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 يف القضاء الفرنسي
 

Abstract 

Through the study of the management responsibility without error and the modern 

developments in the French jurisdiction, the creative side of the French state council 

appears clearly as it has established together with the management responsibility on 

basis of error and responsibility, although its act is not described of error. In this case, it 

is enough for the French jurisdiction the condition of harm and emerging a relationship 

between the damage and management activity of the project. 

In the range of this responsibility, the harmed is exempted from proving the 

management error whereas the management responsibility is decided even if there is no 

error. According to this type of responsibility, it is enough to prove the harm happening 

and being it caused by the management as an act. This type of responsibility without 

error has many benefits for the favor of the harmed as the management is exempted 

from responsibility even if the harm is caused by sudden accident or by third party 

interference. This type of no-error responsibility is considered as it is part of the general 

system. One of the properties of this kind of responsibility is that it is based on the 

thought of risks and appears as a foundation in the rules of the old French state council 

as well as equalizing the individuals in front of the general burdens. And the other 

foundation is depending on the equalization and justice which indicates that every 

citizen guilt what he gained. 

Finally, some of the properties of this responsibility is that it precautionary or 

exceptional because in the origin of the management responsibility if the error and the 

harm resulting from the relation between them. Some of the applications of the 

responsibility without errors or risks in the French state council are the harms resulted 

from the general works, the responsibility for doing risky acts or using risky things, or 

responsibility for the legitimate decisions (as decisions of dismissal without disciplinary 

actions and decisions taken suddenly, etc.) 
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The French state council jurisdiction has developed in the field of responsibility without 

error to be modern jurisdiction that included the responsibility in the medical works 

field and the responsibility of the blood transfer centers with modern rules. 

We have discussed in the end of the study the interference of the French legislator by 

issuing numerous legislations deciding the compensation beyond the responsibility 

range (whether by error or without error) through the insurance compensation specially 

for terrorism victims or HIV due to contaminated blood and the basis of this 

compensation is the risks and national support. 

On the other hand, the jurisdiction in Libya does not apply this type of responsibility 

without error on basis of risks. It is still applying the general rules which indicate that 

the basis of responsibility is established on error and the relationship of the follower to 

the followed.  

 

 تسييد:

دون أن تختكب خظأ. رغؼ أن القاعجة  مدؤولية اإلدارة دون خظأ، ىؾ نؾع أخخ وحجيث مؽ السدؤولية تتحسمو اإلدارة
العامة أن اإلدارة ال تدأل إال حيث يكؾن ثؼ خظأ مؽ جانبيا، إال أن القزاء اإلداري في فخندا الحظ أن ثؼ أضخار 
عجيجة قج تريب األفخاد، بدبب مسارسة اإلدارة ألنذظتيا اإلدارية، دون أن يتؼ تعؾيزيؼ نغخًا لعجم وجؾد خظأ 

 مدؤولية اإلدارة دون خظأ في بعض الحاالت االستثشائية وبذخوط خاصة. واضح ومحجد. فأقخ

 باإلضافة إلى الحاالت التي تجخل فييا السذخع وأقخ التدام اإلدارة بتعؾيض السزخور في عخوف معيشة بغيخ خظأ.

 Responsabilite pour risqueولقج شاعت تدسية ىحا الشؾع مؽ السدؤولية، بالسدؤولية عمى أساس السخاطخة 
ومقتزى ذلػ إن اإلدارة قج تدأل عؽ األضخار التي تريب األفخاد، حتى ولؼ يؾجج خظأ مؽ جانبيا، فالسدؤولية في 
ىحه الحالة ال تترل بفكخة الخظأ ويتختب التعؾيض بدبب أضخار قج تمحق الغيخ عؽ ترخف مذخوع مؽ جانب 

 اإلدارة.

 اآلتي: عمى ضؾء ذلػ نقدؼ دراستشا إلى مبحثيؽ عمى الشحؾ

 األول: مزسهنيا الفقيي وحاالتيا.

 الثاني: أساس السدؤولية دون خظأ وتظهراتيا الحديثة.
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 السبحث األول

 مزسهنيا الفقيي وحاالتيا

 تسييد:

كانت تدسية مدؤولية اإلدارة بجون خظأ، السدؤولية عمى أساس السخاطخ، حيث يخى جانب مؽ الفقو أن ىحه 
جامعة لكافة الحاالت الجاخمة فييا. وإذا كانت تيجف بالشدبة السدؤولية الستختبة عمى التدسية غيخ دقيقة ألنيا غيخ 

نذاط اإلدارة الخظخ الحي يشظؾي عمى مخاطخ يحتسل حجوثيا فتريب األفخاد بزخر، فأن ىحه التدسية ال ترجق 
فخاد. كسا في حالة تحخيؼ في الحاالت التي يؤدي فييا الشذاط العام بحاتو وفؾرًا إلى إحجاث ضخر مؤكج ببعض األ

 (.Marcel Waline, 1969 , P. 569مسارسة نذاط اقترادي معيؽ يداولو ىؤالء األفخاد)

فسا ىه رأي الفقو الفرندي بذأنيا ؟ وما ىي حاالتيا وتظبيقاتيا القزائية؟ والتي ندرسيا في مظمبين عمى 
 الشحه التالي:

 األول/ مزسهن نغرية السخاطر فقييًا.

 االتيا وتظبيقاتيا القزائية.الثاني/ ح

 السظمب األول

 مزسهنيا الفقيي وحاالتيا

نغخية السخاطخ، أو السدؤولية دون خظأ، ابتجعيا القزاء اإلداري الفخندي، وتقؾم عمى ركشيؽ فقط ىسا الزخر 
بفخندا ىحه  وعالقة الدببية بيشو وبيؽ ترخف اإلدارة دون وجؾد ركؽ الخظأ. ولقج تشاول بعض فقياء القانؾن العام

الشغخية بالتحميل فسشيؼ مؽ يخى أن نغخية السخاطخ اإلدارية ىي فكخة استثشائية تكسيمية، وآخخون تسدكؾا بفكخة 
الخظأ كأساس أصيل لمسدؤولية مع إمكانية قبؾل فكخة السدؤولية دون الخظأ في حاالت محجدة نجرسيا بفخعيؽ عمى 

 الشحؾ التالي:

 الفرع األول

 فكرة استثشائية تكسيميةنغرية السخاطر 

. والحي يخى أن نغخية السخاطخ اإلدارية ىي فكخة استثشائية تكسيمية تخجع Hauriou تبشى ىحا الخأي الفقيو ىؾريؾ
مبخراتيا إلى عجم كفاية نغخية الخظأ لتغظية جسيع حاالت مدؤولية اإلدارة العامة عؽ مختمف أوجو نذاطيا. وذلػ 

خور بإقامة الجليل عمى وجؾده أي وجؾد الخظأ، حيث يكؾن ذلػ صعبًا ومكمفًا أو عشجما تمدم نغخية الخظأ السز
بدبب إعدار السؾعف بالؾفاء بسبمغ التعؾيض، أو أن تكؾن ىشاك حالة مؽ حاالت الحادث الفجائي)د.الظساوي 

ي فيؾ يذيخ بحلػ إلى الحاالت التي يرعب فييا أثبات الخظأ ف  casfortuit (210 -209، ص ص 1977،
جانب اإلدارة برؾرة مباشخة وشخرية، أما حيث يكؾن ذلػ مسكشًا، فإن الخظأ الذخري السباشخ في جانبيا يكؾن 

يخى بالشدبة لشغخية السخاطخ، فإن ىحا الشؾع مؽ  ىهريهىؾ األساس واألصيل في مدؤولية اإلدارة، ولحلػ فالفقيو 
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 Hauriou (M)ؾد لو، إال حيث يشص القانؾن عميو )السدؤولية والتي ليذ أساسيا الخظأ تعتبخ استثشاء ال وج
,1927 ,  P. 331.) 

وجو نغخه أن الفؽ الرشاعي  والعمسي في حالتو الحاضخة، أن كان عاجدًا عؽ الكذف عشو، فإن ىحا  ىهريهويعمل 
أن تتحجد  الؾضع يعتبخ مؤقتًا، ومع تقجم العمؾم والتقشية الستخررة بالسدتقبل، فديأتي اليؾم الحي ندتظيع فيو

مرجر الفعل الزار، وأن تتخح الؾسائل الكفيمة بتجشبو، ومؽ ثؼ فالسدؤولية عمى أساس السخاطخ ال تسثل إال فتخة 
انتغار أي مؤقتة، ثؼ تحل محميا تجريجيًا السدؤولية عمى أساس الخظأ، حيثسا ُيسكششا التقجم العمسي مؽ معخفة 

ة، وحجؼ ما شاب ترخف اإلدارة مؽ إىسال )د.الظساوي ، أسباب كل حادث داخمي يشكذف عشو نذاط اإلدار 
 وما بعجىا(. 211ص

، الحي أعتبخ )الخظأ( ىؾ األساس األصيل Delbetالفقيو  ىهريهومؽ الفقياء في فخندا الحيؽ اعتشقؾا نيج الفقيو 
لسدؤولية في حالة عجم الحي تقؾم عميو مدؤولية اإلدارة، أما السخاطخ فأنيا مجخد استثشاء، يخجع إلييا في معالجة ا

 (.Delbez, 1932 , P. 441أثبات الخظأ )

 الفرع الثاني

 فكرة الخظأ أساس السدؤولية وقبهل نغرية السخاطر في حاالت محدودة

نحؾ التسدػ بفكخة الخظأ كأساس أصيل لمسدؤولية. وأن كان قج أقخ إمكان قبؾل فكخة  vedelيخى الفقيو فيجل 
 السدؤولية دون خظأ في حالتيؽ:

Cames (C.E. 21. Juin , 1895  ,)عمى حكؼ مجمذ الجولة الفخندي في قزية  Vedelأعتسج فيجل  األولى:
خجمات عامة تختبط بجية اإلدارة، حيث يخى أن فيسا يتعمق بإصابات العسال في السرانع أو السداىسيؽ في أداء 

جية العسل )اإلدارة( تتحسل نتائج ىحه األضخار عمى أساس أن السخاطخ الشاشئة عؽ مسارسة نذاط ما، يجب أن 
 يتحسميا مؽ يجشي ثسار ذلػ الشذاط وفؾائجه.

يجب أن يتداوى جسيع السؾاطشيؽ في تحسل أعباء التزحيات الشاشئة عؽ مسارسة نذاط ما، متى كان ىحا الثانية: 
الشذاط مذخوعًا أو تقتزيو الزخورة، فإذا حجث إخالل بقاعجة مداواة السؾاطشؾن أمام التكاليف واألعباء العامة، فإن 

يض الزخر الشاشئ عؽ ىحا اإلخالل، وقج استذيج مبجأ السدؤولية اإلدارية دون خظأ يتحقق واإلدارة ممدمة بتعؾ 
وتتعمق ىحه الؾاقعة في  Couiti'easعمى ىحا االتجاه بحكؼ مجمذ الجولة الفخندي في قزية  Vedelالفقيو فيجل 

أن القزاء قزى بسمكية شخص لقظعة أرض تذغميا بعض القبائل في تؾنذ.وعشجما أراد تشفيح حكؼ القزاء 
جتو في تشفيح ىحا الحكؼ، لسا يؤدي إليو تشفيح الحكؼ مؽ اضظخابات وقالقل تسذ األمؽ امتشعت اإلدارة عؽ مداع

العام، تحخص اإلدارة عمى عجم إثارتيا، وحتى ال يتحسل السؾاطؽ أعباء حفظ الشغام وضسان الدكيشة، فإن القزاء 
شفيح الحكؼ، تأسيدًا عمى مبجأ اإلداري حكؼ بتعؾيض السالػ الديج كؾيتياس عؽ اإلضخار التي لحقت بو نتيجة عجم ت

 C.E. 30مدؤولية اإلدارة دون خظأ وعجم جؾاز اإلخالل بقاعجة مداواة السؾاطشيؽ أمام التكاليف واألعباء العامة)
NOV. 1923,  P.789" ويتفق الفقيو ريفيخو .)Rivero مع الفقيو فيجل "Vedel  فإن السدؤولية دون خظأ تؾجج

 , Rivero, 1965سبجأ السداواة أمام التكاليف واألعباء العامة بيؽ جسيع السؾاطشيؽ )في حالة السخاطخ واإلخالل ب
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N. 289 – 290 , PP.252 – 255 ريفيرو ( ، فالسدؤولية عشجRivero""  تقؾم أساسًا عمى فكخة الخظأ
 (.Rivero – OP. Cit. No. 284 , P. 246واستثشاءًا عمى فكخة بجون خظأ)

مع ىؾريؾ في كؾن الخظأ اإلداري ال ُيحجد وفقًا لقاعجة مجخدة، بل تبعًا لشؾعية العسل  كسا يتفق الفقيو ريفيخو
 .Rivero – OP. Cit. Noالسخفقي، ووفقًا لمفتخات الدمشية التي تؤدي فييا الخجمة وسيؾلة ىحا العسل وصعؾبتو)

286 , P.250.) 

 السظمب الثاني

 حاالت السدؤولية دون خظأ وتظبيقاتيا القزائية

جمذ الجولة الفخندي أقخ مدؤولية اإلدارة دون خظأ في حاالت كثيخة يسكؽ ردىا إلى قيام اإلدارة باإلشغال العامة، م
عشج قياميا بشذاط خظخ أو استعسال اآلالت الخظخة، وحالة اإلضخار التي تريب عسال اإلدارة والستعاونيؽ معيا 

كام القزاء والسدؤولية عؽ القؾانيؽ ولتؾضيح ذلػ بذيء مؽ بسشاسبة عسميؼ، فزاًل عؽ حالة االمتشاع عؽ تشفيح أح
 التفريل نقدؼ دراستشا إلى فخعيؽ عمى الشحؾ التالي:

 الفرع األول

 األضرار الشاجسة عن فعل شيء

 )األشغال العامة، واألنذظة واألشياء الخظرة(

لشاشئة عؽ األشياء السادية، التي مجمذ الجولة الفخندي، أقخ مدؤولية اإلدارة دون خظأ، والتعؾيض عؽ األضخار ا
 تشتفع بيا اإلدارة عمى أساس السخاطخ وبجون خظأ، في الحاالت اآلتية:

 أواًل: مدؤولية اإلدارة عن أضرار األشغال العامة.

كل ما تقؾم بو اإلدارة مؽ إعجاد مادي لعقار لحداب شخص مؽ  Les ravaux publiceويقرج باألشغال العامة 
 لعام. لخجمة مخفق عام أو تحقيقًا لمشفع العام.أشخاص القانؾن ا

فاألشغال العامة البج أن تشدب عمى عقار سؾاء باإلنذاء أو بالتخميؼ والريانة، أو تتؼ لحداب الجولة أو شخص 
الالمخكدي )محمي( كالسحافغات أو البمجيات أو شخص الالمخكدي مرمحي كإحجى الييئات العامة، مؽ أجل خجمة 

تحقيق مشفعة عامة. فاإلدارة وىي تقؾم باألشغال العامة قج يشتج عؽ نذاطيا أضخار بالسمكية الخاصة مخفق عام أو ب
 لألفخاد.

مجمذ الجولة الفخندي لقج قخر تعؾيض األفخاد الحيؽ تراب مستمكاتيؼ بأضخار بدبب األشغال العامة، دون اشتخاط 
محققًا ــ ودائسًا ــ لزخر الحي أصاب السمكية الفخدية وقؾع خظأ مؽ جانب اإلدارة. ولكؽ السجمذ يذتخط أن يكؾن ا

 :وغير عادي

بحثًا كتيجيؼ جدء  materielالبج أن يكؾن الزخر الحي يشتج عؽ األشغال العامة محققًا، سؾاء كان ضخرًا ماديًا  -
مؽ العقار، أو ضخرًا اقتراديًا، كيبؾط قيسة العقار نتيجة إتسام أشغال عامة معيشة بجؾاره كسحظة مجاري 

 (. C.E. 18. Fan. 1933 , MAGGI, R. P. 74مثاًل)
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أي أن يكؾن لو صيغة االستسخار لسجة مستجة، وليذ مجخد  persanementكسا يجب أن يكؾن الزخر دائسًا  -
 (.229 - 228عارض أو مؤقت لسجة قريخة)د.الظساوي ، ص ص ضخر

أي لو  anormalوأخيخًا يذتخط مجمذ الجولة الفخندي أن يكؾن الزخر الحي يعؾض عشو، أن يكؾن غيخ عادي 
(. وليذ مجخد C.E. 9 , AVRI , 1993 , Ville de GRENOBLE , Rec. P. 382صيغة استثشائية)

 األحيان.ضخرًا عاديًا مسا يقع في بعض 

 ثانيًا: السدؤولية عن األضرار الشاجسة عن نذاط اإلدارة الخظر.

ويسثل ىحا التظبيق تظؾرًا لقزاء مجمذ الجولة الفخندي في مدؤولية اإلدارة السدتشجة عمى فكخة السخاطخ إذ قخر 
في وجؾد مخاطخ  السجمذ قيام السدؤولية في حالة قيام اإلدارة بشذاط لو صفة الخظؾرة في حج ذاتو مسا يتدبب

لألفخاد، دون اشتخاط ارتباط ىحا الشذاط باألشغال العامة. ولقج كان الحكؼ  Risqueexc ptionnelesغيخ عادية 
ىؾ ركيدة قزاء السجمذ في ىحا السزسار. حيث قزى مجمذ الجولة  1919الحي أصجره مجمذ الجولة سشة 

احي باريذ، ولجبخ ما أصابيؼ مؽ أضخار نتيجة انفجار بالتعؾيض لمدكان السجاوريؽ ألحجى القالع العدكخية بزؾ 
القشابل التي كانت اإلدارة العدكخية، قج قامت بتخديشيا في ىحه القمعة أثشاء الحخب العالسية األولى، ولقج أسذ 
السجمذ حكسو بالتعؾيض، عمى أساس فكخة الشذاط الخظخ الحي يتجاوز حجود الجؾار العادي، والحي تدئل اإلدارة 

 (.C. E. Regnauit , 1919, P.25ا يشتج عشو مؽ أضخار دون الشغخ إلى وقؾع الخظأ مؽ جانب اإلدارة)عس

 محافظ مرسيمياولقج تؾسع مجمذ الجولة الفخندي، في تظبيق فكخة السخاطخ عمى نذاط اإلدارة الخظخ، وأعتبخ أن 
دل مجاور وإصابتو بأضخار، أعتبخه مدؤواًل الحي أمخ بحخق مشدل مؾبؤ، وما نتج عؽ ذلػ مؽ امتجاد الشيخان إلى مش

 ,.S. E. Walt' herعؽ ىحه األضخار، رغؼ عجم وقؾع خظأ مؽ رجال اإلطفاء الحيؽ قامؾا بتشفيح ىحا األمخ)
1927 , E44.) 

ولقج أكج مجمذ الجولة الفخندي ىحا القزاء في أحكام عجيجة أخخى. خاصة أحكامو التي صجرت بذأن السخاطخ 
الحي قزى فيو بالتعؾيض لمسجنية، عؽ أضخار لحقت بالظخق  "بمفؾر"أنذظة خظخة لإلدارة كحكؼ مجيشة الشاتجة عؽ 

العامة بيا بدبب قيام اإلدارة العدكخية، بشقل عخبات مجرعة ودبابات متخمفة مؽ مخمفات الحخب العالسية الثانية مسا 
 (.C. E. Wille , BELEFOR , S. 1952 , P. 393سبب اتالفات ليحه الظخق)

 ثالثًا: مدؤولية اإلدارة عن استعسال األشياء الخظرة.

اإلدارة تسارس نذاطيا، وىي تدعى لتحقيق أىجافيا الستشؾعة، تدتعسل في بعض األحيان وسائل خظخة كاألسمحة 
والسعجات وآالت وغيخىا، يتختب عمى مجخد وجؾدىا أو استعساليا في بعض األحيان أضخار لألفخاد. ومؽ أحكام 

جمذ الجولة الفخندي، والتي قزى فييا بالتعؾيض لمستزخريؽ مؽ استعسال اإلدارة األشياء الخظخة استشادًا إلى م
والتي تتمخص وقائعيا في اشتباكًا وقع في أحج شؾارع مجنية  Daramفي قزية  1949فكخة السخاطخ. حكؼ في 

إصابة  Daramلخصاص فأصاب بالخظأ السجعؾبؾردو، وأثشاء مظاردة الذخطة لمسعتجيؽ، أطمق أحج رجال الذخطة ا
قاتمة في ىحا الحكؼ اكتفى مجمذ الجولة لعقج مدؤولية اإلدارة أن يكؾن الزخر ناشئًا عؽ استخجام آالت تشظؾي عؽ 

 (..C. E. 24JOIN , 1949  grands , arrets , P. 315  atخظخ كبيخ)
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يقع مؽ أضخار نتيجة الستخجام الديارات  وفي حكؼ أخخ أكج مجمذ الجولة الفخندي نفذ السبجأ عمى ما
 (.C.E. 9. JUILLET 1948 , CARO T.ee: DENIS. R.D.P. 1948 , P. 571والظائخات)

 الفرع الثاني

 السخاطر السيشيــــــــة

 وأضرار الستعاونين مع اإلدارة( )إصابات العسل، فرل السهعف بقرار مذروع ومفاجئ،

مدؤولية اإلدارة دون خظأ بالشدبة لألضخار التي تريب عسال اإلدارة أو معاونييا لقج طبق مجمذ الجولة الفخندي، 
 -في الحاالت اآلتية:

 أواًل: إصابات العسل.

أرسى مجمذ الجولة الفخندي في وقت مبكخ مبجأ السدؤولية عؽ السخاطخ السيشية، وذلػ بتعؾيض عاممييا مؽ 
 Cames، وكان أول حكؼ لمسجمذ في ىحا الرجد ىؾ حكؼ عام اإلصابات أثشاء العسل ولؾ لؼ يقع خظأ مؽ جانبيا

م، وكانت تتخمص الؾاقعة في أن عاماًل أصيب بذغية مؽ الحجيج السحسي أثشاء 1895يؾنيؾ سشة  21الرادر في 
العسل ولؼ يدتظيع أثبات أي خظأ مؽ اإلدارة، ومع ذلػ قزى السجمذ بسدؤولية اإلدارة ألن العجالة تقتزي 

 C.E. 21. JUIN 1895 , CAMESل عؽ السخاطخ الشاشئة عؽ مذاركتو في تدييخ السخفق العام)تعؾيض العام
.S. 1897 , 3e, partle P.33.) 

 أما فيسا يتعمق بالستعاونين مع اإلدارة:

فمؼ يقف مجمذ الجولة الفخندي، بالسدؤولية عؽ العسال والسؾعفيؽ الحيؽ يرابؾن أثشاء تأديتيؼ لؾعائفيؼ وأعساليؼ 
ط، بل عسؼ السجمذ الحكؼ عمى كل األشخاص الحيؽ يتعاونؾن مع السخافق العامة برؾرة مؤقتة، ويريبيؼ ضخر فق

أثشاء ىحا التعاون أو بدببو، ويدتؾي في ذلػ أن التعاون أختياريًا أو بشاء عمى طمب اإلدارة أو إجباريًا، كالذخص 
 C.E. 25 MARSي إخساد حخيق فأصيب بجخوح)الحي استجاب لخجال اإلطفاء الحيؽ أجبخوه عمى مداعجتيؼ ف

1943 , Chaval , R. 62 وكحلػ الذخص الحي استجاب لجعؾة رجال الذخطة لسعاونتيؼ في مشع شخص مؽ .)
(. ويذتخط في مثل ىحه الحالة، أن يكؾن الشذاط C.E. 6-1-1954 ,P.20االنتحار فحجث لو ضخر نتيجة ذلػ)

السخفق العام. ويذتخط ثانيًا أن تكؾن السعاونة بشاء عمى طمب اإلدارة الحي ساىؼ فيو مؽ أصابو ضخر مختبط ب
صخاحًة أو ضسشًا )كجق أجخاس الحخيق مثاًل(، أو عمى األقل بشاء عمى قبؾليا، ويدتغشى السجمذ عؽ ىحا الذخط 

 في حالة االستعجال.

 ثانيًا: الفرل السفاجئ لمسهعفين.

سخافق العامة، وذلػ لزسان سيخىا بانتغام واضظخار ولتحقيق أىجافيا األصل أن لإلدارة سمظة واسعة في تشغيؼ ال
والرالح العام. والسشظقي أن ما ترجره اإلدارة مؽ أعسال مؽ أجل ىحا اليجف تكؾن مذخوعة وغيخ مذؾبة بأي 

 خظأ حتى لؾ تختب عمييا أضخار معيشة.
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مسا يؤدي إلى فرل شاغمي ىحه الؾعائف،  ومؽ تمػ األعسال ما ترجره اإلدارة مؽ قخارات بإلغاء بعض الؾعائف
رغؼ مذخوعية ىحا الفرل، فإن ىؤالء السؾعفيؽ يكؾن ليؼ الحق في التعؾيض ليذ عمى أساس خظأ اإلدارة، وإنسا 

 استشادًا إلى الزخر االستثشائي الحي أصابيؼ.

ي أحكامو ابتجاًء مؽ سشة وتظبيقًا لحلػ قزى مجمذ الجولة الفخندي بسدؤولية اإلدارة عؽ ىحا الفرل السذخوع ف
 .C.E. VILLENAVE . 11 DEC . 1903 . 5. 1904م، تأسيدًا عمى السداواة أمام األعباء العامة)1903

P. 121.) 

كسا قزى مجمذ الجولة الفخندي، بالتعؾيض عؽ الزخر الجديؼ الخاص الحي أصاب مالػ األرض بدبب 
تخاذ إجخاءات ندع السمكية ليحه األرض، وبعج ذلػ تؼ العجول اضظخاره إلى وقف أعسال البشاء، عمى أرضو نتيجة لال

 (.  C.E. 23 DEC . 1970 , E.D.F.A.J. 1971 , P.96عؽ ندع السمكية)

 ثالثًا: السراكز القانهنية الخظرة )والسخاطر السيشية(.

لعسل ثؼ يريبيؼ أذى أو وتتسثل ىحه الحالة في األشخاص الحيؽ بحكؼ عسميؼ يمتدمؾن بالبقاء أو التؾاجج في أماكؽ ا
ضخر نتيجة لحادث ما أيًا كان مرجر ىحا الزخر، وتظبيقًا لحلػ أثشاء الحخب بيؽ كؾريا الذسالية وكؾريا الجشؾبية 
ألدمت الحكؾمة الفخندية قشرميا في سيؾل بالبقاء ومسارسة عسمو بعجم مغادرتو، فتعخض بعج ذلػ لالعتجاء والشيب 

، فالحكؾمة الفخندية في ىحه الؾاقعة لؼ تختكب أي خظأ، ومع ذلػ قزى مجمذ الجولة مؽ قبل جشؾد كؾريا الذسالية
 (. C.E. Sect, 10 Oct. 1962بسدؤوليتيا عمى أساس السخاطخ)

 السبحث الثاني

 أساس السدؤولية دون خظأ وتظهراتيا الحديثـة 

 تسييد:

ووجؾد عالقة سببية بيؽ الخظأ والزخر، إال  أن األصل العام في مدؤولية اإلدارة ىؾ الخظأ الحي تتختب عشو ضخر
أن مجمذ الجولة الفخندي أقخ مدؤولية اإلدارة دون خظأ أو عمى أساس السخاطخ، وقزى بالتعؾيض لمسزخور في 
حاالت محجدة سبق أن دارسشاىا بالسبحث األول، التداؤل كان حؾل األساس الحي تدتشج إليو ىحه السدؤولية، والتي 

ؽ األصل العام. فغيخت اتجاىات فقيية فيشاك مؽ يخى أن األساس ىؾ مبجأ مداواة الجسيع أمام تعتبخ استثشاء م
التكاليف واألعباء العامة، واتجاه أخخ يخى أساس ىحه السدؤولية، نغخية السشفعة )الغخم بالغشؼ(، بيشسا أضاف 

حجيثة في ىحا الشؾع مؽ السدؤولية، والتداؤل األخخ حؾل التظؾرات ال آخخون فكخة الخظخ وفكخة اإلثخاء بال سبب.
 -نقدم ىذا السبحث إلى مظمبين عمى الشحه التالي:عمى ضؾء ما تقجم 

 األول/ أساس السدؤولية دون خظأ.

 الثاني/ التظهرات الحديثة في السدؤولية دون خظأ.
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 السظمب األول

 أساس السدؤولية دون خظأ

عشجما تبشى مجمذ الجولة الفخندي، مدؤولية اإلدارة دون خظأ، ألدام اإلدارة بتعؾيض السزخور،اجتيج فقو القانؾن 
في فخندا لمبحث عؽ األساس الحي استشج إليو السجمذ في التعؾيض، فتعجدت آرائيؼ نجرسيا في فخعيؽ عمى الشحؾ 

 -التالي:

 الفرع األول

 العامةمبدأ السداواة أمام التكاليف 

L'egalitedes Gitoyans devant les charges publice 

ذىب رأي في الفقو إلى أن مبجأ السداواة أما التكاليف العامة، يعتبخ ىؾ أساس مدؤولية اإلدارة عمى أساس 
 أن أساس مدؤولية اإلدارة يختبط إلى حج كبيخ بفكخة السداواة أمام التكاليف Duguitالسخاطخ، حيث يخى الفقيو 

العامة، ألن نذاط الجولة يسارس مؽ أجل صالح السجسؾع، وليحا فأن التكاليف التي تتختب عمى ىحا الشذاط يجب 
أن ال يكؾن عبؤىا أثقل عمى بعض األفخاد دون البعض األخخ. فالجولة تؤمؽ السخاطخ الشاتجة عؽ الشذاط 

تيا عؽ طخيق، إعفائيا، وإنسا ألنيا تؤمؽ االجتساعي الحي تتجخل فيو. والجولة ىشا ال تدأل ألنيا أخظأت بحا
السحكؾميؽ ضج السخاطخ االجتساعية الشاشئة عؽ تجخميا، سؾاء مذخوعًا أو كان الزخر متختبًا عمى خظأ مؾعف 

 (.Duguit , II. P.426معيؽ)

ل مخاطخ إذا وفق ىحا األساس الحي يقؾم عمى مداواة األفخاد أمام التكاليف العامة، يجب عمى الجساعة أن تتحس
نذاط اإلدارة إذا ما أصاب بعض األفخاد بأضخار، ألن اإلدارة ما قامت بو إال لرالحيؼ، فيجب أال يتحسل غخمة 
أفخاد قالئل مؽ بيشيؼ، وإنسا يجب أن تتؾزع أعباءه عمى الجسيع. وىحا األساس يدتبعج فكخة الخظأ نيائيًا. وأيزًا 

ة الفخندي نادرًا ما يحكخه، صخاحة في أحكامو، فكثيخًا ما يكتفي بالتقخيخ مدمسًا بو فقيًا وقزاًء، إال أن مجمذ الجول
بأن الزخر الحي لحق رافع الجعؾى يذتسل عمى الرفات الحاتية التي  تؤدي إلى مدؤولية اإلدارة عشو يرخف 

في تقاريخىؼ الشغخ عؽ قيام خظأ في جانبيا، ولكؽ اصظالح السخاطخ اإلدارية، يدتعسمو باستسخار مفؾضؾ الحكؾمة 
الكتابية السقجمة إلى مجمذ الجولة بسشاسبة القزايا السخفؾعة عمى اإلدارة، وأىسيتو العسمية فالسجمذ كثيخًا ما يتبشى 

 (.207- 206رأي السفؾض)د.الظساوي ، ص ص 

خظأ، ويخى جانب مؽ الفقو الفخندي أن مبجأ السداواة أمام األعباء العامة ىؾ األساس الؾحيج لمسدؤولية دون 
وتفديخ ذلػ، أن الزخورة أو السرمحة العامة كثيخًا ما تحتؼ القيام بعسل، دون خظأ أو خظخ، فإذا ما نتج عشو 
ضخر خاص لبعض األفخاد ــ في سبيل السرمحة العامة ـــ فإنو يجب تعؾيزيؼ مؽ الخدانة العامة إلعادة السداواة 

ـ لتفديخ مدؤولية اإلدارة دون خظأ، وذلػ ألن فكخة السخاطخ التي أختمت، وال ترمح فكخة السخاطخ ــ وفق رأييؼ ـ
تعشي السقابمة بيؽ السشافع واألعباء، والؾاقع أن الدمظة العامة ال تجشي لشفديا مشافع عمييا أن تتحسل أعباءىا، وإنسا 

 (.868- 867، ص صWaline) تدعى دائسًا إلى السرمحة العامة
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مبجأ السداواة أمام األعباء العامة األساس الؾحيج كسدؤولية الدمظة العامة بيشسا البعض األخخى مؽ الفقو يخى في 
بجسيع حاالت السدؤولية سؾاء تسثمت في الخظأ، أو في فكخة السخاطخ، أو في اإلثخاء بال سبب إال أن مبجأ السداواة 

زسؾنو حتى ال يؤدي إذا كان يرمح وفق ىحا الخأي في جسيع حاالت السدؤولية، فإنو يحتاج إلى ضبط وتحجيج م
إلى وجؾب تعؾيض كل مؽ تزخر مؽ نذاط اإلدارة، وذلػ ميسا كان وصف ىحا الشذاط وميسا كان حجؼ 

 (.195- 194، ص ص 1994د.فؾدة ، الزخر)

وفق ىحا االختالف في الخأي حؾل أساس مدؤولية اإلدارة دون خظأ، تتظمب األمخ البحث عؽ أساس أخخ 
 اني.لمسدؤولية نؾضحو بالفخع الث

 الفرع الثاني

 نغرية السشفعة أو )الغرم بالغشم(

تعشي أن كل نذاط تقؾم بو اإلدارة، ويعؾد بالشفع عمى الجسيع يحب أن يتحسل كل فخد جدء مؽ التعؾيض متى سبب 
ىحا الشذاط ضخرًا بإفخاد معشييؽ، فال يترؾر أن يتحسل السزخور وحجه عبء الزخر وسائخ أفخاد السجتسع يشعسؾن 

( تقزي أن يتحسل كل L'equiteا نذاط اإلدارة، وإال أختل التؾازن الظبيعي وساد عجم السداواة فالعجالة )بسداي
مؾاطؽ غخم ما غشؼ)الغخم بالغشؼ قاعجة فقيية يقرج بيا ]إن التكاليف والخدارة التي تحرل مؽ الذيء تكؾن عمى 

 (.ما يشتفع بو شخعًا أي أن مؽ يشال نفع شيء يجب أن يتحسل ضخره[

( عمى أن مدؤولية الجولة Lunchet (J), 1935 , P.25) Lunchet ونغخية السشفعة كسا وضحيا الفقيو الفخندي
عؽ أعسال مؾعفييا، تعؾد إلى أن الجولة تدتفيج مؽ عسل مؾعفييا ــ وليحا يجب أن تتحسل مخاطخ ذلػ ألن مؽ 

بجيؾده، يجب أن يتحسل مخاطخ ىحا التؾعيف بذخط يقؾم باستغالل جيؾد الغيخ بتؾعيفو لمعسل لحدابو واالنتفاع 
 أن يكؾن الزخر قج نذأ عؽ أداء الؾاجبات الؾعيفية. أما خارج ىحه الؾاجبات بال مدؤولية.

فأساس السدؤولية، إذًا يختكد عمى وجؾد عالقة بيؽ السدايا والتكاليف، أو بيؽ السغانؼ والسغارم )]الغشؼ[ أي ما يكدبو 
فيج مشو الذخص عميو أن يتحسل مقابمو، )الغخم( أي الغخامة أو ما يخدخه أو يبحلو أو ما يجفعو أو ما يخبحو أو يدت

 .Correlation, entre les avantages et les chargesالذخص(، 

وبسعشى أخخ أن ثسة التدام يقع عمى عاتق كل مؽ الستبؾع واإلدارة، بزسان ترخفات السؾعفيؽ التابعيؽ العامميؽ 
ساس ذلػ ىؾ أن يدتفيج مؽ نذاط الغيخ الحي يعسل لحدابو ولسرمحتو عميو أن يتحسل مخاطخ ىحا لجييؼ. وأ
 (.Guyenot (J), 1959, P. 177الشذاط)

رغؼ أن أغمب الفقو يخى أن أساس السدؤولية دون خظأ أو وفق فكخة السخاطخ، تقؾم عمى مبجأ السداواة أمام 
خى أن نغخية السشفعة )الغخم بالغشؼ( ىي األقخب واألفزل كأساس ليحا التكاليف العامة، إال أن جانب مؽ الفقو ي

الشؾع مؽ السدؤولية، ألنيا تزع أساسًا واحجًا لمسدؤولية برفة عامة سؾاء في القانؾن الخاص أو في القانؾن العام. 
اصًة وأن وىحا يختبط بالذخص الحي أصابو الزخر، فكالىسا مدؤول كستبؾع عؽ خظأ تابعو في القانؾنيؽ، خ

الستبؾع لو صفة قانؾنية، وىي أنو ضامؽ لشذاط التابع فرفتو كخب عسل تختب عميو التدامًا، بزسان تعؾيض 
األضخار التي تريب الغيخ نتيجة نذاط مؽ يقؾم بتذغيميؼ في العسل لرالحو. وليحا يحىب جانب مؽ الفقو 

ختالفات جؾىخية عؽ السدؤولية في القانؾن السجني، الفخندي إلى القؾل: أن السدؤولية اإلدارية وأن كانت تختمف ا
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 د. جعفخ ، صأال أنو يؾجج بيشيا أوجو اتفاق أيزًا، وىحا االتفاق ال يؤثخ عمى استقالل كل مشيسا عؽ اآلخخ)
 (.86- 85، ص ص 1970، د.الذخقاوي ،448

ي فكخة الغخم بالغشؼ، وىي حيث يخى أن أساس السدؤولية اإلدارية دون خظأ. يكسؽ ف Chapusويؤيج ىحا الخأي 
فكخة تساثل تمػ الدائجة في القانؾن السجني كأساس لمسدؤولية )رابظة التبعية(. ذلػ أن كمييسا )السدؤولية اإلدارية 
والسدؤولية السجنية( ضسان يؤمؽ مؽ خاللو الستبؾع الغيخ مؽ أخظأ تابعيو وأساس ىحا االلتدام والزسان ىي فكخة 

 (.148، صالغخم بالغشؼ)د.نرار 

 السظمب الثاني

 التظهرات الحديثة في السدؤولية اإلدارية دون خظأ

أن تقخيخ السدؤولية اإلدارية دون خظأ يعج أحج األعسال البارزة لمقزاء اإلداري في فخندا، وأن وعيفة ىحه 
مى أمخيؽ السدؤولية ىي التدييل عمى السزخور لمحرؾل عمى التعؾيض، إذ لؽ يكؾن عميو إال تأكيج الجليل ع

عالقة سببية بيؽ نذاط اإلدارة والزخر، والرفة غيخ العادية والخاصة لمزخر الحي كان محاًل لو. وتتسيد 
: ىؾ أن فعل الغيخ أو الحادث الفجائي ال يذكل سببًا إلعفاء اإلدارة مؽ ىحه األولالسدؤولية دون خظأ بأمخيؽ 

تتعمق بالشغام العام. مسا يعشي أنو يجب عمى القاضي أن : أن حاالت السدؤولية دون خظأ والثانيالسدؤولية، 
 (.G. DARCY , 1995 , P.96يثيخىا مؽ تمقاء نفدو حتى ولؾ لؼ يتسدػ بيا السجعي في دعؾاه )

ولقج أضاف القزاء اإلداري في فخندا مؤخخًا حاالت ججيجة لمسدؤولية دون خظأ في مجال األعسال الظبية ونذاط 
يض ضحايا اإلرىاب وضحايا اإليجز بدبب نقل الجم أو مذتقاتو، عمى ضؾء ىحه التظؾرات مخاكد نقل الجم، وتعؾ 

 الحجيثة نقدؼ ىحا السظمب إلى فخعيؽ عمى الشحؾ التالي:

 الفرع األول

 السدؤولية عن األعسال الظبية ونذاط مراكز الدم

 -لسدؤولية اإلدارة دون الخظأ:نجرس ىحه الحاالت الججيجة التي أضافيا القزاء اإلداري الفخندي حجيثًا 

 أواًل: السدؤولية دون خظأ عن األعسال الظبية.

 الحالة األولى/

حيث أصجرت السحكسة اإلدارية االستثشائية  GOMEZاستخجام أساليب عالجية غيخ ضخورية لمسخيض: حكؼ 
 C.A.A , Lyon , 1990 , Crts Gomez,  1991 ,  P.167 , Chronidueحكسًا يتزسؽ) LYONبسجيشة 

 J.P. Joupulet , P.126 , D. 1991, P,292 حاًل مبتكخًا في قزية تتمخص وقائعيا في أن الديج )Serge 
Gomez  دخل السدتذفى يقرج إجخاء بأسمؾب ججيج يدسىLuque  وذلػ لتقؾيؼ اعؾجاج بعسؾده الفقخي وغيخ أن

الدفمى، ولقج أثبتت الخبخة الظبية والتحقيق، السخيض وجج نفدو بعج إفاقتو مؽ السخجر، مرابًا بذمل في األعزاء 
 أن ىحا العجد يخجع إلى الجخاحة، غيخ أنو لؼ يحجث خظًا أثشاء التجخل الجخاحي أو في أداء الخعاية الالحقة عميو.
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ولؼ يكؽ مسكشًا الحكؼ بالتعؾيض سؾاء وفقًا لمسدؤولية عمى أساس الخظأ)وفقًا لمقؾاعج العامة لؼ يكؽ مسكشًا تعؾيض 
السجعي عؽ األضخار التي أصابتو وفقًا لمقؾاعج العامة في السدؤولية عمى أساس الخظأ، ويخجع ذلػ إلى عجم 

 Gomezحجوث خظأ في العسل الظبي( أو وفقًا لقخيشة الخظأ )أيزًا "قخنية الخظأ" لؼ تكؽ قابمة لمتظبيق في قزية 
حالة القيام بعالج عادي وبديط، أو تجخل ليدت  وذلػ ألسباب قؾية، تخجع إلى أن نظاق ىحه الفكخة يقترخ عمى

لو خظؾرة، ومع ذلػ يراب السخيض في أعقاب العالج أو التجخل بأضخار جديسة ليذ ليا عالقة بحالتو السخضية 
التي بدببيا أدخل السدتذفى، أما في القزية الخاىشة، فإن الحالة الرحية لمسجعي لؼ تكؽ عادية، بل كانت تشحر 

 " ، كسا أن التجخل الجخاحي أيزًا ال يكؽ عاديًا(.scheuermannسى "بحجوث مخض يد

))مؽ أجل تقخيخ مدؤولية السدتذفى عؽ  GOMEZوجاء في حيثيات حكؼ السحكسة اإلدارية االستثشائية في قزية 
أنو ))إذا كان  "LYON"فقج قخرت السحكسة اإلدارية االستثشائية بسجيشة GOMEZاألضخار التي أصابت الديج 

استخجام أسمؾب طبي ججيج قج أحجث ضخرًا خاصًا لمسخضى الحيؽ كانؾا محاًل لو، في الحالة التي تكؾن نتائج ىحا 
األسمؾب لؼ تكؽ معمؾمة تسامًا، ولؼ يؽ المجؾء إلى ىحا األسمؾب أمخًا حتسيًا ألسباب تخجع إلى السحافغة عمى حياة 

ى مع عجم حجوث خظأ، وذلػ لتعؾيض األضخار االستثشائية السخيض، فإن مدؤولية السخفق العام الظبي تشعقج حت
 والجديسة بذكل غيخ عادي، بذخط أن تكؾن نتيجة مباشخة ليحا األسمؾب الججيج((.

 -يسثل حالة ججيجة لمسدؤولية دون خظأ ويفخض ثالث شخوط وىي: Gomezوحكؼ 

 يمجأ الظبيب إلى أسمؾب طبي ال تكؾن نتائجو معمؾمة تسامًا. األولى: -
 أال يكؾن األسمؾب الظبي ضخوريًا لمسحافغة عمى حياة السخيض. لثاني:ا -
 يجب أن يحجث األسمؾب الظبي مباشخة مزاعفات استثشائية وجديسة. الثالث: -

 الحالة الثانية/

والسدؤولية دون خظأ عؽ العسل الظبي الزخوري لمسخيض. دفع مجمذ الجولة قزاء السدؤولية  BIANCHIقزاء 
فإنو أكج أيزًا مبجأ السدؤولية الظبية دون  الخظأ الظبي(الظبية لألمام، فبعج أن قخر مبجأ السدؤولية عمى أساس )

 ,C.E, ASS, Gavril, 1993, M. Binchi, 1991م)1993أبخيل 9في  BIANCHIخظأ، في حكسو الذييخ 
P.479 , AJDI, 1993, P.383 , Chronique , P344. , RDP. 1993, PP.1099 , M. Paillet, 

1993 , P.593.) 

، فالسخيض ال يخزع لعالج ججيج، والعالج كان ضخوري لو. Gomezمختمف تسامًا عؽ حكؼ BIANCHI وقزاء
 استثشائية. الدابق ــ لسخاطخ Gomezلكشو يتعخض كسا ىؾ األمخ في حكؼ 

عسمية ترؾيخ  Marseilleقج أجخيت لو في أحج السخاكد الظبية بسجيشة Bianchiوتخمص الؾقائع في أن الديج 
وكان إجخاء ىحا الفحص ضخوريًا بدبب ما يعانيو مؽ  Vertebraleart'e riographieإشعاعي لمعسؾد الفقخي 

نفدو بعج إفاقتو مؽ السخجر، مرابًا بذمل  انخفاض مدتسخ في الزغط وشمل في الؾجو. غيخ أن السخيض وجج
رباعي. ولؼ يثبت مؽ التحقيق أو الخبخة حجوث أي خظأ مؽ جانب السدتذفى سؾاء في القيام بالعسل الظبي نفدو، 

 أو في اختيار السادة التخجيخ أو في كالىسا أو في تقجيؼ الخعاية الالحقة عمى العسل الظبي.
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، وىؾ ما قزت بو Bianchiلسدؤولية يؤدي إلى رفض طمب تعؾيض الديج وكان تظبيق القؾاعج العامة في ا
، وذلػ لعجم وقؾع أي خظأ سؾاء في مجال العسل الظبي أو في مجال تشغيؼ Marseilleالسحكسة اإلدارية بسجيشة

 وتديخ السخضى.

زسؽ مخاطخ غيخ أن مجمذ الجولة الفخندي قخر ))إذا كان العسل الظبي ضخوريًا لتذخيص وعالج السخيض يت
يكؾن معمؾمًا أمخ وجؾدىا، وأن كان تحقيقيا يزل أمخ استثشائيًا، وال يؾجج مؽ األسباب ما يحسل عمى االعتقاد بأن 
السخيض سيتعخض ليا بذكل خاص، فإن مدؤولية السخفق العام الظبي تشعقج إذا كان تشفيح ىحا العسل ىؾ الدبب 

 لية لمسعالج وال مع التظؾر الستؾقع ليا ذات خظؾرة قرؾى((.السباشخ ألضخار ليدت ليا عالقة بالحالة األو 

 ثالثة شروط:يتظمب تؾفخ  Binachiوأن تقخيخ السدؤولية دون خظأ عؽ العسل الظبي، وفقًا لقزاء

 .n'ecessaireاألول: أن يكهن العسل الظبي ضروريًا  -
 الثاني: أن يكهن الخظر معمهمًا واستثشائيًا وخارجيًا. -
 يكهن الزرر جديسًا بدرجة غير عادية.الثالث: أن  -

، نجج مجمذ الجولة الفخندي طؾر قزاء مجمذ الجولة في Bianchiوالديج Gomezومؽ خالل قزاء الديج
قزاءه الحجيث وقخر مدؤولية اإلدارة دون خظأ عؽ األعسال الظبية، إال أنو ضيق مشيا بتظمب ىحه الذخوط 

 االستثشاء، أما السدؤولية عمى أساس الخظأ فيي القاعجة. القاسية، فالسدؤولية دون خظأ تغل دائساً 

 ثانيًا: تظبيق السدؤولية دون خظأ عن مراكز نقل الدم العامة.

لقج أقام مجمذ الجولة في فخندا، مدؤولية مخاكد نقل الجم دون خظأ عمى أساس أخخ. وىحا األساس، كسا ورد في 
))نغخًا إلى السيسة التي عيج بيا القانؾن إلى ىحه السخاكد، يخجع إلى أنو:  1995مايؾ  26حكسو الرادر 

والسخاطخ التي يتزسشيا تقجيؼ مشتجات الجم. فإن مخاكد نقل الجم تكؾن مدؤولة، حتى في حالة عجم ارتكاب خظأ، 
 , C.E , Assembl'ee , 26 mai 1995 ) عؽ الشتائج الزارة عؽ عجم سالمة السشتجات التي تقؾم بتؾزيعيا

pr'ecite', AJDA 1995 , P.577.) 
((… que, e'g r t  t '     missi   qui  eurest i sic  fieep r    qu' uxrisquésquepr'ese te 

la fournitured'eproduitssanguis, les centres detransfusion sontresponsables, meme en 

l'absence defaute,  es, pr  uitsf ur is…)). 

ومؽ الؾاضح مؽ الحكؼ أنو يقيؼ السدؤولية دون خظأ عمى أساس مددوج: فسؽ ناحية يدتشج السجمذ إلى السيسة 
، وضسان الخقابة الظبية collecteالخاصة لسخاكد نقل الجم، إذ يدتشج إلييا القانؾن ــ احتكار عسميات تجسيع الجم 

. ومؽ fournitureوتؾزيعو  conditionnementوتجييده  traitementالجتو ومع pr'elevement عمى سحبو
 ناحية أخخى، يدتشج السجمذ إلى األخظار التي تسثميا عسمية تقجيؼ مشتجات الجم.

 الفرع الثاني

 صشاديق الزسان لتعهيض السزرورين

لحق في التعؾيض، فيحا لؼ أن إنذاء صشاديق الزسان يذيخ إلى مخحمة ججيجة، تتسثل في االعتخاف لمسزخور با
يعج يقترخ عمى الحاالت التي يثبت فييا قيام مدؤولية، بجعؾى بخظأ أو بجون خظأ، وإنسا يثبت أيزًا ىحا الحق 
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في حاالت أخخى يحجدىا السذخع. ومؽ أحجث ىحه الحاالت تعؾيض ضحايا اإلرىاب وضحايا اإليجز بدبب نقل 
 الجم ومذتقاتو ولتؾضيح ىحا التظؾر:

 : االنتقال من السدؤولية لزسان.أوالً 

، وربسا تكؾن ىحه الفكخة La victimeلعل مؽ أبخز األفكار التي دخمت مجال القانؾن اإلداري ىي فكخة السزخور 
 Laقج تأثخت بالتظؾر الحي حجث في القانؾن الجشائي، الحي شيج مؾلج فخع قانؾني ججيج ىؾ عمؼ السجشي عميو 

victimalogie تحجيج حقؾق السجشي عميو.والحي ييتؼ ب 

فمقج وصمت ىحه الحخكة الججيجة إلى القانؾن العام، فأصبح اىتسام السذخع مشربًا عمى السزخور ويتسثل في تحجيج 
مخكد قانؾني لمسزخور يحجد عالقتو بالجولة، فقج أصبح لمسزخور حقؾق خاصة بو، وىحه الحقؾق ال تختبط بفكخة 

 (.TRENDUX. 1987 , P. 909ر مجخد عشرخ في نغام السدؤولية)السدؤولية، ولؼ يعج مخكد السزخو 

 ومن تظبيقات الحق في التعهيض خارج نظاق السدؤولية:

إن التظبيقات التذخيعية لمحق في التعؾيض خارج نظاق السدؤولية في تدايج مدتسخ نذيخ في ىحه الجراسة إلى ما 
 -ييسشا وندتخمرو في اآلتي :

 .V. T. RENOUXم )1989سبتسبخ  9اإلرىاب واالعتجاء عمى أمؽ الجولة في التذخيع الخاص بسقاومة  -
,1988.) 

La luttecontre le terrorisme et aux atteintes 'a la surete de l'tat. 
، والحي يتزسؽ بعض الشرؾص الستعمقة 1991ديدسبخ  31التذخيع الخاص ببعض األحكام االجتساعية في  -

 بتعؾيض ضج االيجز.
Lindemnisation des victimes de la contamination par le virus d'immuno – 
d'eficiencenumaine (SI DA) 

 ثانيًا: أوجو االستقالل بين السدؤولية والزسان.

إن أخح التذخيع بتعؾيض بعض طؾائف السزخوريؽ وفقًا لشغام الزسان يغل أمخًا متسيدًا عؽ التعؾيض وفقًا لشغام 
. ويخجع ذلػ أن تعؾيض السزخور وفقًا لشغام الزسان ال يجخل في حاالت السدؤولية، ألن السدؤولية السدؤولية

تعشي تحجيج مؽ يكؾن مدؤواًل. كسا تعشي التدام ىحا السدؤول بالتعؾيض، في مجال تعؾيض ضحايا االيجز، فإن 
يؽ يحتسل أن يكؾنؾا مدؤوليؽ عؽ السذخع ييجف إلى تعؾيض ىؤالء الزحايا، مدتقاًل عؽ أي تحجيج لألشخاص الح

األضخار الشاشئة عؽ انتقال فيخوس االيجز بدبب عسميات نقل الجم، ودون اإلقخار بأية مدؤولية مباشخة لمجولة في 
 (.PERYDMAN , 1994, P. 554أحجاث ىحا الزخر)

سؾاء تعمق األمخ بالسدؤولية وتذغل رابظة الدببية مكانًا أساسيًا في نغام السدؤولية، ألنيا شخط مؽ شخوط تظبيقو، 
 .Gبخظأ أو دون خظأ، فيجب عمى السزخور أن يثبت أن الدبب السباشخ لمزخر ناشئ عؽ نذاط اإلدارة )

DARCY., PP.123,124.) 
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( 111( مؽ السخسؾم)6فالسادة) "عالقة الدببية"إما في مجال تعؾيض الزسان فاألمخ قج يختمف: فقج يتظمب إثبات 
بذأن تعؾيض ضحايا أعسال اإلرىاب تمدم طالب التعؾيض، سؾاء السزخور أو خمفو، أن  1986أكتؾبخ  15في 

 يقجم اإلثبات بكل الظخق عمى أن ما أصابو في شخرو ناشئًا عؽ اإلرىاب.

عمى سبيل وقج ال يذتخط السذخع إثبات رابظة الدببية فيقترخ دور السزخور عمى إثبات الزخر والفعل الزار )
 .J.M(. ويعشي السزخور ال يمدم بإثبات رابظة الدببية)( مؽ القانؾن الخاص بزحايا اإليجز47/4السثال السادة)

PON TIER, 1992, P. 535 وفي ىحه الحالة فإن عالقة الدببية تفقج أىسيتيا، والحي يؤخح في االعتبار ىؾ .)
 (.C.BRECHON – MOULENES., 1974, P.134الزخر نفدو)

 الزسان.ثالثًا: أساس تعهيض 

فكخة تعؾيض الزسان، فيسا يتعمق بزحايا اإليجز واإلرىاب ال تختبط بقؾاعج السدؤولية التي تبشاىا مجمذ الجولة 
الفخندي والتي أساسيا في أصميا العام ىؾ الخظأ واالستثشاء دون خظأ، فتعؾيض الزسان تبشاه السذخع في نرؾص 

السخاطخ ويقرج بيا السخاطخ االستثشائية عمى غخار  ن: األولىفكرتيتذخيعية، وأساس التعؾيض فييا، ال يخخج عؽ 
فكخة  والثانيةالسدؤولية عمى أساس السخاطخ، والتي تفتخض تجاوز السخاطخ حجًا معيشًا إلمكانية التعؾيض عشيا، 

(. ولقج وردت فكخة التزامؽ القؾمي في مقجمة دستؾر سشة J.M. PONTIER, P. 540, ETSالتزامؽ القؾمي)
التي تعمؽ ))تقخر األمة التزامؽ والسداواة بيؽ جسيع الفخندييؽ أمام األعباء التي تحجث بدبب الكؾارث  1946

 القؾمية((.

ويختص السذخع لتقخيخ مبجأ تعؾيض الزسان، وبالتالي فإن القزاء يحكؼ بخفض دعؾى التعؾيض إذا استشج السجعى 
 , ,CE. ,Lo decembre 1962تشجًا إلى القانؾن)إلى فكخة التزامؽ، وحيث ال يكؾن الحق في التعؾيض مد

P.676 ,29 nov 1968, sievr Tallogrand, Res, P.607 وأساس ذلػ أن تقخيخ السدؤولية عمى أساس ، )
 التزامؽ يفتخض حكسًا تقؾيسيًا يتجاوز التظبيق الزيق لمقانؾن السكتؾب.

 الخاتســــــــة

فخندي الحي أنذأ إلى جانب السدؤولية عؽ الخظأ، مدؤولية اإلدارة عيخت بؾضؾح الرفة الخالقة لسجمذ الجولة ال
حتى ولؾ لؼ يترف فعميا بالخظأ. حيث يكتفي في ىحه الحالة بذخط الزخر وقيام عالقة الدببية بيؽ الزخر 

 ونذاط اإلدارة السذخوع.

ر حتى ولؾ لؼ يكؽ ىشاك وفي نظاق ىحه السدؤولية يعفى السزخور مؽ أثبات خظأ اإلدارة مدؤولية اإلدارة تتقخ 
خظأ. ووفق ىحا الشؾع مؽ السدؤولية يكتفي بإثبات وقؾع الزخر وندبتو كفعل لإلدارة وتعؾد السدؤولية دون خظأ 
بفؾائج كثيخة لرالح السزخور، فاإلدارة ال تعفي مؽ السدؤولية حتى لؾ كان الزخر نتيجة حادث فجائي أو بدبب 

" ومؽ خرائص ىحه السدؤولية diordre publicخظأ بإنيا مؽ الشغام العام "تجخل الغيخ، وتتسيد السدؤولية دون 
 أنيا تقؾم عمى

فكخة السخاطخ ويغيخ كأساس في أحكام مجمذ الجولة الفخندي القجيسة، وكحلػ عمى مداواة األفخاد أمام األعباء 
 اطؽ غخم ما غشؼ.العامة. واألساس األخخ يدتشج عمى السداواة والعجالة التي تقزي أن يتحسل كل مؾ 
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وأخيخًا مؽ خرائص ىحه السدؤولية إنيا احتياطية أو استثشائية ألن األصل في مدؤولية اإلدارة ىؾ الخظأ والزخر 
كاألضخار الشاجسة عؽ األشغال العامة  الشاتج عشو، وعالقة الدببية بيشيسا، وحالة السدؤولية دون خظأ أو السخاطخ.

خظخة أو استعسال أشياء خظخة ــ السدؤولية عؽ القخارات السذخوعة )كقخارات الفرل ــ السدؤولية عمى فعل األشياء ال
 دون تأديب  وبذكل مفاجئ وغيخىا(.

ولقج تظؾر مجمذ الجولة الفخندي في مجال السدؤولية دون خظأ، بقزاء حجيث تزسؽ السدؤولية في مجال 
ولشا في نياية الجراسة تجخل السذخع الفخندي بإصجار األعسال الظبية ومدؤولية مخاكد نقل الجم بإحكام حجيثة. وتشا

تذخيعات متعجدة فقخر التعؾيض خارج نظاق السدؤولية )سؾاء بخظأ أو بغيخ خظأ( وذلػ مؽ خالل تعؾيض 
الزسان خاصتًا لزحايا اإلرىاب واإلصابة باإليجز بدبب دم ممؾث، وأساس تعؾيض الزسان ىؾ السخاطخ 

 والتزامؽ القؾمي.

ا في ليبيا ال يظبق مثل ىحا الشؾع مؽ السدؤولية، دون خظأ أو عمى أساس السخاطخ، فالزال يظبق أما قزاءن
 القؾاعج العامة التي تشص عمى أن أساس السدؤولية يقؾم عمى الخظأ وكحلػ عالقة التابع بالستبؾع.

 تم بتهفيق هللا وحسده
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