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  :چكيده

د يك دهند قراردادهاي اداري هستند، وجو    قراردادهايي كه هدف مقاله حاضر را تشكيل مي
شخص حقوقي حقوق عمومي در قرارداد، داراي امتيازات قدرت عمومي، گاهي ماهيت 

دهد به طوري كه بعضي آنها را با مقررات قراردادي اين نوع قرارداد را مورد شك قرار مي
هايي كه اجازه تعيين ماهيت قراردادي يك عمل دانند بنابراين بايستي ابتدا نشانهمشابه مي

هد تشخيص دهيم سپس بايستي قراردادهاي اداري را از ميان ساير قراردادهايي داداري را مي
هاي قراردادهاي اداري  ما را مطالعه ويژگي. نمايد مورد شناسايي قرار دهيمكه اداره منعقد مي

هاي مزبور از دو عنصر تشكيل شده، يكي عنصر ويژگي. سازدبه شناسائي آنها رهنمون مي
كند كه حداقل يك صر مادي، ويژگي سازماني قرارداد اداري ايجاب ميسازماني و ديگري عن

) اصل(البته اين ويژگي . طرف قرارداد كيفيت يك شخص حقوقي حقوق عمومي را دارا باشد
وقتي عنصر سازماني وجود داشت بايد عنصر مادي نيز وجود داشته باشد . استثنائاتي را دارد

دمت عمومي باشد و يا اينكه حاوي يكي از شروط يعني اينكه هدف قرارداد اجراي يك خ
  .استثنايي و غير معمول در حقوق خصوصي باشد تا قرارداد اداري تلقي گردد
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  مقدمه 
اي مكتب ليبراليسم است و به عنوان  مالكيت و آزادي قراردادها از مباني اساسي و پايه

توانند اموالي را  دانيم افراد مي طور كه مي رود در اين مكتب همان محافظي عليه دولت به كار مي
مند گردند و آزاد هستند كه به انعقاد قرارداد بپردازند و  و از حقوق آن بهرهبه تملك درآورده 

 مكتب عدالت معاوضي است يعني در واقع آنچه فرد اراده كند عادالنه است و عدالت ايندر 
توان چنين آزادي قراردادي قايل  اما آيا براي دولت نيز مي. يابد در توافق اراده افراد تجلي مي

ا در جايگاه اشخاص خصوصي قرار داد؟ دولت با قرار گرفتن مثل شخص شد؟ و دولت ر
آورد ولي آيا چنين نظري سعي  خصوصي براي خود امكان انجام اعمال جديد را به وجود مي

/ چيزي كه خارج كردن حقوق عمومي از معناي. در انطباق و تغيير يك حقوق بنيادي ندارد
باشد كه لزوماً به معناي  ي با جامعه مدني ميسياسي آن است و در واقع به معناي نزديك

ها مشابه  طور كه اموال عمومي در تمام زمينه نزديكي با حقوق مدني نيست در نتيجه همان
تواند  اموال خصوصي نيستند به همين ترتيب آزادي قراردادي اشخاص حقوق عمومي نيز مي

هاي مختلفي   جنبهخصوصيد حقوق آزادي انعقاد قرارداد مانن. هاي خويش را دارا باشد ويژگي
پوشاند آزادي روي حق انتخاب حقوق حاكم يا روش انتخاب طرف  از فعاليت قراردادي را مي

قرارداد، آزادي انعقاد قرارداد، تعيين شروط قرارداد، پذيرش يا عدم پذيرش قواعدي كه بر 
با آزادي اشخاص آزادي قراردادي اشخاص حقوقي حقوق عمومي لزوماً . قرارداد حاكم باشد

خصوصي يكسان نيست در بعضي مواقع آزادي شخص حقوق عمومي زياد است و در بعضي 
در حقوق . كند هاي خاصي را تحميل مي مواقع ديگر قواعد اساسي حقوق عمومي محدوديت

توان  ما هرچند كه امكان انعقاد قرارداد توسط اشخاص حقوقي حقوق عمومي وجود دارد و مي
د را منوط به صالحيتي دانست كه در قوانين و مقررات به آن تصريح و توسط  قراردااعتبار

مقامات اداري رعايت شده است يا اينكه پذيرفت اگر اشخاص عمومي صالحيت مداخله در 
قراردادهاي  .امري را دارند بتوانند به خودي خود آن امر را به وسيله قرارداد نيز انجام دهند

باشند دخالت  اند و در حال توسعه دائمي مي سعه قابل توجه يافتههاي اخير تواداري در سال
 هستندبيش از پيش دولت در رشد اقتصادي يكي از عوامل مهم و اساسي رشد و توسعه آن 

هاي خصوصي در تامين و عرضه خدمات عمومي را داده و  اين قراردادها اجازه دخالت شركت
و بعضي در  . انجام اعمال عمومي شده استباعث پذيرش بهتر و مردمي كردن نقش دولت در

بينند كه قدرت توانسته تسلط خود را بگسترداند و بعضي ديگر نزديك شدن  آن راهي مي
  . دانند جايگاه دولت را به يك شهروند مي

 غيرقابل بحث و واضح و آشكار است ولي بايد توجه كرد كه تمام قرارداديتوسعه، روش 
توانند  كند قرارداد اداري نيستند، اشخاص حقوق عمومي مي د ميقراردادهايي كه اداره منعق
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كه قراردادهايي كه به عنوان قرارداد قرارداد تابع حقوق خصوصي را نيز منعقد كنند در حالي
شوند تابع يك نظام متفاوت نسبت به نظام قراردادهاي حقوق خصوصي  اداري شناخته مي

اين نظام كه در فرانسه شكل گرفت و سپس به . دهستند، آنها تابع نظام حقوق عمومي هستن
 عمومينظريه . است ساير كشورها راه يافت عمدتاً نتيجه رويه قضايي شوراي دولتي

البته .  اداري هم توسط علماي حقوق و هم رويه قضايي تهيه و شكل گرفته استقراردادهاي
 قراردادهاينظام  .اند م بودهاي به نسبت كمتري در اين امر سهي نامه نقش متون قانوني و آئين

ادراي نه فقط شامل نظريه عمومي است بلكه از لحاظ هدف و همچنين طرفين قرارداد و 
در تعريف . شروط و تشريفات با قراردادهاي خصوصي فرق دارند و تابع قواعد خاصي هستند

ختصاص ي مهم را به خود اياي جا نامه گذاري و مقررات آئيناين قواعد خاص متون قانون
  .دهند مي

براي اينكه ديدي كامل نسبت به قراردادهاي اداري داشته باشيم طبيعتاً از يك طرف بايد به 
محتوي قراردادها كه خود آفريننده حقوق هستند توجه كرد و از طرف ديگر چون قراردادها 

عمل اي منعقد گردند بايستي به  نامه  روي اهدافي خارج از قالب قانوني و آئيناستممكن 
دسترسي محتوي قراردادهاي اداري نسبت به قراردادهاي حقوق . قراردادي نيز توجه كرد

تر است زيرا كه در بعضي از كشورها در بعضي موارد بايد از طريق روزنامه  خصوصي آسان
دهند كه در آن كشورها به توجه اصل  رسمي انتشار پيدا كنند و تشكيل اسناد اداري را مي

 كشور ما با درخوشبختانه . اد به اسناد و مدارك اداري بسيار آسان شده استدسترسي آزاد افر
 قانون برگزاري مناقصات مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام دولت 23توجه به ماده 

ملي اطالع رساني مناقصات را موظف شده تا ظرف مدت يك سال بانك اطالعات و پايگاه 
 نگهداري و از طريق شبكه ملي اطالع رساني ايجاد و اطالعات مربوط به مناقصه را ثبت و

مناقصات در اختيار عموم قرار گيرد و طبق بند د ماده مزبور مقرر شده تا حداكثر ظرف شش 
نامه اجرائي نظام مستندسازي و اطالع رساني مناقصات از ماه پس از تصويب اين قانون آئين

ت امور اقتصادي و دارائي تهيه و ريزي كشور با همكاري وزارسوي سازمان مديريت و برنامه
به وسيله اين منابع گوناگون ابتدا سعي در شناخت و بررسي  .به تصويب هيات وزيران برسد

هايي جايگاه قراردادهاي اداري در ميان ساير اعمال اداري شده و سپس سعي در بررسي نشانه
 نهايتاً ويژگي ،ايمدهد پرداختهكه اجازه تعيين ماهيت قراردادي يك عمل اداري را مي

  .ايمنموده مطالعهرا قراردادهاي اداري 
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  جايگاه قراردادهاي اداري در ميان ساير اعمال اداري : بخش اول
توان   اهدافش نائل آيد بايد اعمالي را انجام دهد اين اعمال را ميبهبراي اينكه اداره بتواند 

توان از   را مياداراتمال حقوقي  اع.اعمال حقوقي و اعمال مادي: به دو دسته تقسيم كرد
   بندي كرد يكي براساس هدف و ديگر براساس چگونگي تشكيل آن  هاي مختلفي طبقه جنبه

بعضي از مولفين مثل پروفسور دوگي اين اعمال را از لحاظ هدف به دو  )از لحاظ شكلي(
بعضي از آنها داراي كند كه براي شناسايي اين اعمال  ايشان پيشنهاد مي. نمايند دسته تقسيم مي

نامه  قاعده نمونة آن آيين– اعمال حقوقي–اعمال مقرراتي( هستند عموميهدف وضع مقررات 
 شخصي، نمونة آن قرارداد –عمل حقوقي(و بعضي ديگر داراي موقعيت حقوقي فردي هستند ) است
به شغل مثل انتصاب يك مستخدم (يا برقراري يك وضعيت عمومي براي حالت فردي هستند ) است

 به عبارتي ديگر اعمالي كه داراي نتيجة موقعيت فردي معين .گويند شرط مي–معين به آن عمل حقوقي
 Jean Rivera et Jean waline, 2004, 20 e()اي قبالً برقرار شده مي باشداز يك موقعيت قانوني يا آيين نامه

edition, p.331(.  

اعمال يك جانبه يا  .شود انبه تقسيم مييك جانبه و چندجبه  اعمالاز لحاظ شكلي اين 
دو (و اعمال چند جانبه . است) به صورت فردي يا جمعي(ايقاع ناشي از تنها اراده مقام اداري 

مثل قرارداد اعمال يك جانبه . آيد به وجود مي) دو اراده(ناشي از تالقي چندين اراده ) جانبه
چون در   مهم برخوردارند،ييگاهدر حقوق اداري نسبت به حقوق خصوصي از جا) ايقاع(

نيز اداره در ) قرارداد( گفت كه شكل عادي اعمال اداري هستند، از روش توافق توان ميواقع 
  .كند موارد بسيار زيادي استفاده مي

  

  )ايقاع(اعمال يك جانبه : گفتار اول

اعمال يك جانبه اغلب شامل تصميمات اداري هستند كه توسط مقامات اداري اخذ 
  .اند شده

  

  نظريه تصميمات يك جانبه : فصل اول

  . يك جانبه نيستتصميميك عمل يك جانبه لزوماً يك 
  

  تشخيص بين تصميمات يك جانبه و ساير اعمال يك جانبه اداره: مبحث اول

تصميمات يك جانبه قبل از هر چيز اعمال حقوقي هستند يعني تجلي اراده براي ايجاد آثار 
نامه، دستورالعمل، اعمال  به عنوان مثال يك تصويب. باشند ن مي براي اداره شوندگايحقوق

كنند  حقوقي با عمليات مادي از اين جهت كه اعمال اخير آثار و نتايج حقوقي ايجاد نمي
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 حقوقي يملعن مثال يك تصادف ا به عنو.)Waline,1963,9e éd,p.435(شوند  تشخيص داده مي
: گيرد تصميمات يك جانبه نيستند انجام ميتمام اعمال حقوقي كه توسط اداره . نيست

همينطور بعضي . قراردادها به عنوان مثال از اعمال حقوقي هستند ولي تصميم يكجانبه نيستند
پيشنهادها، آروزها، (باشند مثل اعمال مقدماتي  از اعمال يك جانبه تصميم يكجانبه نمي

 .اصوالً تصميمات يكجانبه نيستند دارندكه قبل از اخذ تصميم وجود ...) ها، گزارشات توصيه
ايقاعات اداري شخصي و ايقاعات اداري .  دسته تقسيم كرددوتوان به  ايقاعات اداري را مي

  .نوعي
  

  ايقاعات اداري شخصي: بند اول

 به يك شخص يا اشخاص معين باشد، ايقاع انفرادي يا مربوطكه تصميم اداره در صورتي
   .، امريه، احكام استخدام، عطايا، و غيرهنامه، پروانه شخصي است مثل گواهي

  
  ايقاعات اداري نوعي : بند دوم

شود كه  به تصميمات مقامات اداري كه ناظر به شخص يا اشخاص معين نباشد گفته مي
  .ها دانست ها، دستورالعمل ها، بخشنامه نامه ها، تصويب نامه انواع آئين: شاملها را  توان آن مي

  

  )عقد(جانبه  اعمال دو: گفتار دوم

تواند براي رسيدن به اهداف خويش از طريق  در كنار تصميمات يكجانبه اقتداري، اداره مي
توان سوال كرد كه اداره با وجود اينكه داراي امتيازاتي  مي. نمايدتوافق و با انعقاد قرارداد عمل 

قرارداد  از هايش را به وسيله تصميمات يكجانبه تحميل نمايد چرا تواند خواسته است و مي
: ها عبارتند از در مرحله اول ترين آنداليل مختلف ومتنوع هستند كه مهم نمايد؟ استفاده مي

هاي قراردادي به اهداف خود   از قرارداد و روشاستفادهتواند با  نشان دادن اينكه اداره نيز مي
يي را انجام دهد و خواهد اموالي را به دست آورد يا كارها برسد به عنوان مثال وقتي كه او مي

 بعضي از خدمات عمومي را ايجاد و سازمان دهد حتيبعضي از خدمات را به دست آورد و 
، اجازه اشتراك اشخاص خصوصي را به انجام قراردادثانياً استفاده از روش  ).مثل امتياز(

  .دهد خدمت عمومي در قالب نمايندگي خدمت عمومي را مي
 عمومي از اهميت اقتصادي مهم برخوردار هستند زيرا  اداراتطوست منعقده ياقرارداده

 كه آنها در مجموع دارند و همچنين به واسطه طريقي كه توجهيبل اهاي ق اوالً به علت مبلغ
كند  دهد و سياستي كه دولت در قراردادهاي پيمانكاري اعمال مي ها را انجام مي  آن دولت

د و به عنوان يك عنصر سياست صنعتي تواند به طور كلي در خدمت اقتصاد كشور باش مي
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باشند كه   تابع اصول و احكام مختلفي مينمايد ميقراردادهايي كه اداره منعقد . تلقي گردد
  :ها را به دو دسته تقسيم كرد ترين آن توان مهم مي

   ؛ حقوق خصوصيتابعقراردادهاي . 1
ند، بنابراين قراردادهاي قراردادهاي تابع حقوق عمومي كه به قرارداد اداري مرسوم هست. 2

  .)Jean- François lachaume,1999, p.365( اداره را نبايد با قراردادهاي اداري مخلوط و اشتباه كرد

  

  قراردادهاي تابع حقوق خصوصي اداره : فصل اول

اعمالي را انجام ) اشخاص خصوصي، حقيقي(اداره گاهي اوقات مانند اشخاص ديگر 
يگر از هيچ امتيازي برخوردار نيست، اين اعمال تابع حقوق دهد و نسبت به افراد د مي

دانيم اعمال اداره به  طور كه مي همان .گوييم  اعمال تصدي ميآنهاخصوصي خواهند بود و به 
اعمال حاكميت و اعمال تصدي، در نتيجه هنگامي كه اداره اعمال : شوند دو دسته تقسيم مي

 قراردادهايي منعقد نمايد، اين قراردادها تابع حقوق تصدي انجام دهد و براي اجراي اين اعمال
خواهند بود مگر در مواردي كه قانون استثناء كرده باشد مثل مواردي كه ) مدني(خصوصي 

نمايند تابع حقوق تجارت و  موسسات عمومي صنعتي و بازرگاني قراردادهايي كه منعقد مي
ادارات بر طبق قراردادهاي دوجانبه از همچنين در مواردي كه  .اصول و احكام آن خواهند بود

كنند و رابطه اداره  هايي مختلف استفاده مي وجود اشخاص حقيقي براي اشتغال در شغل
باشد و اداره نيز همان اختياراتي را مياستخدام كننده و اين افراد تابع اصول و قواعد قانون كار 

در اين مورد تبصره ماده  .ه استداراست كه قانون كار براي كارفرمايان خصوصي تعيين كرد
  :گويد  قانون استخدام كشوري مي40

افرادي كه طبق قانون كار به خدمت دولت مشغول شوند كارگر شناخته شده و با آنان «
ها و موسسات  طبق مقررات قانون كار رفتار خواهد شد تشخيص مشاغل كارگري وزارتخانه

  .»ريزي كشور است  و برنامهدولتي مشمول اين قانون بعهده سازمان مديريت
  

  قراردادهاي اداري: فصل دوم

نمايد تابع اصول و احكام خاص حقوق عمومي هستند  اكثر قراردادهايي كه اداره منعقد مي
در بعضي حاالت . و مثل تمام قراردادها اين نوع قرارداد نيز روي يك توافق اراده بنا شده است

 و بايد عمل فرماندهي انجام دهد و از اعمال يكجانبه تواند به قرارداد متوسل شود اداره نمي
 قراردادهاي اداري اهميت قابل  )به عنوان مثال در مورد اختيارات پليس(استفاده نمايد 

اين اهميت از يك طرف به تعداد  .اي براي اشخاص حقوقي حقوق عمومي دارندمالحظه
شود از طرف ديگر شوند ارزيابي ميقد ميقراردادهايي كه روزانه بوسيله ادارات ملي يا محلي منع
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صحبت بميان آورده و » اداره قراردادي«روش اداره را حتي تغيير داده بطوري كه بعضي از مؤلفين از 
دانند تر توافقي است ميرا شكل جديدي از مديريت منافع جمعي كه كمتر اقتدارگرا و بيش آن
)CHRISTOPHE Guettier, 2004 ed3, p.2(  اين بدان معني نيست كه اداره اكثر اوقات از قرارداد البته

وجود يك  .هستند) ايقاع (هاستفاده كند بلكه تعداد زيادي از اعمال اداره اساساً همان اعمال يكطرف
شخص حقوقي حقوق عمومي، داراي امتيازات قدرت عمومي، گاهي ماهيت قراردادي اين نوع 

هايي كه اجازه تعيين ماهيت ين البته بايستي نشانهدهد بنابراقرارداد را مورد شك قرار مي
 ولي براي احاطه به هدف مطالعه ما، كافي .دهد تشخيص دهيمقراردادي يك عمل اداري را مي

نيست كه فقط ماهيت قراردادي عمل اداري را بشناسيم بلكه بايستي در بين قراردادهايي كه 
 كه اين نوع اخير داخل در حوزه مطالعه ما نمايد و تابع حقوق خصوصي هستنداداره منعقد مي

تواند همچنين قراردادهايي نيستند؛ ولي در كنار اين قراردادهاي تابع حقوق خصوصي، اداره مي
اند تابع قواعد خاصي هستند مقصود منعقد كند كه هرچند روي توافق دو اراده بنا شده

چگونگي تشخيص ماهيت قراردادي بنابراين ابتدا به بحث راجع به . قراردادهاي اداري است
و سپس براي تشخيص ماهيت اداري يك قرارداد اداره ) مبحث اول(يك عمل اداري پرداخته 

  .پرازيمهاي آن به شناسايي قراردادهاي اداري ميبا مطالعه ويژگي
  

  ماهيت قراردادي يك عمل اداري : مبحث اول

 عناصري كه تشكيل يك قرارداد را براي شناسايي ماهيت قراردادي يك عمل اداري بايد به
سپس بايد عناصري كه اجازه تشخيص قرارداد را در ميان ساير ) بند اول(دهند پرداخت مي

  .)بند دوم(دهند پرادخت اعمال اداري مي
  

  عناصر ويژه: بند اول

عقد عبارت از اينكه يك يا چند نفر در مقابل «گويد  قانون مدني كه مي183بر طبق ماده 
در اين تعريف صحبت از »  نمايند و مورد قبول آنها باشدي چند نفر ديگر تعهد بر امريك يا

  .)158، ص 4، جلد 1356امامي، (رادف با قرارداد است تعقد شده است كه م
يعني هم . گرددشوند نيز مياين تعريف كلي شامل قراردادهايي هم كه توسط اداره مي

 هستند و هم تابع قراردادهاي حقوق خصوصي نيز شامل قراردادهايي كه تابع حقوق عمومي
. دهدشود كه اجازه شناخت نهاد قرارداد را مياز اين تعريف دو ويژگي استخراج مي .گرددمي

قرارداد يك توافق بين دو اراده مجزا ايجاد ) الف(قرارداد ايجادكننده تعهدات حقوقي است 
   .كندمي
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  قي است قرارداد ايجاد كننده تعهدات حقو- الف

طريقي ه سازد كه بكند يعني تعهدات حقوقي را متولد ميقرارداد تعهدات حقوقي ايجاد مي
هاي عمومي مثل سياست اقتصادي، دهد گاهي در قالب بعضي سياستنظم حقوقي را تغيير مي

هايي كه اعمالش را كه اداره به شركت هاي استفاده شده شكل قراردادي دارد مثل حالتيراه
آيا در اين جا يك . دهد بر اهداف و سياست دولت انجام دهند امتياز مالي يا مالياتي ميمنطبق

شود قرارداد واقعي وجود دارد؟ بنظر چنين است زيرا در مقابل امتيازي كه به شركت داده مي
اگر اين تعهد انجام نشود ضمانت اجراي قراردادي . پذيردشركت تعهد محكم و صريحي مي

  .اره وي اعمال گرددتواند دربمي
  
  كند قرارداد يك توافق بين دو اراده مجزا ايجاد مي-ب

 الزم است كه طرفين روي عناصر اساسي آن ؛براي اينكه يك قرارداد منعقده قلمداد گردد
اين توافق در واقع ) عنوان مثال توافق روي ثمن كااله ب() 158، ص1380شهيدي، (توافق داشته باشند 
بنظر مشكل است يك رابطه قراردادي را بين دو  .دن ايجاب و قبول استتجلي رد و بدل ش

 بعنوان مثال زماني كه يك وزارتخانه با .ماهيت متعلق به يك شخص حقوقي برقرار ساخت
كند با توجه به اصل وحدانيت شخصيت حقوقي دولت، وزارتخانه ديگري قراردادي منعقد مي

مطرح » قرارداد با خود«نمايد در اينجا مسئله شكل ميمتصور تجلي دو اراده مجزا از هم ايجاد 
 ورزند و مراجعه به اين نظريه بتدريج پذيرفتن آنشود دكترين مثل گذشته با آن دشمني نميمي

    حل قراردادي را بر مبناي نظريه صالحيت پيشنهاد بعضي حتي راه .را تسهيل نموده است
 البته در بعضي از قراردادهاي اداري توالي )L.Richér، چاپ سوم، حقوق قراردادهاي اداريرريش( .كنندمي

مناقصه يك قرارداد واقعي است ولي بوسيله يك توالي ايجاب و  .ايجاب و قبول وجود ندارد
گردد در قبول منعقد نشده است و ابتدا يك پيشنهاد يكجانبه كه بطور يكجانبه اعالم مي

سازد، تا زماني كه پيشنهاد وجود دارد  را متولد ميكه قبول گردد يك قرارداد مناقصهصورتي
در قراردادهاي  .دهداجازه تشكيل قرارداد مناقصه را با يك قبول ساده توسط پذيرنده مي

 بوسيله اداره اًگاهي اوقات محتوي قرارداد اداره تمام. الحاقي نيز وضع به همين منوال است
طور كه به د شركت نكرده است او فقط همانتعيين شده و طرف ديگر در تهيه محتوي قراردا

طور در معامالت ساختماني، همين او پيشنهاد شده رضايت داده تا بوسيله آن متعهد شود
ه ب.وسيله دفترچه عمومي پيمان توسط اداره تعيين شده استه حقوق و تعهدات طرفين كامالً ب

راي تعيين روابط، بوسيله هرحال يك قرارداد الحاقي يك قرارداد است زيرا محتوي عمل ب
 يا چند 2تواند نتيجه از لحاظ شكلي يك قرارداد مي .ها معين شده استتوافق و تالقي اراده

سند حقوقي مجزا باشد چون هر يك از آنها مبين اراده يك طرف است و با هم يك قرارداد 
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يح تجلي يابد طور صره آورد و بمحض اينكه اراده طرفين بطرفين را بوجود مياراده مبين 
البته آنچه مهم است  .تواند يك قرارداد را تدارك بيندبعنوان مثال گاهي رد و بدل كردن نامه مي

معروف » تيپ«يا » نمونه«بيشتر ماهيت است تا شكل، بعنوان مثال در قراردادهايي كه به عنوان 
 داراي ماهيت شود آيا آنهااست كه شرايط آنها به طرفين امضاءكننده قرارداد تحميل مي

تواند تعجب براي شناسايي يك قرارداد واقعي، بررسي ماهيت مي قراردادي هستند يا مقرراتي؟
نمايد يعني فقط روش و برانگيز باشد گاهي يك قرارداد فقط ايجاد موقعيت مقرراتي مي

چگونگي اجراي مقررات است و هيچ چيز قراردادي ندارد هرچند از لحاظ شكلي قراردادي 
تواند دهند و ميولي از لحاظ مادي مقرراتي هستند و اراده يكطرفه اداره را نشان مياست 

براي اينكه قرارداد وجود داشته باشد الزم است كه  .توسط اداره بطور يكجانبه تغيير نمايند
بنابراين ظاهر . ها وجود داشته و اينكه اين توافق خودش منبع تعهدات حقوقي باشدتوافق اراده

  .كننده است حال چگونه بايد يك قرارداد درست را تشخيص دهيمگمراهگاهي 
  

   عناصر تشخيص- بند دوم

  .گرددمي) عمل يكجانبه(در اينجا سعي در تشخيص قرارداد از ايقاع 

  

   تشخيص بين عمل يكطرفه و قرارداد - الف

ص ساده قرارداد اداري كيفيت حقوقي يك توافق اراده است در بسياري از موارد اين تشخي
 حقوقي را واگذار يا ،باشد ولي عمل يكجانبه ادارهها مشكل مياست و در بعضي موقعيت

اوالً  .اين تشخيص فوايد و منافعي را دارد. نمايدتعهدات و تكاليفي را به اشخاص تحميل مي
اداره در انتخاب بين عمل يكطرفه و قرارداد آزاد نيست و بوسيله اوضاع و احوال حقوقي 

دهد بجاي برقراري يك رغم اصل آزادي قراردادي كه بايد به اداره اجازه علي .شودهدايت مي
ه عمل يكطرفه اقتدارگرايانه يك رفتار قراردادي را انتخاب كند، اما اداره هميشه آزاد نيست ك

بنابراين گاهي اوقات ممكن است روش قراردادي الزم . خواهد بدهدبه عملش شكلي را كه مي
باشد و اين روش به اداره تحميل گردد و گاهي اوقات برعكس ممكن است كه مراجعه به 

       تر براي بوجود آوردن بعضي عمليات، مقامات اداريطور كليه روش قراردادي ممنوع باشد ب
زيرا كه ماهيت .  بجز راه تصميم يك جانبه با ويژگي فردي يا مقرراتي عمل نمايندتوانندنمي

  . صالحيتي كه به اداره داده شده چنين است
ثانياً، اهميت دارد كه عمل يك طرفه و قرارداد را از هم تشخيص دهيم زيرا نتايج حقوقي 

قط مربوط به قرارداد بعضي نتايج حقوقي ف. بيني در هر دو حالت يكسان نيستندقابل پيش
كند اند بهم مربوط و متعهد ميترتيب در قرارداد، طرفين كه قرارداد را امضاء كردههستند بدين
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بين آنها است بنابراين قاضي با توجه به قصد مشترك طرفين قرارداد » قانون«و قرارداد بعنوان 
اند را امضاء كرده رفيني كه آننمايد باضافه قراردادها نسبي هستند يعني فقط بين طرا تفسير مي

كند و نسبت به اشخاص ثالث بجز حالت خاص تعهدي ايجاد ارزش دارد و آنها را متعهد مي
  .كندنمي

 شناسايي بين عمل اداري يكطرفه و قرارداد الزم است زيرا نظام دعاوي قابل اجرا در -ثالثاً
ايران در صالحيت ديوان دو حالت يكسان نيست دعاوي ناشي از عمل يكطرفه اداري در 

توان دعاوي بررسي مشروعيت آنها را در ديوان خواست و ابطال عدالت اداري قرار دارند و مي
كه براي قراردادهاي اداري صالحيت محاكم عمومي در ايران آن اعمال تقاضا شود و در حالي

حيت محاكم گردد برخالف فرانسه كه دعاوي ناشي از قراردادهاي اداري در صالاعمال مي
اين ) هاپيماني(البته استثناء در مورد مأمورين قراردادي اداري است . اداري فرانسه هستند

توانند به ديوان عدالت اداري شكايت مستخدمين از حقوق تضييع شده استخدامي خود مي
  .زنند

  
   مشكل تشخيص-ب

انبه و قرارداد علت نزديكي عمل يكجه گاهي اوقات تشخص بين قرارداد و عمل يكجانبه ب
شود قبل از انعقاد قرارداد مشاهده مي نزديكي عمل يكجانبه و قرارداددر نگاه به  .مشكل است

و هنگام انعقاد قرارداد از طرف مقام صالح يا مقامي كه موظف به تأييد قرارداد است اعمال 
ر وضع اعمال گيرد همچنين در هنگام اجراي قرارداد اداره داراي اختيااي صورت مييكجانبه

بينيم گاهي موارد ضمناً مي) تغيير يكجانبه بعضي شرايط، مجازات، و غيره(باشد يكجانبه مي
نمايند بعنوان مثال در قراردادهاي اعمال يكطرفه اداره در شروط قرارداد انعكاسي پيدا مي

. گردندميساختماني دفترچه عمومي پيمان شروطي را تعيين كرده كه در اين نوع قرارداد لحاظ 
-هاي استفادهتواند با توجه به خواستهمي   يا در قرارداد امتياز خدمت عمومي، صاحب امتياز 

در بعضي مواقع بين  .كنندگان و نفع عمومي تغييراتي در نحوه استفاده براي دسته اخير بدهد
د گيرهايي صورت ميهايي يا بهتر بگوئيم همكارياشخاص حقوقي حقوق عمومي هم آهنگي

اند كه در واقع تجلي توافق چند شخص ناميده» عمل جمعي«را  كه بعضي از مؤلفين آن
كه  عنوان مثال هنگاميه عمومي است و اين توافق آنچنان ضمانت اجرايي براي اجرا ندارد ب

نمايند، دو يا چند شهرداري بين خود يك منشور جهت توسعه و حفظ محيط زيست امضاء مي
آيد و اين وسيله يك قرارداد حقيقي، حقوق و تعهداتي بوجود ميه دانيم بطور كه ما ميهمان

كند چنين انواع تعهدات خيلي مهم، اعالنات ساده كه هيچ ضمانت اجرايي ندارند را استثناء مي
شود حالت زياد ديده مي) اشخاص عمومي(هاي بين اجتماعات عمومي هايي در ارتباطفرمول
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ردادهاي برنامه و بودجه هستند كه دولت با اشخاص حقوقي حقوق خيلي شناخته شده آن، قرا
كند شايد مشكل باشد كه بپذيريم اين نوع قرارداد از هاي دولتي منعقد ميعمومي و شركت

هاي مندرج در قراردادهاي مزبور فقط اعالن ساده توصيه. لحاظ اجرا قراردادي حقيقي باشد
ولي در بعضي از كشورها مثل فرانسه شوراي دولتي توجه هستند وهيچ ارزشي اجرائي ندارند 

 8رأيي كه شوراي دولتي در تاريخ ( قراردادهاي برنامه و بودجه را كامالً يك قرارداد اداري دانسته است

  .)141، ص 1988 صادر كرده است نگاه كنيد به مجله فرانسوي حقوق اداري، سال 1988ژانويه 

  

  راي هاي قراردادهاي ادويژگي: بخش دوم
تواند قراردادهايي منعقد كند كه بعضي تابع حقوق طور كه بيان شد اداره ميهمان

براي اينكه قراردادهاي . خصوصي و بعضي تابع حقوق عمومي و داراي خصيصه اداري باشند
هاي آن را مورد بررسي قرار دهيم به غير از فروضي كه قانون، اداري را بشناسيم بايد ويژگي

يكي : هاي مزبور از دو عنصر تشكيل شده استكند، ويژگي اداري قلمداد مييك قرارداد را
   . ديگر عنصر مادي-عنصر سازماني

  

  )طرفين قرارداد(ويژگي سازماني : گفتار اول

قراردادهاي منعقده بين اشخاص خصوصي قاعدتاً قرارداد تابع حقوق خصوصي شناخته 
ي نيز اصوالً قرارداد اداري ناميده شده و تابع شوند و قراردادهاي منعقده بين اشخاص عموممي

كند كه حداقل يك باشند ويژگي سازماني قراردادهاي اداري ايجاب ميحقوق عمومي مي
ويژگي سازماني  .باشدطرف قرارداد اداري كيفيت يك شخص حقوقي حقوق عمومي را دارا 

است كه هر دو طرف قرارداد به تنهايي كافي است تا قرارداد، اداري تلقي گردد و آن زماني 
كه هدف آن از جمله اهدافي جزو اشخاص حقوقي حقوق عمومي تلقي گردند مگر در حالتي

در رويه قضايي فرانسه اين عنصر سازماني با  .باشد كه مربوط به روابط حقوق خصوصي آنها باشد
 Tc/8  Juillet(اختالف به وجود آمدن آرايي زير عالمت سوال قرار گرفته به عنوان مثال دادگاه حل 

1963/ socié té enterprise peyrot( در آرايي نظر داده كه يك قرارداد بين دو شخص حقوق خصوصي 
كه يكي از اين اشخاص آن را به حساب دولت انجام دهد   تلقي گردد در صورتيتواند اداري مي

اي محدود  تماني و جادهالبته تعداد اين آراء خيلي معدود شده و فقط به بعضي از كارهاي ساخ
كه يكي از اشخاص حقوقي حقوق عمومي به منظور طور است در صورتي شده است و همين

تهيه خدمات عمومي صنعتي و بازرگاني قراردادي منعقد نمايند قرارداد تابع حقوق خصوصي 
يا مثالً در كشور فرانسه بسياري از اشخاص حقوقي حقوق عمومي سرزميني يا محلي  .است
ترك گاز و الكتريسيته شده يعني با يك شخص حقوقي ديگر حقوق عمومي مثل گاز مش
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اند قراردادهاي مزبور تابع حقوق خصوصي  فرانسه، الكتريسيته فرانسه قرارداد منعقد كرده
ها  در دوره حكومت سوسياليست. (ها بودهستند البته اين در زمان روي كار آمدن سوسياليست

ز و اشخاص حقوقي حقوق عمومي بودند و خصوصي نشده بودند در فرانسه اين اشخاص ج
ضمناً قراردادهايي كه بين .) له تذكر مقدماتي رجوع شودا همين مق25براي علت به صفحه 

اند نيز  هاي خصوصي خود منعقد كرده  عمومي براي مديريت حوزهحقوقاشخاص حقوقي 
  .كنند وضعيت فوق را پيدا مي

   

  ويژگي مادي : گفتار دوم

خصيصه وقتي كه شروط سازماني موجود بود براي اينكه قراردادي اداري شود بايد داراي 
شود، يك قرارداد زماني اداري است كه  ويژگي مادي به دو شاخه تقسيم مي .مادي نيز باشد

هدف آن اجراي يك خدمت عمومي بوده يا اينكه حاوي يكي از شروط استثنائي و غيرمعمول 
با عنايت به اين كه  . و يا اينكه به وسيله قانون، اداري شناخته شوددر حقوق خصوصي باشد

شوند و آنهايي كه بين اشخاص  قراردادهاي منعقده بين اشخاص عمومي اداري فرض مي
بديهي است اين عنصر اساساً براي . گردند گردند خصوصي فرض مي خصوصي منعقد مي

 يا چند شخص عمومي با يك يا چند شناسايي خصيصه اداري قراردادهايي منعقده بين يك
  .باشد شخص خصوصي مي

  

   اجراي يك خدمت عمومي خصيصه: فصل اول

تواند اداري تلقي شود اگر هدفش سپردن اجراي يك خدمت عمومي به  يك قرارداد مي
نمايد كافي است  يقيناً وقتي يك شخص اداري قراردادي منعقد مي .طرف قرارداد با اداره باشد

قرارداد يك ارتباط با اجراي يك خدمت عمومي داشته باشد تا اينكه اين قرارداد كه هدف اين 
عنصر تعيين كننده در ارتباطي است كه قرارداد را به خدمت عمومي متصل . اداري تلقي گردد

گيريم كه قرارداد براي عملكرد  گردد اگر اين ارتباط تنگاتنگ باشد نتيجه مي سازد مربوط مي مي
در كل . اسي است و در نتيجه اداري است و بايد تابع حقوق اداري باشدخدمت عمومي اس

  .توان سه نوع قرارداد اداري به وسيله هدف تشخيص داد مي
  .)كارهاي عمومي(قراردادهاي عمومي مربوطه به اجراي امور عمومي . 1

اجراي امور عمومي يك عمل مديريت عمومي است كه در آن امتيازات قدرت عمومي هم 
  .لحاظ نظام اجرا و هم از لحاظ كارها و امور در قراردادهاي ذيل به خوبي آشكار استاز 

 در قراردادهاي منعقده بين اداره و مقاطع كاران براي اجراي تمام كارهاي ساختماني -
  داراي نفع عمومي 
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   در قراردادهاي امتياز كارهاي عمومي -
  .شود عقد ميهاي عمومي من قراردادهايي كه براي تصرف حوزه. 2

هاي عمومي در صالحيت محاكم  در فرانسه دعاوي ناشي از قراردادهاي تصرف حوزه
  )1938 ژوئن 17 قانون -نامه تصويب(. اداري قرار گرفته است

هاي عمومي نمونه يك مديريت عمومي است بنابراين طبيعي است كه  مديريت حوزه
اين نوع قراردادها  .داري تلقي گردندقراردادهاي ناشي از تصرف اموال عمومي به علت هدف ا

باشند مثل تصرف زمين يك گردشگاه عمومي براي ايجاد يك رستوران كه  بسيار متنوع مي
شود يا براي ايجاد يك  ها به اشخاص براي ايجاد رستوران داده مي معموالً توسط شهرداري

   .ايستگاه قطار يا مجتمع قضايي، گورستان عمومي
   .ط به اجراي خدمت عموميقراردادهاي مربو. 3

 شوراي bertinتوان به راي  در فرانسه اين شناسايي توسط رويه قضايي بوده است كه مي
 اشاره كرد كه طبق آن يك شخص حقوقي حقوق خصوصي به طور 1956 آوريل 20دولتي در 

 كند كه اداره اجراي آن را طبق قرارداد به جزئي يا كلي خود يك خدمت عمومي را اجرا مي
  .)480رنه شاپو، منبع پيشين، ص(اين شخص واگذار كرده است 

  

خصيصه داشتن شروط استثنايي نسبت به حقوق خصوصي : فصل دوم

  )شروط غيرعادي در حقوق خصوصي(

گردد كه داراي يك يا  يك قرارداد كه يك طرف آن اداره است در صورتي اداري تلقي مي
محاكم فرانسه از ابتداي قرن نوزدهم  .چند شرط استثنايي نسبت به حقوق خصوصي باشد

نگرند و اگر داراي  خواهند روي خصيصه قرارداد نظر دهند به محتواي آن مي كه ميهنگامي
 gronits desدهند راي  شروط استثنايي نسبت به حقوق خصوصي بود به اداري بودن آن نظر مي

vosges شروط استثنايي نام برده  صادر كرده، از خصيصه 1912 را كه شوراي دولتي در سال
اي كه اين راي مورد توجه قرار داده بررسي و دانستن مفهوم شرط استثنائي  است و مسئله

نسبت به حقوق خصوصي است كه ما پس از چند تذكر، نظريه شرط استثنايي را مطالعه 
  .خواهيم كرد

اصل اين . ندشوند خيلي متنوع هست قراردادهايي كه به علت شروط خود اداري تلقي مي. 1
است كه هر قراردادي كه براي توليد خدمت جهت ارضاي احتياجات مردم يا اجراي آنها 
منعقد گردد اداري محسوب گردد البته نسبت به اين اصل دو استنثاء وجود دارد يكي مربوط به 
قراردادهايي كه بين توليدكنندگان خدمات عمومي صنعتي و بازرگاني و استفاده كنندگان آن 

مات منعقده شده دعاوي حاصل از اين خدمات بين توليدكنندگان و استفاده كنندگان آن در خد
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هاي عادي است اين قراردادها هميشه به علت هدف خود قرارداد تابع حقوق صالحيت دادگاه
استثناء ديگر در همين معني مربوط به  .خصوصي هستند حتي اگر داراي شروط استثنايي باشند

هاي خصوصي كه به علت هدفشان تابع  قده توسط اداره براي تصدي حوزهقراردادهاي منع
 و هم اكنون ديگر چنين 1954گردد به سال  حقوق خصوصي هستند اين رويه قضائي برمي

روي حالت (باشند  كه داراي شروط استثنايي باشند اداري مينيست و اين قراردادها در صورتي
 اشاره كرد و از grosy دعوي 1954 دسامبر 17ولتي فعلي حقوق بايد از يك طرف به شوراي د

  )اشاره نمود ... le clert، دعوي 1957 نوامبر 17طرف ديگر به دادگاه حل اختالف 
توانند خود  در حالتي كه تعيين كيفيت يك قرارداد بستگي به شروط آن دارد طرفين مي. 2

ارداد مطابق آنچه كه آنها را وابسته به يك قرارداد اداري يا خصوصي بنمايند خصيصه قر
اين مسئله خاص ويژگي ). يا آنچه كه طرف قوي يعني اداره بخواهد(بخواهند خواهد شد 

البته بايد توجه . كند ها مستقل از اراده طرفين نقش بازي مي شروط استثنايي است ساير ويژگي
 يا اعالن شرط كرد كه يك اعالم ساده اراده طرفين به عنوان مثال اين قرارداد اداري است

طور كه ودل اعالم صالحيت به محاكم اداري به عنوان مثال بدون نتيجه خواهد بود و همان
طور عيني تجلي يابد يعني با ه تواند قابل عمل باشد كه ب كرده است اراده طرفين زماني مي

  .گنجانيدن يا عدم گنجانيدن شروط استثنايي در قرارداد
ولي نبايد كميت را . ي اداري كردن قرارداد كافي استوجود يك شرط استثنايي برا. 3

كه قرارداد به طور قطع داراي شرط استثنايي نيست وجود چند شرط هنگامي. فراموش كرد
  .گردد ضعيف باعث اداري تلقي شدن آن مي

  

  نظريه شرط استثنايي: مبحث اول

تكاليفي را براي شرط استثنايي در رويه قضايي به عنوان شرطي تعريف شده كه حقوق با 
كند ماهيت اين شرط نسبت به شروطي كه در قراردادهاي خصوصي، مدني و  طرفين مقرر مي

توان در قراردادهاي خصوصي  شود، متفاوت هستند مشابه اين شروط را نمي بازرگاني توافق مي
شروطي كه در . البته تعريف فوق يك تعريف نه چندان كامل از شرط استثنايي است. گنجاند

شوند هرچند كه ممكن است نامتعارف باشند شروط استثنايي  روابط خصوصي به كار برده مي
گردند مگر اينكه آنها باعث ايجاد عدم تساوي متعاقدين گردند و به شخص حقوقي  تلقي نمي

  .حقوق عمومي يك موقعيت برتر اعطا نمايند
  
  
  



  

 149                                                                      ويژگي قراردادهاي اداري                       

  .شوند  منعقد ميشروط استثنايي نسبت به شروطي كه در روابط خصوصي: بند اول

تواند در قرارداد بين اشخاص خصوصي منعقد  طور كه گفته شد نمياين شروط همان
مانند شرطي كه نسبت به اشخاص ثالث نيز داراي اثر باشد به عنون مثال شرط اختيار  .گردد

انتظامي نسبت به كاركنان طرف قرارداد يا بدهكاري طرف قرارداد كه قابليت اجرا داشته باشد 
ا اينكه مثالً طرف قرارداد يك شهرداري براي ساختن يك تĤتر در شهر از پرداخت ماليات ي

  .گردد معاف باشد كه اين شروط به آساني توسط قاضي اداري تاييد مي
  

 ,René chapus,1992 (شروط استثنايي به عنون شروط ايجاد عدم تساوي : بند دوم

p.474(  

گيرند، طرف قرارداد را تحت نظارت مقام   مياين شروط كه اغلب مورد استفاده قرار
دهد يا اينكه موقعيت وي را به طرق مختلفي در  شخص حقوقي حقوق عمومي قرار مي

دهند و به شخص حقوقي  تر قرار داده و اداره را در موقعيت برتري قرار مي سطحي پايين
نظارت شخص  . دهددهند كه به طور يكجانبه بعضي اقدامات را انجام حقوق عمومي اجازه مي

حقوقي حقوق عمومي بر طرف ديگر قراراد يا به طور كلي قيد شده يا اينكه موارد آن صريحاً 
آمده است مانند نظارت مالي اداره هنگام احداث زمين دوچرخه سواري در پارك يا ساخت 
ر رستوران و نظارت بر قيمت مواد غذايي كه در آن محل عرضه خواهند شد و يا اينكه به طو

نظارت گاهي نيز به صورت درج تعهدات  .صريح حق عزل اعضاء و كاركنان را به اداره بدهند
باشد و شخص حقوقي حقوق عمومي بر اجراي  عهده طرف قرارداد در قرارداد مي صريح بر

مثل الزام به اخذ پروانه براي انجام بعضي از عمليات كه توسط . نمايد اين تعهدات نظارت مي
بعضي از شروط ممكن  .گيرد وق عمومي نيز اين امر مورد نظارت قرار ميشخص حقوقي حق

تر شهر أبه عنوان مثال نوع نمايشي كه بايد در ت: است رفتار دائمي طرف قرارداد را تعيين نمايد
به اجرا درآيد يا تعهد به بازكردن رستوراني كه در ساعات معيني در فصول مختف سال كار 

 به شخص حقوقي حقوق عمومي حق تصميم يكجانبه به فسخ يا تعليق كند نهايتاً، شرايطي كه
اين ) لزوم يا عدم لزوم اخطار قبلي. (دهد قرارداد را بدون در نظر گرفتن چگونگي آن مي

 در )Dlle Jean( دعوي 1988 اكتبر 17دادگاه حل اختالفات فرانسه در  .شروط استثنايي هستند
جاره يك خانه مسكوني را با اخطار دو ماه قبل از آن راي خود حق فسخ يك جانبه قرارداد ا

توسط دولت همچنين حق تمديد همان قرارداد اجاره را فقط براي يك بار و تنها به مدت دو 
امكان دارد حالتي را شرط كنند كه در صورت عدم  .ي دانستيسال ديگر جزو شرايط استثنا

ارداد را فسخ نمايد آيا اين شرط جزو بتواند قر) اداره(انجام تعهدات طرف قرارداد دولت 
 اين شرط را داراي خصيصه 1970 ژوئن 15شروط استثنايي است؟ دادگاه حل اختالف در 
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كه اختيار فسخ منوط به تصميم شخص ثالثي شود در ضمناً در صورتي .استثنايي ندانسته است
ي مال غيرمنقول  جارهصورت نيز شرط استثنايي نيست به عنوان مثال اگر در يك قرارداد ااين

كه بين شهرداري و صاحب آن ملك منعقد شود در آن حق فسخ را منوط به تصميم استاندار 
  .گردد بنمائيم شرط استثنايي تلقي نمي

  
   .شروط استثنايي شروط غيرمرسوم در روابط خصوصي هستند: بند سوم

سياري از آرايي دانند ب اين شروط را به عنوان شروطي غيرمعمول در روابط خصوصي مي
كه مشابه شروطي كه موجود در حقوق خصوصي اند در صورتي كه در اين زمينه صادر شده

است گنجانده شود، به عنوان مثال شرطي كه مهلت اجرا يا ضمانت اجراي تاخير در انجام 
كه البته بايستي متذكر شد . اند تعهد را برقرار كرده است به عنوان شروط استثنايي قلمداد نشده

طور كه در رويه قضايي اين شروط استثنايي در قراردادهاي اداري قابل استفاده هستند و همان
  .كنند شناخته شوند فرانسه آمده است بايد آنها را به عنوان شروطي كه عدم تساوي ايجاد مي

 شرايط(بعضي از قراردادها نسبت به برقراري بعضي از شروط به  ي خاصيها حالتدر 
اند آيا چنين شرطي  اند و در خود قرارداد به آنها نظري نداده ارجاع داده شده) نعمومي پيما

طبق بعضي از آراء چنين شروطي خصيصه اداري  اي اداري بدهد؟ تواند به قرارداد خصيصه مي
ولي بعضي ديگر از . به قرارداد داده حتي اگر شرايط عمومي پيمان داراي شروط استثنايي نباشد

ي را استثنايي ندانسته مگر اينكه شرايط عمومي پيمان داراي شروط استثنايي آرا چنين شروط
  .باشد واال به تنهايي وجود چنين دفاتري بدون نتيجه است

  

   نتيجه

نمايد كه قراردادهاي اداري يكي از اين اداره مبادرت به انعقاد انواع مختلفي از قرارداد مي
قراردادها مشخص گرديد كه براي شناسايي آنها در ميان دهند با مطالعه اين انواع را تشكيل مي

غير از فروضي ه ساير انواع قراردادهاي اداره بايد در جستجوي ويژگي اين نوع قرارداد بود ب
طرفين (كه قانون يك قرارداد را اداري قلمداد كند بايستي قرارداد ابتدا يك ويژگي سازماني 

ي از طرفين قرارداد بايستي جز و اشخاص حقوقي را دارا باشند يعني حداقل يك) قرارداد
حقوق عمومي تلقي گردد وقتي كه شروط سازماني موجود بود بايد خصيصه مادي را نيز دارا 

شود، يك قرارداد زماني اداري است كه هدف آن ويژگي مادي به دو دسته تقسيم مي. باشد
ثنايي و غيرمعمول در حقوق اجراي يك خدمت عمومي بوده يا اينكه حاوي يكي از شروط است

اين شروط طرف قرارداد با اداره را تحت نظارت مقام شخص حقوقي حقوق . خصوصي باشد
تر قرار داده و دهد و يا اينكه موقعيت وي را به طرق مختلفي در سطحي پائينعمومي قرار مي
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دهد كه به دهد و به شخص حقوقي حقوق عمومي اجازه مياداره را در موقعيت برتر قرار مي
مين جهت اغلب احكام و قواعد حاكم بر  هبه. طور يكجانبه بعضي اقدامات را انجام دهد

كند، اغلب از پيش قراردادهاي اداري كه به حكم قانون بر روابط طرفين قرارداد حكومت مي
اند از ديدگاه حقوق خصوصي غيرمرسوم و ار و يا اداره وضع و مقرر شدهذگتوسط قانون

اعتباري صورت وجود بعضي از اين شرايط در قراردادهاي حقوق خصوصي باعث بيگاهي در 
  .گردداين نوع قرارداد مي
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