8بر مترمكعب استاندارد، و كل گوگرد

گرم بر مترمكعب  ميلي90موجود در گاز در حد  
  . گردد كيلوگرم بر سانتيمترمربع، تعيين مي55 -60يل تحو ةنقطاستاندارد، و فشار در 

  
  مقادير قراردادي گاز طبيعي. 3. 1. 5

 ةدورهاي كليدي قراردادهاي فروش گاز، تعيين مقادير واقعي گاز در طول يكي از بخش
و روابط  سازوكارآنها از هاي لفهؤمشروط مربوط به مقادير قراردادي گاز و . استقرارداد 
 قراردادهاي موجود، در حد كفايت به تشريح و واكاوياين مقاله با .  برخوردارندايپيچيده

  .تبيين مقادير در قراردادهاي گازي ايران خواهد پرداخت
  
 9مقدار قراردادي ساالنه .1. 3. 1. 5

 ةنقطدر طول يك سال قراردادي در  استبيانگر حداكثر مقدار گازي است كه فروشنده متعهد 
 .ددهو به وي تحويل  كندخريدار آماده  ةروزانهاي رخواستتحويل و حسب د

 
  10ساالنه قراردادي مقدار حداقل .2. 3. 1. 5

كه توسط ضريب تعهد به برداشت يا  استاين مقدار، درصدي از مقدار قراردادي ساالنه 
  .بودخواهد ملزم گردد و خريدار به برداشت آن در طول سال پرداخت ساالنه تعيين مي

  
  

                                                            
1. Pentane & higher hydrocarbons (C5+) 
2. Wobbe index 
3. Gross Calorific Value (GCV) 
4. Hydrocarbon dew point 
5. Water dew point 
6. Sulphur content 
7. Mercaptan sulphur 
8. Total sulphur 
9. Annual Contract Quantity (ACQ) 
10. Min ACQ 
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  1تعهد برداشت يا پرداخت ساالنه .3. 3. 1. 5

در ساختار قراردادهاي خريد و فروش گاز، فروشنده تمايل دارد ريسك عدم برداشت گاز از 
 به منظور خريدار را تحت شرط تعهدبدين ؛اي به حداقل برساندگونهسوي خريدار را به

  سال و يا پرداخت مبلغ آنپرداخت، ملزم به برداشت مقدار معيني گاز در طول  يا برداشت
در طول يك سال ملزم به برداشت و خريدار درصدي از مقدار قراردادي ساالنه را كه . نمايدمي

 مقدار تعهد ،پرداخت بهاي آن و يا در صورت عدم برداشت متعهد به پرداخت مبلغ آن است
  .نامند مي2برداشت يا پرداخت ساالنه يا حداقل مقدار پرداختي ساالنه

  
   3مقدار قراردادي روزانه. 4. 3. 1. 5

اين مقدار به طور ساده از تقسيم مقدار قراردادي ساالنه بر تعداد كل روزهاي سال به دست 
هاي عملياتي، محاسبات مربوط به ريزيها و برنامه فعاليتبارةآيد، و به طور معمول درمي

  . دشومي گرفته كاربهحساب ساالنه و موارد ديگر صدور فاكتور ماهانه و تسويه
  
  4حداكثر مقدار قراردادي روزانه .5. 3. 1. 5

تا بگذارد ا تهيه و در دسترس خريدار مقدار گازي است كه فروشنده متعهد است هر روز آن ر
 ولي مشتري الزامي به برداشت اين مقدار ،در صورت درخواست مشتري، به او تحويل دهد

  .دكن و اعالم كه به آن نياز داشته مگر آن،ندارد
  
  5روزانه قراردادي مقدار حداقل .6. 3. 1. 5

مقدار گازي است كه خريدار برحسب مفاد قرارداد الزام به برداشت آن داشته و برداشت مقادير 
  . وي بينجامد ةجريم بهكمتر از آن، ممكن است 

 
  6جبراني گاز مقدار .7. 3 .1. 5

ز حداقل مقدار قراردادي ساالنه بوده باشد، ضمن كمتر اة خريدار، ساالنچنانچه حجم برداشت 
هاي بعد نسبت به جبران كسري برداشت نشده، مجاز است در سالپرداخت بهاي گاز برداشت

  .)Peter, 2008: 167-173( دنامنگاز جبراني ميرا كه آن  كنداقدام 
 

  

                                                            
1. Annual Take Or Pay Quantity (ATOPQ) 
2. Annual minimum payment 
3. Daily Contract Quantity (DCQ) 
4. Max DCQ 
5. Min DCQ 
6. Make-up gas 
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  1برداشتمقدار گاز پيش .8. 3. 1. 5

در (موع حداقل مقدار قراردادي ساالنه و مقدار گاز جبراني  بيشتر از مجةشدبه مقادير برداشت
صورت خريدار يك اعتبار   در اين.دشوميبرداشت گفته در يك سال، گاز پيش) صورت وجود

اي شدهاو را تا حد توافق ةآيندكه متعاقباً شرط تعهد برداشت يا پرداخت سال د كنميدريافت 
  .)Peter, 2008: 167, 174-175( دهدكاهش مي

گردند  در قراردادهاي صادرات گاز، مقادير قراردادي با دقت تعيين ميپيداست،كه چنان هم
 ازآنجاكه مبيع در ،بنابراين. استو تعهدات هريك از طرفين در قبال اين مقادير نيز روشن 

الذمه است و مقادير و جنس و اوصاف به تفصيل در قرارداد قراردادهاي فروش گاز كلي في
 و فروشنده ملزم به تهيه و تحويل ميزان ثابتي از گاز با وصف مشخص است، و دشوميذكر 

و معلوم بودن مبيع نزد  است قانون مدني 351 ةمادقرارداد به جهت علم به مبيع منطبق با 
قراردادهاي فروش گاز  پسالمللي نفت و گاز هستند، محرز است، هاي بينطرفين كه شركت

  .ندهستايراد  بدون بودن مثمن از منظر قانون مدني ايران از حيث معلوم و معين
  

  سازوكار تعيين ثمن در قراردادهاي فروش گاز  .2. 5
انعقاد قرارداد تا زمان اجرا ن ميا بسيارالمللي گاز، فاصلة زماني شرايط متغير حاكم بر بازار بين

هاي پيشرفته، ر فناوري عملياتي، شرايط عرضه و تقاضا، ظهوهاي نوسان هزينهآن، ةخاتمو 
 قيمت  قطعيتعيين ةاجاز هاي جايگزين و بسياري موارد نامشخص حين توليد،قيمت سوخت

همچنين شدت نوسانات . دهدنميمتعاملين  به زمان عقد قرارداد در هاي آتيبراي سالرا 
ي را قرارداد، مديريت و اقتصاد واحدهاي تجار ةدورقيمت در بازار انرژي و بلندمدت بودن 

  و طرفينخواهد بوداطراف قرارداد  به زيان ثابتثمن  ،روازاين .دهدقرار ميثير أتتحت  بسيار
 .دهند از خود نشان نميثابتتمايلي به تعيين ثمن 

طور رقابتي ه قرارداد ب ةدوربلندمدت قراردادي نيازمند آن است كه گاز براي  ةرابططبيعت 
خواهد باالترين زيرا فروشنده مي ؛ گاز وجود نداردقيمت منصفانه براي. گذاري شودقيمت

دست آورد و خريدار ه، بدده مينشانهاي رقيب قيمت كه ارزش گاز را در ارتباط با سوخت
قيمت نهايي، . دكنميگذاري منظور پوشش عدم قطعيت آينده، هدفترين قيمت را بهپايين

 كمبود يا فراواني منابع مانندوعاتي موض. خريدار و فروشنده خواهد بودن مياحاصل توافق 
شده بين خريدار و فروشنده، سهم گاز در بازار انرژي، كيفيت گازي در كشور، ريسك تسهيم

هاي رقيب و قيمت آنها و همچنين ساختار بازار، بر  سوختهمچونگاز، مالحظات بازار 
   .)Ashok, 2017: 14( ندهستثيرگذار أتگذاري گاز قيمت

                                                            
1. Carry forward quantity 
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دليل ارتباط مبنايي آن با ه ناسب، شرايط اقتصادي قرارداد را تثبيت كرده و بتعيين قيمت م
است كه  سازوكاريتعيين ثمن مناسب  ةضابط. دكنميشروط ديگر، تحكيم قرارداد را تضمين 

 ، انتقال و فرآورش، اعم از اكتشاف، توسعه، توليد،هاي فروشنده در باالدستيهزينهن ميابتواند 
دستي براي فروش تجاري و ي وي و همچنين شرايط خريدار در پايينو سود معقول برا

. دكنمين أتمنطقي برقرار نموده و منافع بلندمدت فروشنده و خريدار را  ةرابطاقتصادي گاز، 
   :گذاري گاز وجود داردبراي اين منظور دو رويكرد عمده در قيمت

  
  1گذاري مبتني بر هزينهقيمت .1. 2. 5

هاي هاي مستقيم، غيرمستقيم و ثابت شامل هزينههزينه همةتني بر پوشش رويكردي است مب
نظر از ارزش سود منطقي، صرف ةحاشيمالي، جبران ريسك و مين أتگذاري، عمليات، سرمايه

 ,Harvard Business Review( گرددعرضه و تقاضا تعيين مي سازوكاربازاري كاال كه توسط 

2018(.  
  
  2راساس ارزش بازارگذاري بقيمت .2. 2. 5

هاي توليد و انتقال آن از  هزينهبدون تمركز بررويكردي مبتني بر پذيرش ارزش بازاري گاز 
  .)Energy Charter Secretariat, 2007: 73-74( توليد تا بازار مصرف ةنقط

. نشان دهد خريدار و فروشنده تمايل دارند قيمت گاز، تغييرات بازار انرژي را ،طور كليه ب
. هايي خاص تعديل گرددبنابراين، بهتر است قيمت در طول زمان با يك فرمول شامل شاخص

        هاي نفتي، برق، هاي قيمت گاز شامل نفت خام، فرآوردهها در فرمولبرخي از شاخص
  .ندهستسنگ و تورم عمومي غالز

 داراي ز طبيعيالمللي برخوردار است، گابين ةيكپارچبرخالف نفت خام كه از يك بازار 
به دليل . استاي شامل بازار گاز آسيا، اروپا و آمريكاي شمالي سه بازار عمده منطقه

در هر بازار نيز متفاوت گذاري قيمتروش  هريك از بازارهاي يادشده، بالتبع خصوصيات
هاي رايج در قراردادهاي  از فرمولايدر ادامه به تشريح نمونه. )Jonathan, 2012: 10( است

  .پردازيم نسبتاً آزاد مييعنوان بازارهبلندمدت خريد و فروش گاز در اروپا ب
هاي   فرآورده شاخص براساسدر اروپا،گاز طور معمول قراردادهاي بلندمدت تجارت ه ب
  .)Jonathan, 2012: 145-149( دنگرد گذاري مي  نفت گاز و نفت كوره قيمتهمچوننفتي 

                                                            
1. Cost-plus pricing mechanism 
2. Market-linked pricing mechanism (Netback pricing) 
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طريق خط لوله و از  مدت خريد و فروش گاز در اروپادر قراردادهاي بلندگذاري  قيمت
تقريباً مشابه بوده و به  1گاز ةمبادلگذاري در مراكز تجارت و   به غير از قيمتجي .ان .ال

   .)Peter, 2008: 138-144( گيرد هاي زير مورد استفاده قرار ميصورت
  :ضربهاي حاصل فرمول

Pgas = P0*[A*(GO/GO0) +B*(FO/FO0) +C*(COAL/COAL0) +D*(PPI/PPI0) + …] 

  :جمعهاي حاصل فرمول
Pgas = P0+ [A*(GO-GO0) +B*(FO-FO0) +C*(COAL-COAL0) +D*(PPI-PPI0) + …] 

 براساس اروپا در گاز نفت  روزقيمت GO پايه، زمان در گاز قيمت P0ها  در اين فرمول
 اروپا، در كوره نفت وز رقيمت FO پايه، زمان در گاز نفت قيمت  GO0،2پلتس ةنشري اعالم
FO0 پايه، زمان در كوره نفت قيمت COAL اروپا، در سنگغالز  روزقيمت COAL0 قيمت 

 در توليدكننده قيمت شاخص PPI0 ،3توليدكننده قيمت شاخص PPI پايه، زمان در سنگغالز
را ف ميزان وابستگي بازار هد A ,B ,C بيضراوزن هريك از  افزون بر اين،. ندهست پايه زمان

  .دهد نشان مي،شودبه نوع سوختي كه گاز جايگزين آن مي
تنظيم قرارداد و تعيين قيمت، خريدار و فروشنده ضمن انتخاب ساختار فرمول  منظوربه

 فرمولِ يگذاري كه شرح آن ارائه گرديد، بر اجزاقيمت و براساس يكي از رويكردهاي قيمت
 و P0 ،GO0 ،FO0 ،PPI0 مانندهاي پايه توافقي مذاكره نموده و نسبت به تعيين شاخص

قيمت پايه با توجه به شرايط اقتصاد جهاني، شرايط . ندكنمي توافق A,B,C,Dب يضراهمچنين 
 توليد و انتقال، شرايط بازار ةشدهاي تمامهاي جايگزين، هزينهبازار انرژي، قيمت سوخت

هاي مندرج در فرمول خصگردد و شاگذاري تعيين ميمصرف و براساس رويكردهاي قيمت
در ايران نيز . عهده دارندرتعديل قيمت را ب ةوظيفمتناسب با نوسانات قيمت انرژي در بازار، 

هاي گذاري گاز طبيعي در قراردادهاي بلندمدت صادراتي، از روش و فرمولقيمت براي
  . دشومييادشده استفاده 

  
 اعتبار ثمن شناور در قراردادهاي فروش گاز. 6
 ين مورد معامله بايد نزد متعامل، قانون مدني216 ةمادبراساس بيان شد، تر پيشان كه چنهم

 اوصاف اساسي آن براي  و جنس، معلوم است كه مقداري مورد معامله در صورتومعلوم باشد 
در قراردادهاي بلندمدت خريد و فروش گاز طبيعي، مقادير .  باشدمشخصطرفين معامله 

 مشخصات فيزيكي و ،گاز و مشخصات كمي و كيفي يا به بياني ديگر ةالنساقراردادي روزانه و 
         هايلفهؤم ازجمله ميزان درصد ،شيميايي گاز كه حكايت از جنس و وصف آن دارد

                                                            
1. Gas trading hubs 
2. Platts 
3. Producer Price Index (PPI) 
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 .گيرند به دقت تعيين و مورد توافق قرار مي، آن و همچنين فشار گاز تحويليةدهندتشكيل
  قانون مدني ايران، مقدار، جنس و اوصاف مبيع كامال190ً و 342، 216رو، مطابق با مواد ازاين

 همة به ،معلوم و مشخص است و اطراف قرارداد در زمان عقد بيع و در زمان تحويل مبيع
گونه جهلي نسبت به مقدار، جنس و وصف هاي آن كامالً علم و آگاهي داشته و هيچويژگي

 يعني در حد علم تفصيلي ،تر از علم اجمالياين علم و آگاهي بسيار فرا. مبيع وجود ندارد
  .استهاي يادشده نسبت به ويژگي
       قطعيتعيين ةاجاز عملياتي، هاينوسان هزينه تغييرات در بازار انرژي و ،از طرفي

قصد طرفين، خريد و فروش  افزون بر اين، و دنده نمياطراف قرارداد به را گاز هاي آتيقيمت
هاي رو، در فرمولازاين. استزار با هدف حفظ منافع اقتصادي خود گاز بر مبناي قيمت با

با  ؛گيردقرار مي مورد توافق  معين،قرارداد به طور معلوم و ةپاي توافقي در زمان عقد بيع، ثمنِ
منظور تعديل ثمن براساس عرف بازار، به . و تغيير داشته باشدديل قابليت تعثمناين شرط كه 

در نظر كننده تعديل هايشاخص نيز عقد قرارداد و  زمانايبرهايي در فرمول قيمت، شاخص
هاي يادشده هاي موجود در فرمولدر زمان تحويل گاز، شاخص بنابراين، .شودگرفته مي

گذاري و با استفاده از فرمول توافقي قبلي، قيمت محاسبه و معين هاي روز جايبراساس قيمت
 در فقه ، قيمت بازار و مازاد به اختيار يكي از طرفيند كهشدر اين مورد اثبات . گرددمي

  ازجمله ثمن و كفايت،پذيرفته شده و در حقوق ايران هم كفايت علم اجمالي به مورد معامله

همچنين بيان شد كه مورد معامله . است ثمن هم مورد پذيرش قرار گرفته تعيين قابليت
 موقعيت قراردادي  استچه اهميت يافتهبراساس تحليل اقتصادي حقوق دچار تحول شده و آن

نحوي در ه  ازجمله ثمن ب، است كه مورد معاملهمهم ،براساس اين ديدگاه. مورد انتظار است
قرارداد آورده شود كه حداكثر كارايي را داشته باشد و موقعيت قراردادي مورد انتظار طرفين را 

تعيين آن دقيقاً منطبق با  ةنحو و درج ثمن ةشيو ،در قراردادهاي مورد بحث ما. فراهم آورد
ترتيب با ديدگاه نوين در تلقي از مورد موقعيت قراردادي مورد انتظار طرفين بوده و بدين

تعيين قطعي ثمن در قراردادهاي فروش گاز، تحقق موقعيت . معامله نيز سازگار است
ر ساختن آن متناسب و سازد و در مقابل، شناومي روروبهقراردادهاي مورد انتظار را با چالش 

  .نمايدكارآمدتر مياز اين طريق متناظر با توقع قراردادي طرفين بوده و قرارداد را 
    گاز، برخي از  قراردادهاي فروش  دربراي توجيه مشروعيت ثمن شناورهمچنين 

و بيان  هدكراستناد  نيز روعيت تعديل قراردادو مش  به بند بازنگري در قيمت،دانانحقوق
 باز هم حدود تعهد خريدار ،بيني شده است در قراردادي كه تعديل قيمت در آن پيشاندتهداش
نوسانات در صورت بروز زيرا قرار است  ؛ قطعيت نيافته و روشن نيستثمن ميزان بارةدر
بيني شود و در در آينده پيشمتناسب با وضعيت بازار  ثمن ميزان واقعي ،هاقيمتدر منتظره نا
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 . مشخص خواهد شد، استثمن زمان عقد تعهد خريدار در آينده كه متفاوت از حقيقت ميزان
 دليلي بر عدم ،)گونه نيز هستكه اين( قرارداد مشروعيت داشته باشد ثمن اگر تعديل ،بنابراين

شعاريان، (  وجود ندارد، استدهشن مشخص آ ة محاسبسازوكار شناوري كه ثمنمشروعيت 
1391 :117(.  

وجب استدالل ارائه شده، شناوري ثمن در قراردادهاي بلندمدت فروش گاز  به م،بنابراين
       اي به اعتبار قرارداد واردو خدشهي ندارد براساس مباني فقهي و حقوقي ايراد و اشكال

 قرارداد در ثمن كرد ادعا تواننمي و ردندا منافات قرارداد در ثمن تعيين لزوم و باد سازنمي
 غرر پذيرد و سببِشده است و عرف آن را ميچنين ثمني در حكم تعيين. است مانده مجهول

  ثابتتعيين ثمنت ناشي از مخاطرا اين امر .دانستچنين قراردادي را صحيح بايد بيند و نمي
 يكي از ها سبب اضرار بيني قيمتكه نوسانات شديد و غيرقابل پيشرا قرارداد در ابتداي عقد 

 ، بر ثمن نامعينبدون نگرانيتا د هداجازه مياهش داده و به طرفين  كسيار ب،گرددين ميمتعهد
هاي تشويش مربوط به نوسانات قيمتو خود را از  كنند توافق ) شناورثمن(  آتيفعلي و معين

 . برهانندآتي بازار 

  
  ه نتيج

الذمه است و مقادير و جنس و اوصاف به تفصيل  كلي في،مبيع در قراردادهاي فروش گاز. 1
و  است قانون مدني 351 ةماد، قرارداد به جهت علم به مبيع منطبق با دشومير قرارداد ذكر د

بنابراين، . محرز است ،ندهستالمللي نفت و گاز هاي بينمعلوم بودن مبيع نزد طرفين كه شركت
ايراد بوده و بيقراردادهاي فروش گاز از حيث معلوم و معين بودن مثمن از منظر حقوق ايران 

  .ندهستحيح ص
ي معيارهاي دقيق ، در حين انعقاد قرارداد گاز طبيعي ايران طرفينصادراتدر قراردادهاي . 2

             بينيپيش ،براساس فرمولي كه به نحوة عملكرد آن آگاهي كامل دارند ثمن براي تعيين را
قابليت « ،كاالزمان تحويل  آن، ثمن براي زمان عقد قرارداد و طبقكه بر طوريه ب ؛ندكنمي

   ثمن،  تعيين قابليت و براساس پذيرش كفايت علم اجمالي به ثمن و كفايتداشته  »تعيين
از اين جهت خللي در صحت و  ،وجود نداردگونه جهل، ابهام و ترديدي در تعيين آتي آن هيچ

، 385، 384، 351، 350، 342، 339، 338، 216، 190با مفاد مواد اين مورد . دسازنميبيع وارد 
 نيز منافاتي گذاشته شد،بحث و تحليل  بهتر  قانون مدني كه پيش766 و 752، 694، 564، 563
  .ندارد
 به اختيار يكي از طرفين در فقه  و مازادبازارارجاع به قيمت كه پذيرش توجه به اينبا . 3

مورد  نيزن  ازجمله ثم،پذيرفته شده و در حقوق ايران هم كفايت علم اجمالي به مورد معامله
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 ةنحودرج ثمن و  ةشيو براساس تحليل اقتصادي حقوق، ،از طرفيو  ؛است پذيرش قرار گرفته
 با ديدگاه در نتيجه،تعيين ثمن دقيقاً منطبق با موقعيت قراردادي مورد انتظار طرفين است و 

 از منظر ،ابراين؛ بننمايدنوين در تلقي از مورد معامله نيز سازگار بوده و قرارداد را كارآمدتر مي
ي ندارد مباني فقهي و حقوقي، شناوري ثمن در قراردادهاي بلندمدت فروش گاز ايراد و اشكال

  .دسازنمياي به اعتبار قرارداد وارد و خدشه
كه صادرات گاز بلندمدت  ي شناور در قراردادهاثمنضرورت وجود كارگيري و هب. 4

 غيرقابل انكار و ،دسازميمتعهد  گازمين أتسبت به هاي متمادي نبراي ساله را كنندتوليدكشور 
هاي توليد هاي سنگين و افزايش تورم و هزينهگذاريزيرا با توجه به سرمايه ؛ استناپذيرگريز

 .و انتقال گاز، پذيرش ثمن غيرشناور موجب ضرر و زيان فروشنده خواهد شد
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