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 دانشیار گروه حقوق عمومی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 

 علی نصراللهی

 دانشگاه تهران یاسیس حقوق و علومدانشکدۀ دانشجوی دکتری حقوق نفت و گاز 
 (22/5/7933ب: تاریخ تصوی -71/2/7931)تاریخ دریافت:  

 

 
 چکیده

، سبب آنو اقتضائات خاص  ینفت یقراردادهادر  یعموم حقوقحقوقی  شخص عنصر وجود    
در ماهیت قراردادهای نفتی از لحاظ اداری و غیراداری قلمداد  دانان حقوقمیان  نظر اختالف

های به وحدت ماهیتی قرارداد، «پروفسور دوگی»همچون  ینظران صاحبکردن آن شده است. 
اداری قلمداد کردن قراردادهای نفتی با  میانتفاوتی از این رو، دارند. باور اداری با غیراداری 

دیگر  ی. گروهاست حاکمیت اراده بر آن حاکم ،. در هر دونداردوجود  ها آندانستن غیراداری 
نی متمایز از حیث رعایت الزامات قانو ،قرارداد نفتی اداری تلقی گردد یا غیراداریبر آنند که 

قائل شد.  ،قراردادها که یک طرف آن دولت استتمامی بر یکسانی حکم  توان ینمو است 
)ترجیحی،  ، وجود احکام و امتیازات خاصیتیحاکمقراردادهای نفتی به لحاظ تأکید اصول 

، عنصر شخص حقوق عمومی، ارتباط مستقیم آن با منافع عمومی، عموماً تابع اقتداری(
اداری و  یها شاخصبه تبیین  ،ها دگاهیدضمن بیان پیش رو، اری است. پژوهش قراردادهای اد

 .پردازد یمو انطباق آن با قراردادهای نفتی  یراداریغ

 
 

 یکلیدواژگان 

 ، قراردادهای نفتی.  یراداریغی، قراردادهای دولت قراردادهای، یادار عمومی، قراردادهای حقوق      
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 مقدمه

 مسئله از زمانی .نداشت دربر رادر قراردادهای نفتی، مشکل خاصی  وجود شخص حقوقی دولت
با طرف  اش یقراردادبه کلیت قواعد حقوق خصوصی در روابط  نبود حاضر دولت که شد آغاز

اصل قدرت عمومی، اصل  رینظ ،اصولی دادنقرار  دستاویزدولت با  .تن دهدداد نفتی رمقابل قرا
 یحقوقارچوب هو چ زده برهم را یخصوصقواعد حقوق  ،خدمات عمومی و اصل منافع عمومی

  ده است.کرو اقتداری برای خود تعریف و تشویق  یتیحما ترجیحی، حقوقذیل  را یخاص

قراردادی  یها جنبهاز  یبرخدر  نظر اختالفبه  ،ینفتخاص قراردادهای  ازاتیامتو  ها یدگیچیپ
 و کرد یم نمایان راخود تفسیر و تدوین قراردادها اختالفاتی که در زمان  ؛دانجامی دانان حقوقمیان 

موجود در قراردادهای  یها یدوگانگ. بسیاری از شد یم دانان حقوقذهن  یریدرگموجب گاهی 
 ۀچهرو وجود تالقی  سو کیاز وجود عنصر شخص حقوقی حقوق عمومی از  برآمده ،نفتی

اقتضائات خاص این قراردادها  و (دولت )در معنای عام یداخل و خارجی( گذار هیسرما) یالملل نیب
از سوی  ،در زمان انعقاد قرارداد و نبود توازن و برابری بین جایگاه دولت و طرف دوم قرارداد نفتی

تفاسیر گوناگونی از قراردادهای  ،از منافع خود تیحماراستای  در ها چهرهدو این  هراست.  دیگر
یا داخلی  یالملل نیبدر مورد  نظر اختالفبه  توان یمنمونه،  ؛ برایاند دادهارائه  ها جنبهنفتی در برخی 

میزبان( با دیدگاه حقوق  دولتبودن این قراردادها اشاره کرد که دیدگاه کشور صاحب مخزن )
این به  ،ی قراردادهای نفتییاستثنا یها یژگیو. اما 7است متفاوتخارجی(  گذار هیسرما) الملل نیب

نسبت به ماهیت  نظران صاحبدر بین  توان یمت آرا را تدوگانگی و تشبسنده نکرده و  نظر اختالف
 ۀدریچکه از  ینظر اختالفکرد. چالش و  وجو جستقراردادهای نفتی از دیدگاه حقوق اداری 

 این است ،داخل کشور نسبت به قراردادهای نفتی وجود دارد حقوق عمومی و حقوق خصوصی در
و تکالیف حقوق عمومی و الزامات قراردادهای  شود یمداری تلقی قرارداد ا ،که آیا قراردادهای نفتی

بر آن حاکم است  ،میپرداز یمتشریفات مناقصه و سایر موارد که در مباحث آتی به آن  مثل ،2اداری
و بوده  حقوق عمومی مستثنا ۀآمر از تکالیفتا حدودی نفتی غیراداری بوده و  ییا اینکه قراردادها

 .شود یمصوصی بر آن اعمال و اصول حقوق خ احکام
با بینش و نگرش خاص  ،اعم از داخلی و خارجی ،حقوق اداری نظران صاحبهر کدام از 

 این .اند کرده نظر در خصوص قراردادهای نفتی اعمال ،دادهای اداریربه ماهیت قرا نسبت خود
 یالملل نیبخلی و دا یها دادگاهاحکام قضایی  وکشورها  نیقواندر  توان یمرا  ها دگاهید تفاوت

قلمداد کردن در شرح اداری  9داخلی نظران صاحب کرد. وجو جستو مراجع داوری 

                                                           
مجلۀ «. ی نفتالملل نیبماهیت قراردادهای (. »7911برای مطالعۀ بیشتر، ر.ک: سید مصطفی مصطفوی و مسعود امانی ). 7

 .9م، شمارۀ ی اسالمی، سال دوها پژوهش

2. Administrative Contract  
 انصاری، آیت موالیی، محمد امامی، کوروش استوار سنگری و منوچهر طباطبایی مؤتمنی. اهلل یول. 9



 

 01                                                            تبیین ماهیت قراردادهای نفتی از دیدگاه حقوق اداری 

عمومی، خدمت عمومی، اصل  قدرت) به مفاهیم بنیادین حقوق اداری ،قراردادهای نفتی
 پروفسور دوگی ،الملل نیب ۀصحن. همچنین در ندیجو یمحاکمیت( در قراردادهای نفتی تمسک 

دارند و تفاوتی ماهوی بین اداری و باور حدت قراردادی اداری با غیراداری به و ،1و کلسن
دارند که باور  یا عده ،غیراداری قلمداد کردن قراردادهای نفتی قائل نیستند. در مقابل

قراردادهای اداری  شماررا در  ها آن توان یمنه  و در نتیجه، ویژه دارند یقراردادهای نفتی ماهیت
   2.دادهای صرفاً خصوصیرقرادر شمار ه و ن جای دادمحض 

به شناخت مبنای الزامات  ،، ضمن درک بهتر از قراردادهای نفتیحاضرپژوهش  نتیجۀ
 شود یم. تالش کند یمقانونی حاکم بر قراردادهای نفتی در حقوق عمومی یا خصوصی کمک 

و تمایز بین  ها شاخص تبییناعم از اداری و غیراداری و  ،ضمن تعریف قراردادهای دولتی
مختلف پرداخته  یها حوزهدر  نظران صاحببه بیان دیدگاه  موضوع، درک بهتر به منظور، ها آن
عملی الزامات یند افرفوق و قوانین و  یها شاخصضمن انطباق قراردادهای نفتی با سرانجام  و

 در خصوص اداری یا غیراداری بودنخود به بیان دیدگاه  ،موجود در قراردادهای نفتی
 قراردادهای نفتی بپردازیم.

 
خصوص اداری یا غیراداری بودن ماهیت قراردادهای  دردیدگاه دکترین . 1

 نفتی
 صرف بوده تا یها ازنامهیامتبه صورت  ها دولتمداخالت  کمترینمعامالت نفتی که با  آغازاز 

لش بر سر چا ،مداخالت دولتی تبدیل شدند بیشترینهنگامی که به قراردادهای پیچیده و با 
 یها هینظربه بررسی  ادامه،در  .(701 :7911، )کسایی وجود داشته است ها مانیپماهیت این 

، اند شدهدر خصوص ماهیت قراردادهای نفتی که به طور کلی به سه گروه تقسیم  شده مطرح
 .میکن یمتوجه 

 
 تیدیدگاه اداری بودن قراردادهای نف .1 .1

، 2، گاستن ژز9بزرگی همچون آندره دولوبادر تاداناس ،ر فرانسهحقوق اداری د ۀپیشینبه لحاظ 
 ۀجنبایقاع یا عقد بودن قراردادهای امتیازی و  ۀزمینکه در  ییها تفاوتبا  ،6و روسو 5اوکانل

. شوند یمکه قراردادهای نفتی اداری قلمداد د بر آنن ،خدمت عمومی در قراردادهای نفتی دارند

                                                           
1. Kelsen 

فصلنامۀ «. ها آنانرژی: با ارجاع خاص به قراردادهای دولتی و برخی از پیامدهای  الملل نیبحقوق (. »7913فیصل عامری ). 2
 .23ش حقوق، سال دوازدهم، شمارۀ پژوه

3. De  Laubadere 
4  . Jeze 
5. O'Connell 
6. Russo 
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خدمت عمومی،  ۀجنبعناصر و مشخصات قراردادهای اداری،  به وجود ،استدالل این گروه
منفعت عمومی، امور یا کارهای عمومی، وجود شخص حقوقی حقوق عمومی در قراردادهای 

پروفسور  (.استم و مشخصات قراردادهای اداری ی)قراردادهای نفتی دارای عال نفتی است
، این نوع «خدمت عمومی» ی بر مبنایاداری بودن قرارداد نفت ۀنظریضمن انتقاد از  ،دولوبادر

یعنی  ،سه شرط امور عمومی که دارد یممحسوب و بیان  «امور عمومی» قراردادها را در شمار
تأمین منفعت عمومی، غیرمنقول بودن امر، انجام و اجرای امر عمومی توسط یک شخص 

 .(13: 7910)انصاری،  7عمومی در آن موجود است

 
 ودن قراردادهای نفتیدیدگاه غیراداری ب .2. 1

 در واقع سعی بر حاکم کردن قواعد حقوق مدنی و ،به غیراداری بودن قراردادهای نفتی نقائال
 که کنند یمصورت کلی قواعد حقوق خصوصی بر قراردادهای نفتی دارند و بیان ه تجاری و ب

آن به  ۀدارا، مالکیت و استخراج و فروش و استمنابع طبیعی  ءجز ،نفت و به طور کلی معادن
 خواه مالک معدن و نفت دولت باشد یا بنابراین،. استطور معمول تابع حقوق خصوصی 

هر  پس،. آورد ینموجود ه ، تفاوتی در ماهیت خصوصی آن بگریداشخاص حقوقی و عمومی 
 تابع احکام حقوق خصوصی است و درج ،معادن و نفت منعقد شود ۀحوزدر که نوع قراردادی 

 ادهای نفتی موجب خروج قرارداد نفتی از حکومت قواعد حقوق خصوصیبرخی شروط قرارد
 تأثیری در ،)مالک بودن دولت یا سایر اشخاص حقوق عمومی به هنگام انعقاد قرارداد نیست

 ،تنظیم یک قرارداد نفتی ،این دیدگاه برابر(. کند ینمماهیت خصوصی بودن قرارداد ایجاد 
 جانبه کیبدون تراضی و به صورت  توانند ینم راردادقعادی و معمولی است که طرفین  یعقد

 در صورت وقوع اختالف باید ،یا شرایط آن را به دلخواه تغییر دهند. بنابراینند کنآن را فسخ 
 نه محاکم اداری. ،به محاکم عمومی مراجعه شود

فتی و های نادگفت با توجه به جایگاه برتر دولت در قرارد توان یم ،دیدگاه نیا در ارزیابی
خارج نمودن مقررات حاکم بر قرارداد از شمول رای تالش طرف مقابل قرارداد ب سویی،از 

است و  نبوده سو هممنطبق و  ها دولت ۀرویاین دیدگاه و نظریه با  ،قوانین داخلی دولت میزبان
نفتی تمام عناصر قرارداد اداری را دارا بوده و وجود برخی از شروط  یقراردادها در نتیجه،

                                                           
، بر آنند که قراردادهای نفتی قابل انطباق با قراردادهای «گی»و « پل»ی ها نامبرجستۀ دیگر، به  دان حقوق. در مقابل، دو 7
خصوصی واگذار کند  کار مقاطعهخی موارد به یک ادارۀ خدمت عمومی را در بر تواند یماست؛ چراکه دولت « خدمت عمومی»

و او را همانند همکاری اداری بپذیرد و بر اعمال آن نظارت و کنترل کند. این تفاوت دیدگاه، برخاسته از ابهامات و نظراتی که 
ۀ بیشتر، استادان از حد و مرز و تعریف منفعت عمومی، خدمت عمومی، امور عمومی نسبت به یکدیگر دارند. برای مطالع

جلد اول، تهران، چاپ  .(. نفت؛ مبانی حقوق و شرایط عمومی قراردادهای نفتی خاورمیانه7950ر.ک: محمود منصوری نراقی )
 صبح امروز.
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 درج اصول و ،. در واقعدهد ینمحقوق خصوصی، ماهیت اداری بودن این قراردادها را تغییر 
 ،قواعد قراردادهای حقوق خصوصی منافاتی با اداری بودن قراردادهای نفتی ندارد. از طرفی

 منوط به ،حقوقی متعدد نسبت به مالکیت نفت در دنیا یها نظامپذیرش این دیدگاه با لحاظ 
 مالکیت معادن در قالب مالکیت خصوصی را به ،نظام حقوقی کشور طرف قرارداداین است که 

  .(25 :7917، )صحرانورد گردد یتلقخصوصی  ها آنقرارداد راجع به  تا ،باشدشناخته  تیرسم
 

 قراردادهای نفتی یخصوص مهینیا  یعموم مهیندیدگاه  .3. 1
که صرف  دارد یمو اینگونه بیان  استائل برای قراردادهای نفتی ق یا ژهیواعتبار  ،دیدگاه سوم

به اداری دانستن قراردادهای نفتی  ،وجود چند عنصر از حقوق عمومی در قراردادهای نفتی
خصوصی قلمداد کردن  ،در مقابل است.اداری  یقراردادهافاقد تمام شرایط  رایز؛ انجامد ینم

 احکام حقوق خصوصیبرحسب ذات خود دارای قواعدی خارج از  نیزقراردادهای نفتی 
مرکب و دوگانه از حقوق عمومی و خصوصی  یماهیتدارای قراردادهای نفتی  از این رو،است. 
 یخصوص مهینو  یعموم مهین یحق آن است که قرارداد نفتی را قرارداد از این نظر، .هستند

 7.آورد شمار به
رد. دیدگاه دنبال کتی در آرای صادره در دعوایی نف توان یمرا  باال یها دگاهیدهریک از 

مطرح شد که داور  2ی آرامکو و دولت عربستان سعودیادر دعو بار نینخستغیراداری برای 
موضوع دعوی، به بررسی  9نفتی ۀازنامیامتتعیین ماهیت حقوقی  به منظور ،کننده یدگیرس

  .(63: 7913 ،)عامری اقدام کردقراردادهای اداری و خصوصی 

قرارداد امتیاز عربستان سعودی با شرکت : »که دارد یمور اظهار دا ،گفته شیپدر دعوای 
زیرا قرارداد نفتی مزبور  ؛به عنوان یک قرارداد خدمات عمومی لحاظ گردد تواند ینمآرامکو 

نیست. در صورتی که قراردادهای خدمات عمومی دارای  یا کننده مصرفشامل هیچ 
از نوع امتیاز معدن  ،یازیامتده یک قرارداد عمومی هستند. قرارداد نفتی منعق کنندگان مصرف

مشمول  ،و از این رو استحقوق خصوصی دارد و متمایز از خدمت عمومی  ۀجنباست که 
بعد از  ژهیو به ،. امروزه باید پذیرفت که با گذر زمان«شود ینمخاص حقوق اداری  احکام

می کشورها بر منابع یامالکیت د»ۀ قطعنامموسوم به  7336مصوب سال  7109 ۀقطعنامتصویب 

                                                           
1. O CONNEL .D.P. The law of Slate  succession. Cambrige. University Press 1966. P 1670. 
Le Statu administrative des enterprises de researches et Exploitation  Miniere  de Mr Russo p 
134. 
2. Saudi Arabia v.Aramco: 27 International Legal Materials 117. 1963 

 طرفه کی تواند یمۀ حاکمیتی است و دولت طرف کبود که آیا یک عمل ی« امتیاز»موضوع مهم در آن قضیه، ماهیت حقوقی . 9
کند، یا در واقع یک قرارداد است؟ مرجع داوری، آن را قرارداد و در نتیجه، غیرقابل تغییر و فسخ به طور آن را مسترد و فسخ 

 دانست. جانبه کی
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حتی دگرگون شدن ماهیت خود قراردادهای  ،دادهای نفتیرخود و تغییر قالب قرا «طبیعی
خدمت عمومی ندارند و در  ۀجنبامتیازی، عدم پذیرش این حقیقت که قراردادهای نفتی 

. در دعوای (703: 7911 ،ییکسا)یست قابل قبول ن ،ندیستنراستای مصلحت و منابع جامعه 
اقتصادی و  یها شرفتیپ، رأی صادره با توجه به 7آمریکایی( و دولت کویت شرکتنویل )آمی

مالی  یها افتیدر زیآم تیموفقاجتماعی کویت و نقش اساسی نفت در این زمینه و افزایش 
 رنگکویت و نفوذ روزافزون این کشور بر مدیریت اقتصادی، قراردادهای امتیاز نفت را دارای 

 دیآ یمو این امر تحول عظیمی در جهت منافع کشورها به شمار  شناختهاری و بوی قرارداد اد
 .(11 :7910)انصاری، 

باید این نکته را یادآور شد که حمایت کشورهای در حال توسعه از دیدگاه اداری  سرانجام
در  که دارند باور ،ت که در تکمیل مبانی استدالل خودتا آنجاس ،بودن قراردادهای نفتی

است عمال حاکمیت خود در مقام اِ ،مانند قراردادهای اداریهدولت در واقع ای نفتی، قرارداده
باید ویژگی دولتی بودن  نخست ،در بررسی ماهیت قراردادهای نفتی .(51: 7912، رانپوریا)

به نوعی  ،که موضوع قراردادهای نفتیاز آنجا . مورد توجه قرار گیردقراردادهای نفتی 
 یها شرکتدر نتیجه همیشه یک طرف آن دولت یا  ،ت ملی کشورهاستاز ثرو یبردار بهره

، یآباد نجف)کاظمی  کنند یمبه منظور حفظ منافع ملی عمل  ،دولتی هستند که به نمایندگی از ملت

، از این رو. شود یمقرارداد دولتی لحاظ  ،به معنای عام کلمه ،قراردادها گونه نیا پس .(51: 7939
داد دولتی و اقسام آن ربه تعریف قرا نخست ،لتی بودن قراردادهای نفتیتبیین دو به منظور

 خواهیم پرداخت.
 

  0قرارداد دولتی .2

امروزه انعقاد قرارداد از طرف ادارات دولتی با اشخاص حقیقی یا حقوقی برای انجام امور 
 «9ی دولتیقراردادها» عنوانبا یندی است که به تأسیس مفهومی از قراردادها افر ،سازمان
 نخست گامداد دولتی، ارشناخت و تعیین قاعده در قر به منظور .(3: 7932ی، شک) ده استانجامی

، ما را در ها آن. شناسایی این قراردادها و معین بودن هاست آنمعیارهای تفاوت بین  ۀارائ
یسته شا ،منظور نیبد. کند یمقواعد و تشریفات حاکم بر قرارداد دولت کمک  ،انتخاب احکام

است جهت درک بهتر، صرف دولتی بودن یک طرف قرارداد، آن را به صورت کلی قرارداد 

                                                           
1. Kuwait. V.American Independent Oil Co (1982). 

 . برای مطالعۀ تعاریف ارائه شده در خصوص قراردادهای دولتی، ر.ک:2
Ian Brownlie, Principles of Public International Law, Clarendon Press, Oxford, 1990 (4th 
ed.), p. 547-551; UNCTAD, Key Terms and Concepts in IIAs: A Glossary, UNCTAD Series 
on Issues in International Investment Agreements, produced by K. P. Sauvant an J. Zhan, May 
2004, at 135-141. 
3. State Contract 
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 فرق 2و اعمال حاکمیت 7یگر یتصداداری قلمداد نکرده و بین نقش دولت در اعمال 
 .بگذاریم

تقسیم  یراداریغبه قراردادهای اداری و  ،را به عنوان یک اصل 9، قراردادهای دولتیبنابراین 
یکی از انواع قراردادهای دولتی و آن قراردادی »، ی اخص کلمهاقرارداد اداری به معن .میکن یم

با  عمومی کشور یازهاینعمومی به منظور تأمین خدمات و  یها سازماناست که توسط 
هر قراردادی  توان یم پس، .(706: 7912)طباطبایی مؤتمنی،  «شود یماشخاص حقیقی یا حقوقی منعقد 

 خدمات عمومی یا امور ۀبه قصد ادار ،شخاص موضوع حقوق عمومیکه یکی از ارا 
 با اشخاص حقیقی یا حقوقی ،عمومی با استفاده از شروط غیرمعمول در حقوق خصوصی

از نظر  هم کهاست  یقرارداد اداری، در نتیجه، قرارداد .، قرارداد اداری نامیدکند یممنعقد 
است و  یعموم خاص و حقوق نیقوان، تابع آنبر  حاکم احکامانعقاد و هم از نظر  فاتیتشر

 و یعموم، تابع مقررات انعقاد فاتیتشرهرچند از نظر  کهاست  یقرارداد قرارداد غیراداری،
 . است یو تجار یمدن یخصوصحقوق  احکام، تابع تیماه در است،قواعد آمره 

 
 دیدگاه دکترین در خصوص ماهیت قراردادهای دولتی. 3

نهایی اصل حاکمیت اراده است. این  دستاوردحقوقی، قرارداد اداری  یگانگینظریۀ مطابق 
 ، چیستی قرارداد بر اصالتثیح نیا ازن ماهیت واحد اعمال قراردادی است. یتبی پیدر ،نظریه

هرچند سطح چنین اراده و توافقی در تمامی قراردادها به  ؛است استوارتوافق و ارادی بودن 
 بوده و عموم اشخاص عمومی و ها ارادهتوافق  نتیجۀ ،اردادقر بنابراین. یستیک اندازه ن

 یا رابطه ؛آورند یم وجوده قراردادی را ب ۀرابطدیگر، یککردن توافقات به  بسته همخصوصی، با 
از  ،دانان حقوقاین گروه از . (209: 7939، ییموال) فرماست حکمبر آن قواعد حقوق خصوصی  که

. دارندباور  وحدت قراردادها( یۀنظر) یگانگی قراردادهاوحدت و به  ،دوگی فسوروجمله پر
ندارد و  تفاوتیاز نظر ماهیت  ،)خصوصی( تلقی کنیم یراداریغاینکه ما قراردادی را اداری یا 

 ،با چنین ترسیمیپس هر دو از لحاظ مشخصات و آثار حقوقی دارای شرایط یکسانی هستند. 

                                                           
 .کند یماعمال تصدی، آن دسته از اعمالی است که دولت از موضع حقوق خصوصی برای رفع نیازهای خود اعمال  .7

و به واسطۀ آن اعمال طبق  دهد یم. اعمال حاکمیت، آن دسته از اعمالی است که دولت به عنوان نمایندۀ قدرت حاکمه انجام 2
 :یی و اجرایی دارد. برای مطالعۀ بیشتر، ر.کی، مصونیت قضاالملل نیبمعاهدات 

Reymonde, C. 1985, Souverainte de L Etat et participation a I arbitrage. Re arb Cass civ. I .14 
Mars 1984 R.Cirt  Dip 1984 note.D. p 611. 

ی بین یک دولت حاکم از ا پروژهنجام که برای ا شود یمی، قرارداد دولتی به قراردادی گفته الملل نیب. در حقوق تجارت 9
ی خصوصی کشورهای پیشرفتۀ صنعتی( خارجی، بیرون از نظم قضایی دولت ها شرکتموضع حاکمیت و شرکت خصوصی )

مجلۀ دانشکدۀ حقوق و «. ساختار حقوقی و تعهدات ناشی از قرارداد دولت(. »7912)حسین خزاعی ) گردد یممتعاقد، منعقد 
 (.10علوم سیاسی، شمارۀ 
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 ،تفاوتی وجود ندارد و در هر حال ،بدانیم یراداریغاینکه ما قراردادهای نفتی را اداری یا 
و تشریفات خاص  هااستثناطرفین بوده و وجود برخی  ۀارادقرارداد نفتی تابع اصل حاکمیت 
در  بنابراین،. انجامد ینم ها آنبه تغییر ماهیت ، قراردادهاستقراردادهای نفتی که اقتضای این 

و سبب ابطال  شمرده شدهاداری  یتخلف صورت تخلف از تکالیف قانونی مقرر، منحصراً
 تنها تفاوت اداری و :دیافزا یم)دوگی  گردد ینمقرارداد به دلیل عدم رعایت تشریفات 

اری شدن قرارداد اد موجبکه این امر  هاست دادگاهصالحیت مورد در  ،اداری بودن قراردادغیر
داشت که نظر  آن بر را حقوق دانشمندان گروه دیگری از ،کشورها ییقضا ۀروی(. شود ینم

بر  ،2«گاستن ژز» (. پروفسور7دوگانگی قراردادها ۀنظری) کنندابراز  «دوگی» کامالً مخالفی با نظر
حمایتی در قراردادهای اداری به  و، امتیازی یحیترجشروط و قواعدی نوعاً آن است که 

قراردادهای در حالی که چنین اصول و قواعدی در  ؛شود یمصورت پیوسته و عینی یافت 
مدنی معادلی ندارد. به موجب چنین وضعیتی، حقوق و تکالیف ناشی از اینگونه قراردادها 

هم خوردن اصل توازن و تساوی متمایز از قراردادهای حقوق خصوصی بوده و موجب بر
به پذیرش دو نظام حقوق قراردادهای خصوصی  ،ییها یژگیو. چنین گردد یمطرفین قراردادی 

 یقراردادها، اینکه گفته شیپبنا بر نظر  .(Jez, 1927: 232) انجامد یمادهای اداری و نظام قرارد
یعنی حقوق و تکالیف  ،سایر قراردادها را اداری بدانیم یا غیراداری، دارای آثار حقوقی نفتی یا

کلی با حقوق و تکالیف ناشی از قرارداد حقوق ه ناشی از اداری قلمداد کردن یک قرارداد، ب
متمایز از قراردادهای خصوصی  متفاوت است و آثار حقوقی قرارداد اداری کامالًخصوصی 

 9.است

 دارد یماظهار  گونه نیاو  دهد یمدوگی را مورد انتقاد قرار  دیدگاه ،«2دولوبادر» اما پروفسور
قرارداد، بین  ۀنظری. هرچند است زیآم مبالغه شک یب ،به حقیقتنزدیکی دوگی در عین  باورکه 

منکر شد که نظام یکی با نظام و  توان ینم ،است اداری و حقوق خصوصی مشترک حقوق
در قراردادهای اداری مبانی، منابع و احکام  ؛ زیراکلی متمایز و متفاوت استه مقررات دیگری ب

 .(979 - 972: 7915، طباطبایی مؤتمنی) 5حقوقی متفاوتی حاکم است

                                                           
 به گاستن ژز، بیت و آندره دولوبادر اشاره کرد. توان یماین دیدگاه،  پردازان هینظر نیتر شاخصاز . 7

2. Jeze,G:principe generaux du droit administratife: 3 vol. 1925-30, libr. gen .de droit et juris. 
3. G.Jez. Les Contracts Adminidtratifs. Paris. Marcel. Glard Tomel.1927. p 232. 
4. De Laubadere.A. Traite elemenatair de droit administratif: libr,gen, de droit et de. 1952. et 
son trait. En 3 vol. 1970. 

بع استاد دولوبادر، در خصوص قرارداد اداری، معتقد به نظام حقوقی کامالً مستقلی است؛ بدین معنا که قرارداد اداری تا. 5
ی موارد )نه در تمام موارد(، از ا پارهمقررات و احکام حقوقی کامالً متفاوت از مقررات حقوق خصوصی است و حتی در 

و از اصول کامالً متفاوتی پیروی  گردد یم، منحرف شود یماصول و احکامی که از نظر حقوق مدنی، اساسی و ضروری شمرده 
 .کند یم
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گفت  گونه نیا توان یم ،دادهای نفتی تسری بدهیمقرار بهرا  «بادردولو» ۀنظریاگر بخواهیم 
در هر دو  ؛ زیرااز لحاظ ماهوی تفاوت ندارد ،یا خصوصیبدانیم قرارداد نفتی را اداری  که

 شایان ذکر این است که با توجه ۀنکتعمل حقوقی ناشی از توافق دو اراده است. اما حال یک 
از مردم و مظهر منافع عمومی یکی از طرفین ه اینکه دولت در قراردادهای نفتی به نمایندگی ب

که  معمول  استحاکمیت دولت است و دارای احکام خاصی  زیر نفوذقرارداد بوده و قرارداد 
متفاوت از  شیوب کمتابع تشریفات و مقررات  ،در نتیجه و 7قواعد حقوق خصوصی نیست

الزامات  رو،ن ای ازمختلط یا مرکب(.  ۀنظری)است تشریفات و مقررات حقوق خصوصی 
 ترکیبی از احکام زیر است: ،حقوقی مندرج در قراردادهای نفتی

 ؛قوانین و مقررات قانونی است ،ها آن خاستگاهاحکام قانونی و مقرراتی: احکامی که . 7
 شروط و قواعدی مختص حقوق ،ها آن: منظور از یازیامتیحی و ، ترجیتیحمااحکام . 2

  ۀالعاد فوقشروطی که به عنوان شروط  ؛ستاداری و متمایز از حقوق خصوصی ا
 ؛هستندنامبردار قراردادی 

و قابل اشتراط در احکام عادی: اصول و قواعدی که در حقوق خصوصی رایج . 9
حقوق اداری از این  نظران صاحب نیزدر داخل  .(57: 7910، )انصاریاست دادهای نفتی رقرا

  :2اند کرده بیان زیربه شرح  رهباموضوع غافل نمانده و نظرات خود را در این 
 وبادراستاد دول با نظر سو همبا توجه به اینکه نظر خود را  ،تمنیؤممنوچهر طباطبایی استاد 

باید به قصد  ،اداریشاخص قراردادهای اداری با غیر برایکه  کند یماذعان  گونه نیا، داند یم
که منظور از قیود و شروط  کند یملحاظ  ،و قیود و شروط توجه کرد. در ادامه کننده معامله ۀادار

 است و تنها به 9قدرت و حاکمیت دولت ۀدهند نشانشروطی است که  تمامی ،حقوق عمومی
 . ایشان تشریفات وگردد یمداد دولت با افراد درج ردر قرا 2مناسبت مقتضیات منافع عمومی

                                                           
ازن قرارداد و اصل تساوی طرفین در قراردادهای خصوصی اشاره کرد که در مورد به اصل تو توان یمبرای مثال، . 7

 .کند ینمقراردادهای اداری صدق 
ی، قراردادهای اداری را به دو راداریغبین قراردادهای اداری با  حاکماستاد آیت موالیی، ضمن تفکیک عناصر و آثار حقوقی . 2

شرایط و آثار  گذار قانونالتی هستند که در اسناد قانونی عنوان خاص دارند و دستۀ قراردادهای اداری معین که منظور معام
که در قوانین و مقررات جاری  هستند ییقراردادهاکه منظور  نینامعبار کرده است، و قراردادهای اداری  ها آنی را برای ا ژهیو

قانون مدنی به اقتضای منافع  70و مادۀ ی، حاکمیت اراده قانونعنوان خاصی نداشته، بلکه در چهارچوب اصول حاکمیت 

قراردادهای اداری و  عمومی و ارائۀ خدمات عمومی، دولت و مؤسسات عمومی و چهارچوب اصول و قواعد خاص حقوق
قراردادهای نفتی را ذیل عنوان قراردادهای اداری معین به موجب  هذا یعل. کند یم، تقسیم گردد یمعمومی با اشخاص منعقد 

قراردادهای اداری در قالب پیمانکاری  نیتر عیشای، به عنوان خارج گذار هیسرماقانون تشویق و حمایت از  9دۀ ما« ب»بند 
 (.35(. قراردادهای اداری، تهران، نشر میزان، ص 7939آیت موالیی )) داند یم

3. Sovereignty 
4. Public interest 
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بلکه  ،داند ینمد اداری شرط وجود قراردا وجه چیهرا به  2و مناقصه 7ترتیباتی مانند مزایده
نظر  بنابر سرانجام ،همان قیود حقوق عمومی در قرارداد است. با این مقدمه ،شاخص اصلی

بیانگر این نکته و ید ؤم ،تشریفاتی انعقاد قراردادهای نفتی و امتیازات آن یها یدگیچیپاستاد، 
 تابع قواعد و احکامقائل است و آن را برای قراردادهای مذکور اهمیت بسیاری است که دولت 
دکترین در این  یها دگاهیدپس از بیان  اکنون .9داند یمقراردادهای اداری( ) حقوق عمومی

ضروری  ،بودن قراردادهای نفتی یراداریغدرست از اداری یا به منظور تشخیص  ،خصوص
در و  کنیمرا بررسی  یراداریغاصول حاکم بر هر کدام از قراردادهای اداری و  نخستاست که 

تشخیص دهیم که قراردادهای  نهایتدر را با قرارداد نفتی انطباق دهیم و  ها آن ،بعد ۀمرحل
به مطابقت عناصر قراردادهای اداری با قراردادهای ادامه، . در ردیگ یم جایکدام دسته  درنفتی 
 .میپرداز یمنفتی 
 

 مطابقت عناصر قراردادهای اداری با قراردادهای نفتی. 4
نیازمند تطبیق عناصر  ،قراردادهای اداری عنوان بهاسایی قراردادهای نفتی به منظور شن

قراردادهای اداری را  یارهایمعو  ها شاخص. هستیمقراردادهای اداری در قراردادهای نفتی 
از خدمت عمومی و رژیم  اند عبارتماهوی که  یها شاخصه تقسیم کرد: دستذیل دو  توان یم

حضور  اصالتصوری که عبارت است از  یها شاخصصوصی و نسبت به حقوق خ العاده فوق
 . میکن یمجداگانه بررسی به صورت را از این موارد  یکهر ،شخص عمومی. در ادامه

)اعم  در لزوم وجود یک شخص حقوق عمومی ،اوالً :توان یمعناصر قراردادهای اداری را 
)معیار  کرد وجو جستد عنوان طرف قراردا بهعمومی( سسات ؤمدولتی یا  یها دستگاهاز 

 اجرایی یها دستگاهدولتی و  یها سازمانهریک از ، یعمومطرفینی(. منظور از شخص حقوق 
. براساس عنصر 2اشاره شده است ها آنقانون محاسبات عمومی به  5تا  2که در مواد  هستند

                                                           
1. Auction 
2. Tender 

(. حقوق اداری. چاپ دوازدهم، تهران، انتشارات سمت، ص 7915وچهر طباطبایی مؤتمنی، ). برای مطالعۀ بیشتر، ر.ک: من9
973 - 920. 

وزارتخانه واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون به این عنوان شناخته شده و یا » مقرر شده است: 2ۀ ماددر . 2
شخصی است که به موجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از مؤسسۀ دولتی واحد سازمانی م»مقرر شده:  9ۀ ماددر  سپس؛ «بشود

 .«نداردشود و عنوان وزارتخانه  گانه اداره می قوای سه

 .«شود گردد، از نظر این قانون مؤسسۀ دولتی شناخته می نهاد ریاست جمهوری که زیر نظر ریاست جمهوری اداره می: »تبصره
با اجازۀ قانون به صورت شرکت ایجاد شود و یا به حکم قانون و یا  شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که: »2ۀ ماد

یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از پنجاه درصد سرمایۀ آن متعلق  ودادگاه صالح ملی شده 
که بیش از پنجاه درصد سهام ی دولتی ایجاد شود، مادام ها شرکتگذاری  سرمایه قیطربه دولت باشد. هر شرکت تجاری که از 

 .«شود های دولتی است، شرکت دولتی تلقی می آن متعلق به شرکت
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ی هستند اشخاص دارای اهلیت، اشخاص حقیقید، هم نام «معیار طرفینی»را آن  توان یماول که 
اخیر شامل اشخاص حقوقی حقوق عمومی و اشخاص حقوقی  ۀدستیا اشخاص حقوقی که 
 :خارج نیست زیر یها دستهطرفین قرارداد از یکی از  بنابراین،حقوق خصوصی است. 

شخص حقیقی با شخص حقوقی حقوق خصوصی  .2؛ شخص حقیقیا بشخص حقیقی  .7
شخص عمومی با شخص  .2؛ کسعرشخص حقیقی با شخص عمومی و ب .9؛ عکسرو ب

شخص حقوقی حقوق خصوصی با شخص حقوقی  .5 ؛عکسرحقوقی حقوق خصوصی و ب
شخص عمومی با شخص عمومی. قراردادهای ردیف سوم )شخص  .6 ؛حقوق خصوصی

)شخص عمومی با شخص  عکس(، قراردادهای ردیف چهارمرحقیقی با شخص عمومی و ب
مشمول قراردادهای اداری  ،شتن سایر شروطبه شرط دا، عکس(رحقوقی حقوق خصوصی و ب

 . (11 :7939موالیی، ) هستند

ویژگی قراردادهای نفتی، وجود عنصر شخص حقوق عمومی  نیتر مهم ،با این اوصاف
 یگر یتصددولت در طرف قراردادهای نفتی است. البته به دلیل تعارض منافع دولت در لباس 

 وزارت نفت ،نوان حاکمیت در قراردادهای نفتیحمایتی به ع یها استیسو حاکمیتی و اعمال 
. مستند این عنصر را دعهده داربرملی نفت( به نمایندگی از دولت این وظیفه را  شرکت)
نون اساسی و  25در اصل  توان یم ادۀ قا فت  97م نون ن م 7959قا د و   2و  52وا

 ۀمصوبو در  7930قانون اصالح قانون نفت  7 ۀماد شانزدهمو و در بند  7966قانون نفت 
 دولت در خصوص شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای باالدستی نفت و گاز در بند

                                                                                                                                        
و  ها بانکهای اشخاص نزد  یی که از طریق مضاربه و مزارعه و امثال اینها، به منظور به کار انداختن سپردهها شرکت: »تبصره

 .«شوند این قانون شرکت دولتی شناخته نمی شوند، از نظر ی بیمه ایجاد شده یا میها شرکت مؤسسات اعتباری و

مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از نظر این قانون، واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازۀ قانون، به : »5ۀ ماد
 .«شود خدماتی که جنبۀ عمومی دارد، تشکیل شده و یا می ومنظور انجام وظایف 

ها با توجه به قوانین و مقررات مربوط از طرف دولت پیشنهاد و به تصویب مجلس فهرست این قبیل مؤسسات و نهاد: »تبصره
 «.رسید خواهدشورای اسالمی 

منابع نفتی و صنعت نفت ایران، ملی است و اعمال حق مالکیت ملت ایران در » :ااجازۀ مذاکره و انعقاد قرارداد؛ بند  9. مادۀ 7

 عهدۀ شرکت ملی نفت بخش نفت در سرتاسر کشور و فالت قاره منحصراً به ی وبردار بهرهزمینۀ اکتشاف، توسعه، تولید، 
شرکت ملی نفت ایران » :2بند  ؛«و پیمانکاران خود در آن باره اقدام خواهد کرد ها یندگینماایران است که رأساً یا به وسیلۀ 

ر شخص، اعم از ایرانی و خارجی، وارد ی آزاد نفتی با هها بخشبه منظور اجرای عملیات اکتشاف و توسعۀ نفت در  تواند یم
مذاکره شود و قراردادهایی را که مقتضی بداند، بر مبنای پیمانکاری و با رعایت مقررات و مصرحات این قانون تنظیم و امضا 

 .«نماید

ارجی و وزارت نفت یا واحدهای عملیات نفتی با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خ نیماب یفانعقاد قراردادهای مهم ». 2
ای خواهد بود که با پیشنهاد وزارت نفت به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. و  نامه مهم، تابع آیین مواردتشخیص 

 .«شود قانون اساسی عمل می 11اصل  طبق ها دولتوزارت نفت با  نیماب یفقراردادهای منعقد 
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 7937مصوب  7وزارت نفت اتقانون وظایف و اختیار 7 ۀمادبه  همه، و در رأس 7 ۀماد «د»
 کرد.  دنبال

ید انجام یک امر عمومی یا همان عنصر دوم قراردادهای اداری، موضوع آن است که با
اداری تلقی  تواند یم)معیار هدفمندی قرارداد(. قرارداد  هدف عمومی قراردادهای اداری باشد

وقتی یک  گمان یباگر هدفش اجرای یک خدمت عمومی به طرف قرارداد با اداره باشد.  ،شود
اجرای خدمت  اب کافی است که هدف این قرارداد ،کند یمقراردادی منعقد  ،شخص اداری

. به منظور تطبیق (chapus, 1994: 480)داشته باشد تا قرارداد اداری تلقی گردد ارتباطی عمومی 
این عنصر با قراردادهای نفتی که به عنوان یکی از اصول حاکم بر قراردادهای اداری قلمداد 

با معیار نفع  اصلی تقسیم قرارداد در حقوق داخلی که اساساً یها شاخصبه  توان یم، شود یم
قراردادهای نفتی فاقد  ،عقلی دیدگاهاشاره کرد. از  ،شخصی و نفع عمومی قابل سنجش است

پیگیری اهداف مربوط به منفعت عمومی و مصالح همگانی  ،ها آننفع شخصی بوده و ماهیت 
مطرح شده  7966قانون نفت  2 ۀمادو  2قانون اساسی 25به صراحت در اصل له ئمساست. این 

قانون نفت  2 ۀمادبرابر . گذارد یمر وجود عنصر خدمت عمومی در قراردادهای نفتی صحه و ب
 ،قانون اساسی 25عمومی است و طبق اصل  یها ثروتانفال و  ء، منابع نفت کشور جز7966

و  ها ییدارا ،تجهیزات ،تأسیسات ۀکلیو  استاین منابع در اختیار حکومت اسالمی 
تابعه به عمل  یها شرکتاخل و خارج کشور توسط وزارت نفت و که در د ییها یگذار هیسرما

 هاداربه منظور قراردادهایی که  ،آمده و یا خواهد آمد، متعلق به ملت ایران خواهد بود. بنابراین
 پسدر راستای منفعت عمومی بوده است.  ،گردد یماز این ثروت عمومی منعقد  یبردار بهرهو 

در قرارداد دارد  پیداییناباشیم که حضور  9قائل به طرف سومی ،بهتر است در قراردادهای نفتی
اما  است، قرارداد آمده زیردر  ها آن ۀنمایند یهرچند امضا ؛مردم کشور یا منطقه است ،و آن

  .(95: 7910، )انصاریهستند مردم  ،مستفید واقعی از قرارداد
قواعد  تیحاکم) اصاز احکام خ پیروی توان یمعنصر سوم در قراردادهای اداری را 

داد اداری است. رتأمین هدف منافع عمومی قرا ۀالزمکه  دانست خاص اداری بر قرارداد(
که دارای یک یا چند  گردد یمدر صورتی اداری تلقی  ،که یک طرف آن اداره است یقرارداد

                                                           
گذاری،  یاستساسالمی ایران در بخش نفت و گاز، های کلی نظام جمهوری  یاستسوزارت نفت به منظور تحقق : »7مادۀ . 7

دستی صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پاالیشی تشکیل شده  یینپایزی و نظارت بر کلیۀ عملیات باالدستی و ر برنامهراهبری، 
 «.یدنما یماست و به نمایندگی از طرف حکومت اسالمی، بر منابع و ذخایر نفت و گاز اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی 

ی ها آبها و سایر  ها، رودخانه ی موات یا رهاشده، معادن، دریاها، دریاچهها نیزمی عمومی همچون ها ثروتانفال و ». 2
المالک و  های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، اموال مجهول ، بیشهزارها ین، ها جنگل، ها درهها،  عمومی، کوه

عمل نماید.  ها آنشود، در اختیار حکومت اسالمی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به  ترد میاموال عمومی که از غاصبان مس
 .«کند تفصیل و ترتیب استفاده از هریک را قانون معین می

3. Third Party 
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که ی مهنگا ،قرن نوزدهمآغاز شرط استثنایی نسبت به حقوق خصوصی باشد. محاکم فرانسه از 
اگر دارای شروط  و نگرند یمبه محتوای آن  ،قرارداد نظر دهند ویژگیروی  خواهند یم

. منظور از شروط دهند یمبه اداری بودن آن رأی  ،استثنایی نسبت به حقوق خصوصی بود
و  دهیگرد استثنایی، شروطی هستند که در روابط خصوصی باعث ایجاد عدم تساوی متعاقدین

قرارداد  بنابراین، .(721: 7911 )رضایی، بخشد یم یموقعیت برتر به شخص حقوقی حقوق عمومی
این  .تجاری متمایز است و اداری، احکام خاص خود را داراست و از احکام قراردادهای مدنی

: 7939، )امامی گردد یبازمبه اقتضای منافع عمومی، حاکمیت دولت و نظم عمومی جامعه  ویژگی،

که شامل حق فسخ  7عنوان قواعد ترجیحی باام خاص احک ،در قراردادهای نفتی .(726
و  و آمره بودن( 2)به منظور قدرت عمومی و منافع عمومی ، حق نظارت و کنترلطرفه کی
، سلب 2داخلی، اعمال حاکمیت دولت گذار هیسرما)به منظور حمایت از  «9اقتداری و حمایتی»

قواعد  از یا نمونهبیان  برای؛ گرفته است مالکیت به منظور ملی کردن( مورد توجه قرار
 5.خارجی اشاره کرد گذار هیسرماقانون تشویق و حمایت از  3 ۀمادبه  توان یم ،اقتداری

عنصر چهارم قراردادهای اداری مربوط به نظام حقوقی حاکم بر قراردادهای اداری است. 
ر صورت اقتضای قبول نظام مستقل برای قراردادهای اداری مستلزم مرجع رسیدگی واحد د

بروز اختالف بین طرفین یا اختالفات ناشی از تعبیر یا تفسیر و یا اجرای قرارداد است. به 
 به دو دسته تقسیم کرد: توان یمتمهیدات نظام قضایی کشورها را  ،صورت کلی

قراردادی در دادگاه واحد  یها پروندهعموم  ،نظامی است که در آن :هیپا تکنظام قضایی  .7
 .شود یمدادگستری رسیدگی  یها دادگاهن دادرسی یکسان و قضات با اصول و آیی

                                                           
ی خصوصی قراردادهادر  کهی حقوق احکامی برخکه  کند یم جابیای اداری قراردادها یحیترجی: طبع حیترج. قواعد 7
منافع  نیتأمی، به خاطر اداری قراردادها ی دولت درحیترجقراردادها اعمال گردد. خاستگاه حق  نیامتعارف است، نسبت به نا

ی نرساند. عمومی به منافع ضرر کهی، تا آنجا محترم است خصوصمنافع  رایزی است؛ دولتی قراردادهاهدف  کهی است عموم
 .گردد یم رو روبهبا استثنا  ی است،مدناز قواعد حقوق  کهقرارداد  نیطرفی رابربباشد، اصل  انیمی در عموممنافع  یپای وقت

2. Public interest 
ی برترهمان  ی،حق نیچن؛ هرچند خاستگاه شود یمدولت شمرده  تیحاکمی، از اعمال دولتی قراردادها ی دراقتدار. قواعد 9

، به مالکان تیرضای، بدون عمرانی ها طرح یاجرای برای مواردی است. دولت در خصوصی نسبت به منافع عموممنافع 
فقط در پرتو  بلکه، دینامی حیترجحق  توان ینم گریدی را اریاخت نیچن. کند یمی واقع در طرح اقدام اراضو  امالک تملک
 است. هیتوجقابل  تیحاکماقتدار 

4. Sovereignty 
هد گرفت، مگر برای منافع عمومی و به موجب فرایند خارجی مورد سلب مالکیت و ملی شدن قرار نخوا گذار هیسرما. 5

خارجی، بالفاصله قبل از  گذار هیسرماقانونی به روشی بدون تبعیض و در برابر پرداخت غرامت به مأخذ ارزش واقعی آن به 
 سلب مالکیت.
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دادرسی اداری از دادرسی قضایی جدا بوده  ،نظامی است که در آن :. نظام قضایی دوپایه2
 کند یمقراردادی رسیدگی  یها پروندهبه  ،و دو نوع دادگاه با آیین و اصول دادرسی جداگانه

 (. شود یمری جداگانه رسیدگی )اختالفات قراردادهای اداری و غیرادا
 ۀقواز صالحیت  ، دقیقاًاختالفات ناشی از قراردادهای اداری ،در نظام حقوقی فرانسه

مرجع در  نیتر یعالکه  شود یمجدا بوده و در دادگاه اداری به آن رسیدگی یه یقضا
همان نظام که  (227: 7913، هداوند) دولتی فرانسه است یشورااداری  یها دادگاه مراتب سلسله

است. در صورت  یا هیپا تکعکس آن و  ،. نظام حقوقی ایران و انگلستاناست قضایی دوپایه
 دادگستری مراجعه کرد یها دادگاه و اختالف قراردادی باید به همان اصل آیین دادرسی مدنی

، 53 ۀشمار ۀرویوحدت  یقانون دیوان عدالت اداری، آرا 70 ۀمادقانون اساسی،  751)اصل 
 ،عدالت اداری وانید. (وضعیت باالستید ؤم ،قانون آیین دادرسی مدنی 7 ۀ، ماد221 و 731

در ایران  ،بنابرایندعاوی ناشی از قراردادهای اداری را ندارد.  به تمامیصالحیت رسیدگی 
مالک تشخیص قرارداد اداری  تواند ینم ،تمایز مرجع رسیدگی به اختالفات ناشی از قراردادها

 گفته شیپهمان سه مورد  ،مالک و مشخصات قرارداد اداری در حقوق ایرانبلکه ، قرار گیرد
 .است
 

 مطابقت عناصر قراردادهای غیراداری با قراردادهای نفتی. 5
فهم بهتر اداری  به منظور ،جدای از مطابقت عناصر قراردادهای اداری با قراردادهای نفتی

ل حاکم بر قراردادهای نفتی و قراردادهای به اصو توان یم ،قلمداد کردن قراردادهای نفتی
ارچوب رفتار و فضای هچ ۀدهند شکلاصول را  توان یم نگاهی،خصوصی اشاره کرد. از 

خاص در نظر گرفت. فضایی که در آن اعمال، رفتار و اقدامات اشخاص  ۀحوزدر  یا شهیاند
که فعل  دینما یمزمانی، قواعدی را موجب گردیده یا خلق  یها بازه. اصول در گردد یمتوجیه 

. سازد یم االجرا الزمضروری و  ،ارچوب یا فضای رفتاریهیا ترک فعل اشخاص را در یک چ
چنین ساختار ارچوبی، فضای رفتاری حاکم بر قراردادهای نفتی است. هاز مصادیق چنین چ

که روشنگر مسیرهای حق و عدالت و اصول حقوقی است  ۀوسیل، عمل یا ترک عمل به ییفضا
تا حدودی قواعد  ،دولت در قراردادهای نفتی .(213: 7939موالیی، ) در شکل عینی آن قانون است

امتیازی، حمایتی  ارچوب حقوقی خاصی را ذیل حقوق ترجیحی،هخصوصی را برهم زده و چ
انند آزادی اصولی م ،ده است. در حقوق مدنیکرو اقتداری برای خود تعریف و تشویق 

در  ؛حاکم است ها آنبودن قراردادها و نسبی بودن  االجرا الزمو حاکمیت اراده،  یقرارداد
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، 2دولت ۀاراد، اصل برتری 7)اصل حاکمیت قانون نفتی یقراردادهاصورتی که اصول حاکم بر 
 متفاوت از اصول حاکم بر حقوق مدنی است که در آثار و نتایج مترتب ،اصل تشریفاتی بودن(

آن در قراردادهای نفتی  نشدن درج ،. منظور از تفاوت اصولشود یمبر قراردادهای نفتی نمایان 
عدم مغایرت با  ،بلکه شرط اعمال اصول حاکم بر حقوق مدنی در قراردادهای نفتی ،نیست

 اصول حقوق عمومی است.

قانون  70 ۀماد)موضوع  و معامالت است 9در حقوق خصوصی، اصل بر آزادی عقود
است که پایه و اساس نظام  -فردی ۀارادیعنی حاکمیت  - از آزادیبرآمده این اصل  .دنی(م

 ،جز در موارد استثناییقرارداد  ،این اصل برابر. شود یم شمردهحقوقی کشورهای آزاد جهان 
، حق دارد با هرکسی که بخواهد تیاهلتشریفاتی نبوده و شخص به شرط داشتن  گونه چیهتابع 

به شرطی که  ؛دببندقرارداد  ،به هر نحو و کیفیتی که بخواهد ،یزی که مایل باشدراجع به هرچ
اشخاص به شکل  ۀاراد ،مخالف مقررات و نظم عمومی و اخالق حسنه نباشد. بر این مبنا

 ۀآزادانرضایت و انتخاب  نتیجۀ ،تالقی نموده و عمل قرارداددیگر یکبرابر با  آزادانه و
تحوالت و پیچیدگی  پرتودر  ،قراردادهای نفتیاصل در  نیااما  .(Mulcahy, 2008: 29) هاست آن

اشخاص  یها اراده؛ زیرا بیش از پیش دچار محدودیت شده است ،اجتماعی مدرن زندگی
)جعفری لنگرودی،  شدن است هفشردکه هر روز در حال  یا جامعه ؛اند جامعهناگزیر از هماهنگی با 

به صورت کلی در قراردادهای نفتی با محدودیت دیگری  ،یا هارادچنین قبض  .(97و 21 :7911
اصل حکومت قانون است. شرط رعایت حکومت قانون در قراردادهای  ،و آن روست روبه
بنیادین در کنار سایر شرایط در حقوق قراردادهاست و تا آنجا که اصول و قواعد  یشرط ،نفتی

مغایرتی نداشته  ،، نظیر اصل حاکمیت قانونقراردادها با اصول حقوق عمومی گونه نیامدنی در 
از چنین  در قراردادهای نفتیشرکت ملی نفت  بنابراین،قابل اعمال خواهند بود.  ،باشد
و قانون  (7932-7930) پنجم توسعه ۀبرنامقانون  726 ۀمادنبوده و براساس  مند بهره یا یآزاد

                                                           
قاد و آثار این نوع برای انع شده نییتعی از پیش ها چهارچوب. حاکمیت قانون در قراردادهای نفتی به معنای وجود 7

به منظور انعقاد و تنظیم قراردادهای نفتی و به صورت کلی،  ها آنو مأموران  ربط یذی ها دستگاهقراردادهاست. لذا تصمیمات 
تحت عنوان قانون، مشخص شده است و تابع امیال و  شده نییتعی از پیش ها چهارچوبآثار این نوع قراردادها در قالب و 

شرایط عمومی، ساختار و الگوی »ۀ راجع به نام بیتصوبه  توان یمت نیستند. در مورد این اصل، خواست شخصی مقاما
 اشاره کرد.« 7932قراردادهای باالدستی نفت و گاز مصوب 

به صورت مساوی و برابر میان طرفین منعقد  تواند ینمو  گردد یمنفتی به منظور انجام وظایف دولت منعقد . قراردادهای 2
زمانی که هدف قرارداد نفتی، منافع  ژهیو بهاین اراده را  تواند ینمرا دولت نماد ارادۀ برتر در جامعه است. قرارداد گردد؛ زی

بر منابع  ها دولتاست، اما به موجب اصل حاکمیت  آور الزامعمومی است، محدود کند. هرچند قراردادهای نفتی برای دولت 
در شروط ترجیحی قرارداد  توان یمکه نمونۀ آن را  کند یمخود را به طرف تحمیل خود، دولت در زمان انعقاد، ارادۀ برتر 

 .کرد وجو جست
3. Freedom of con tract 
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آزادی ع تشریفات مناقصه است که اصوالً تاب ،و قانون برگزاری مناقصات 7محاسبات کشوری
محدودیت مربوط به تشریفات دستگاه  جدای از. گردد یممحدود  چشمگیریبه طور دولت 

معامالت دولتی( و دارای  ۀنام نییآ 90ۀ ماد) بوده یکتب انعقاد قرارداد نفتی باید ،ربط یذ
 صالحیت یا همان اختیار قانونی برای انعقاد قرارداد نفتی باشد. 

واد موضوع م ،، اصل نسبی بودن قراردادهای خصوصییخصوصدیگر اصول حقوق از 
قرارداد منعقده فقط نسبت به طرفین  ،اوالً :بر مبنای این اصل. قانون مدنی است 2972و  736

را  ها آنو قانون هم  اند نبودهزیرا اشخاصی که طرف قرارداد  ؛دیگرنه شخص  ،استثر ؤم
هیچ شخص  ،ثانیاً ؛نباید از قرارداد منعقده منتفع یا متضرر شوند، کند ینمقانونی تلقی  مقام قائم

هرچند امروزه اقدام به سود  .(Ellinger, 1979: 456) خود بر دیگران را ندارد ۀارادحق تحمیل 
اما در قراردادهای نفتی  ،(230 :7916، )آدامز دیگران و تعهد به نفع دیگران مجاز شمرده شده است

منطقی نیست که قرارداد منحصر به طرفین گردد. به  ،عنصر منافع ملی و عمومیبه دلیل وجود 
جای خود را به تأثیر قرارداد به  ،لحاظ ماهیت و جوهر قراردادهای نفتی، اصل نسبی بودن

 ۀنمونکه  شود یمیا زیان اشخاص ثالث سود تعهداتی به  دربردارندۀو  دهد یماشخاص ثالث 
دولت در روابط قراردادی پیمانکاری اصلی  ۀمداخل ،ردادهای نفتیعدول از نسبی بودن در قرا

قراردادها تحمیل  گونه نیاتکالیفی را برای طرفین  ،که براساس آن استو پیمانکار فرعی 
یا کالً به دیگری  قرارداد را جزئاً تواند ینمپیمانکار اصلی  ،. مثل اینکه در قرارداد نفتیکند یم

مسائل مربوط به محیط زیست  دریا به دست آورد وافقت کارفرما را مگر اینکه م ،واگذار کند
حق ارتفاق یا حق ، همچون یا اختیاراتی که شرکت ملی نفت جهت انجام تکالیف قراردادی

 .دهد یمبه پیمانکاران ، ایجاد راه برایاستفاده از مصالح عمومی، حفر کانال و بسترسازی 
لزوم عقد تنها باید به عنوان یک اصل مورد  است. ادبودن قرارد االجرا الزماصل  سرانجام،

از قراردادها را جایز و در عقود  یا پارهکه در اقسام عقود، چنان هم؛ زیرا پذیرش قرار گیرد
به مفاد عقد امری ام زالت اما. میشو یمحق فسخ قائل  ،ها آنالزم نیز برای هر دو طرف یا یکی از 

دو طرف را ملتزم به  ،یاری تا زمانی که فسخ نشده استبنابراین عقد جایز و خ ؛است عمومی
نتایج آن را نسبت  ،دقعپیش از برهم زدن  تواند ینم ،و کسی که حق فسخ دارد کند یممفاد آن 

عقدی که بر طبق قانون : »قانون مدنی 273 ۀمادبه موجب  .(751: 7911 )کاتوزیان، به خود نپذیرد
است، مگر اینکه به رضای طرفین  االتباع الزم ها آن مقام مقائو واقع شده باشد، بین متعاملین 

                                                           
و مؤسسات دولتی،  ها وزارتخانهکلیۀ معامالت و : »دارد یمکه مقرر  7966قانون محاسبات عمومی کشور مصوب  13. مادۀ 7

و پیمانکاری و اجرت کار و غیره، باید حسب مورد از طریق مناقصه یا مزایده اعم از خرید و فروش و اجاره و استیجاره 
 «.صورت گیرد

 «.مؤثر است ها آن مقام قائممعامالت و عقود فقط دربارۀ طرفین متعاملین و »قانون مدنی:  297. مادۀ 2
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که قراردادهای نفتی  رسد یمچنین به نظر  نگاه نخست،در  «.اقاله یا به علت قانون فسخ شود
اما در  ؛االجراست الزمهمانند قراردادهای خصوصی، ثابت، تغییرناپذیر و برای متعاملین 

 ،کند یموصی که فرد را ملزم به انجام تعهدات قراردادهای نفتی برخالف قراردادهای خص
دولت به نمایندگی از مردم، مطلقاً مقید و متعهد نیست و تعهدات حاصله از قرارداد به دلیل 

دارای آثار  ییتنها بهدولت  ۀارادوجود حق حاکمیت و امتیازات خاص دولت منعطف بوده و 
 گمان یبآن را فسخ کند.  کالً ایط خاصآن را تغییر دهد یا در شر تواند یم، اما حقوقی است

معادلی در حقوق خصوصی یافت، موجب برای آن،  توان ینمبرای این نوع حق فسخ که 
. (62: 7910 )انصاری، یابدگسترش ، در حقوق اداری لزوموارده بر اصل  هایاستثنا ۀدامن گردد یم

وازن یا تعادل مالی تغییرات قراردادی ممکن است ناشی از علل اقتصادی برهم خوردن ت
تولید، فسخ قرارداد امتیاز از سوی دولت  ۀدوراز اتمام  برآمدهقرارداد باشد و فسخ ممکن است 

ب از عدم انجام لاغ ،در قراردادهای امتیازی و در قراردادهای مشارکت در تولید و خدماتی
 )امامی، اشی شود، ندهد یم رختعهدات قراردادی توسط پیمانکار که پس از ابالغ اخطار کتبی 

شد که  دیدهدر کنار بررسی تمایز اصول حقوق خصوصی در قراردادهای نفتی،  .(761: 7913
اصول کلی قراردادها بوده و  ء، جزینامدر اعمال طرفینی فارغ از هر عنوان و  نامبردهاصول 

دچار در حالی که اقتضائات قراردادهای نفتی چنین اصولی را  است؛دارای معنای عام و کلی 
از خاستگاه خصوصی و مدنی خویش  ها آنکه  یا گونه به است؛ قبض و یا بسط مفهومی ساخته

   بود. یا تازهاصطالح  درپیبرای این اصول در قراردادهای نفتی  توان یمکنده شده و حتی 
 

 نتیجه 
ی نفتی قراردادها ،با لحاظ اینکه هر قراردادی باید جایگاه و مبنای قانونی مشخصی داشته باشد

اهمیت است. اینکه ما  داراینبوده و شناخت مبنا و جایگاه آن  امستثنهم از این جنبه 
از لحاظ قوانین حاکم بر قرارداد یکسان  ،قراردادهای نفتی را اداری یا غیراداری تلقی کنیم

نظیر اصل قدرت عمومی، اصل  ،قرار دادن اصولی دستاویزنخواهد بود. در قراردادهای نفتی با 
دمات عمومی، اصل منافع عمومی، دولت تا حدود قواعد حقوق خصوصی را برهم زده و خ
، حمایتی و اقتداری برای خود تعریف و یحیترجارچوب حقوقی خاصی را ذیل حقوق هچ

ده است. وجود عناصر حقوق خصوصی به عنوان شرایط صحت قرارداد یا شرایط کرتشویق 
نسبت به اصول حقوق عمومی  ها آنبه برتری  ،تقراردادهاس ۀکلیعمومی قرارداد که خاص 

در صورت تعارض بین قواعد حقوق عمومی با قواعد که  شود یمده دیحتی  ؛انجامد ینم
نتایج  ،اصول حقوق عمومی حاکمیت دارد. در آخر ،حقوق خصوصی در قراردادهای نفتی

عیت قراردادهای نفتی از بیانگر اداری بودن قراردادهای نفتی به لحاظ تب ،شده انجام یها یبررس
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 جمله وجود شخص عمومی یا همان وزارت نفت، ازاصول و عناصر قراردادهای اداری
ملی نفت( به عنوان یک طرف قرارداد و هدف بنیادین انعقاد این قراردادها که توجه به  )شرکت

 ، امتیازات خاص و احکام خاص قراردادهاییعمومساختن نیازهای  برآوردهامور عمومی و 
 . استدولت، اصل حاکمیت قانون(  ۀارادبرتری  اصل) نفتی

به معیار  توان یم ،، برای تمسک به اداری دانستن قراردادهای نفتیباالدر کنار مباحث 
منابع قانونی هر کشوری معتبرترین مستند برای هرگونه اعمال زمامداری  دیترد یبقانونی که 

مبنای توجیه خویش را در  تواند یم ،چنین اعمالی همثاب بهاست، اشاره کرد. قراردادهای نفتی 
به تعیین برخی قراردادهای اداری  گذار قانون از این رو،دست آورد. ه میان قوانین و مقررات ب

قراردادهای نفتی را در قالب پیمانکاری  توان یم ها آنبه مفهوم اخص پرداخته است که در ذیل 
 قانون تشویق و حمایت از 9 ۀماد «ب»کشور و بند قانون محاسبات عمومی  13 ۀمادبه موجب 

داوری و  یها هیروبه  توان یم ،. در کنار معیار قانونیکرد وجو جستخارجی  یگذار هیسرما
حکایت از اداری قلمداد  ،(لینویآم) داوری صادره در برخی دعاوی یقضایی اشاره کرد. آرا
 به توان یمعمومی دارد و البته  ۀجنبارداد و با توجه به اقتضائات آن قر ،کردن قراردادهای نفتی

کشورها بر منابع می یداحاکمیت  ۀقطعناممجمع عمومی سازمان ملل موسوم به  7109 ۀقطعنام
عرفی  ۀجنبرسیده و  یالملل نیبکه به تصدیق و تأیید مراجع گوناگون توجه کرد طبیعی خود 

ی کردن قراردادهای نفتی از حقوق فوق، سلب مالکیت، مل ۀقطعنامنیز یافته است. به موجب 
این  تواند ینمکشورهای امتیازدهنده است و حتی درج شروطی مبنی بر عدم سلب مالکیت نیز 

مزبور، قراردادهای نفتی را تا حد  ویژگیحق مسلم را از کشور امتیازدهنده سلب کند. بنابراین 
 اعم از تادان،کترین اغلب اسمعیار د در نهایت،. کند یمزیادی به قراردادهای اداری نزدیک 

 ینظر را برای شناخت قراردادها نیتر کاملکه  -بادر وفسور دولوله پرمجاز  ،داخلی و خارجی
اداری ارائه کرده است که در آن به سه عامل طرف قرارداد و انجام امور عمومی و قصد خاص 

 سرانجام،. کنند یم قراردادهای نفتی را اداری تلقی -کند یمیا همان شروط و قیود اشاره 
به ماهیت قراردادهای اداری توجه کرد. اصوالً غالب قراردادهای اداری ماهیت خدماتی  توان یم

 ،. همان چیزی که در نسل سوم قراردادهای نفتیندیآ یم شمار بهند و از جمله عقود عهدی دار
 .میبر یمنام  7از آن به قراردادهای خدماتی

 

                                                           
1. Service Contract 



 

 92                                                            تبیین ماهیت قراردادهای نفتی از دیدگاه حقوق اداری 

 منابع
 الف( فارسی

، ص اولشمارۀ ، حقوقی عدالت آرامجلۀ . «اصول حاکم بر قراردادهای پیمانکاری دولتی» (.7912)، محمدعلی فرد ییاعال. 7
63- 56. 

 .میزان نشر تهران، ویرایش دوم،، دوم جلد .حقوق اداری(. 7939) استوار سنگری، کوروش؛ امامی، محمد. 2
 .دان حقوق نشرتهران، ، چاپ سوم. یکلیات حقوق قراردادهای ادار (.790) اهلل یولانصاری، . 9
، علوم سیاسی حقوق ومجلۀ دانشکدۀ «. دولت یالملل نیبنظام حقوقی حاکم بر قراردادهای تجاری »(. 7912) ایرانپور، فرهاد. 2

 .59 -30، ص 62شمارۀ 

مهدی موسوی، تهران، سید . ترجمۀ تحلیل و نقدی بر حقوق قرارداد در انگلستان .(7916)راجر براونزورد  ؛آدامز جان. ان. 5
 نشر میزان.

شمارۀ ، حقوق و علوم سیاسیمجلۀ دانشکدۀ «. ساختار حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد دولت»(. 7912) خزاعی، حسین. 6
 .15 -771، ص 10

دانشکدۀ  ،کارشناسی ارشد حقوق عمومی ۀنام انیپا«. مناقصه و مزایده در حقوق ایران». (790) رحیمی شهمیرزادی، مجید. 1
 علوم سیاسی دانشگاه تهران. حقوق و

، 91دورۀ ، علوم سیاسی حقوق و ۀحقوق دانشکدفصلنامۀ «. ویژگی قراردادهای اداری» (.7911) ، محمدجوادزاده ییرضا. 1
 .795 -757، ص 2شمارۀ 

مدرس علوم فصلنامۀ  .«مروری بر منابع و مستندات قانون مدنی در قواعد عمومی قراردادها»(. 7912)سیامک  ،کیپ ره. 3
 حقوق. ۀنام ژهیو، انسانی

 ۀنام انیپا .«بررسی اصول حقوق عمومی حاکم بر قراردادهای پیمانکاری در نظام حقوقی ایران»(. 7932)شکی، خدیجه . 70
 واحد مرکز.اسالمی ، دانشگاه آزاد کارشناسی ارشد حقوق عمومی

کارشناسی ارشد  ۀنام انیپا. «نیسم بیع متقابل در قراردادهای نفتی ایرانتحلیل حقوقی مکا»(. 7917)صحرانورد، اسداهلل . 77
 حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.دانشکدۀ ، حقوق خصوصی

 .انتشارات سمت. چاپ دوازدهم، تهران، حقوق اداری(. 7915)، منوچهر مؤتمنیی یطباطبا. 72

فصلنامۀ «. ها آناع خاص به قراردادهای دولتی و برخی از پیامدهای انرژی: با ارج الملل نیبحقوق (. »7913عامری، فیصل ). 79
 .767 -731، ص 23، سال دوازدهم، شمارۀ پژوهش حقوق

حقوق مجلۀ  .«ها شاخصبررسی ؛ قراردادهای دولتی در حقوق ایران» .(7911) ، محمدکاظمزاده بیحب؛ اهلل عزتعراقی، . 72
 .11 -702، ص 75شمارۀ ، سال ششم، خصوصی

  شرکت سهامی انتشار. تهران، ،سیزدهم. چاپ اعمال حقوقی؛ مقدماتی حقوق مدنیۀ دور(. 7911)کاتوزیان، ناصر . 75

 یها پژوهش مطالعات ومؤسسات . چاپ اول، تهران، آشنایی با قراردادهای نفتی(. 7939) ، عباسیآباد نجفکاظمی . 76
 .حقوقی شهر دانش

کارشناسی ارشد حقوق  ۀنام انیپا«. آن با قراردادهای اداریمقایسۀ دهای بیع متقابل و قراردا»(. 7911)کسایی، سید هاشم . 71
 حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.دانشکدۀ ، عمومی

، سال اسالمی یها پژوهش ۀمجل .«نفت یالملل نیبماهیت قراردادهای » .(7911) ؛ امانی، مسعودسید مصطفیمصطفوی، . 71
 .729 -710، ص 9 ۀدوم، شمار

 .بنیاد حقوقی میزانچاپ اول، تهران،  .قراردادهای اداری(. 7939)ی، آیت یموال. 73

 .انتشارات سمتجلد اول، تهران،  .حقوق اداری تطبیقی(. 7913)هداوند، مهدی . 20
 
 
 



  1911، بهار و تابستان 1، شمارۀ 6مطالعات حقوق انرژی، دورۀ                                                93 

 ب( خارجی

21. Chairman Honorary ND j hon.H.Wigmorse (1954).General Theory & State. 3th Edition. 
Cambridge. 

22. De  Laubadere.A (1952). Traite elemenatair de droit  administratif: libr, gen, De Droit et  
Juris. laubadere.A. de, Elmentair de Droit  Administratif.Trait6, Paris. Dalloz 1953. 

23. Ellinger. E.P.&Anglo.A.H (1979).  Unconscionable Contract: a Comprative Study of the 
Approaches in England, France.germany and The United State. loy A Intl &Com. 

24. Ian Brownlie (1990). Principles of Public International Law. Clarendon Press, Oxford, 
(4th ed.), p. 547-551; UNCTAD, Key Terms and Concepts in IIAs: A Glossary, UNCTAD 
Series on Issues in International Investment Agreements, produced by K. P. Sauvant an J. 
Zhan, May 2004, at 135-141. 

25. Jez. Gastone (1927). Les Contracts Adminidtratifs. Paris. Marcel  Glard .Tomel. 
26. Mulcahy L (2008). Contrac Law in Perspective. London, routledge. &Koffman L, 2004, 

and E.Macdonald. the Law of Contract, oxford university Press. p.4. 
27. O CONNEL.D.P (1966). The law  of   Slate  Succession. Cambrige. University Press. 

p1670. 
28. René chapus (1994). Droit administratif général. tom 1, 8e édition, montchrestien. 
29. See: Council Directive 2004/18, Coordination Of Procedure For The Award Of Public 

Works Contracts and Public Supply contract AND Service Contracs, 31 March 2004. 
Official Journal (l134) Europen Community. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


