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 خطبی ضخػیوقذ رأی پلتیٍ؛ بزرسی تمبیش خطبی اداری ي 

 سدا لدلآخااآ عؼیو

 م ومی

گیؼم صٛػ٨ؽ ادارم در  در گاـ ٣عـث ةایغ اذّاف داقػث کػ٥ در آٔػاز قػکٜ

کػ٥ « ّػغـ ٠ـػئ٨ٝیث ادارق»ة٥ ٠ـػئ٥ٞ « ّغـ ٠ـئ٨ٝیث کار٤٠غاف»ٗؼا٣ـ٥، ٠ـئ٥ٞ 

گؼدد. دركاِٚ ةا گػر از دكراف جنغیٙ امٜ ّغـ  پیف از آف صک١٘ؼ٠ا ة٨د، اوا٥ٗ ٠ی

گؼٗػث ةایـث ٨٠رد ج٨ز٥ ٚؼار ٠ػیؿ٨ ای٢ ٣کح٥ ٠یادارات ٠٨١ّی، از یک٠ـئ٨ٝیث 

ةػار در ٣ُػؼ گؼٗحػ٥  ٨٤ّاف یک ١ّٜ زیػافج٨ا٣ـث ة٥ ک٥ کغاـ ٨٣ع از ا١ّاؿ ادارق ٠ی

ق٨د ك ٤٠اِٗ ٠ح٘اكت درگیؼ ةا كركد زیاف را ةا ٦ٟ ؿازش د٦غ. از ؿ٨م دیرؼ ةح٨ا٣ػغ 

٤ُیٟ ١٣ایغ. در ١٦ی٢ راؿحا ةػ٨د کػ٥ ركیػ٥ ركاةي ٠یاف ادارق ك ٠أ٨٠راف ادارق را ٣یؽ ج

ادارم ك ظٌػام قعنػی جْیػی٢  ٚىایی ٠ْیار٦ایی درظن٨ص ج١ایؽ ٠یاف ظٌػام

ا١٦یث ای٢ ٣کح٥ آ٣ساؿث ک٥ كٚحی ٗػؼدم ٚؼةػا٣ی ظٌػام یػک ٠ػأ٨٠ر ادارق  ٨١٣1د.

ؿػ٨ كم ٚػادر اؿػث در  ركؿث: از یک دیغق( ةا دك ا٠کاف ركة٥گؼدد، آف ٗؼد ززیاف٠ی

گػؼدد، ٠ـػئ٨ٝیث  گؼٗح٥ ة٥ یک ظٌام قعنی ٠ؼةػ٨ط ٠ی ظٌامً ا٣ساـ٨٠اردم ک٥ 

٦ام ٠٨١ّی ٠ٌػؼح ؿػازد  از ؿػ٨م دیرػؼ، در ٠ػ٨اْٚی کػ٥ ٠أ٨٠ر را در ةؼاةؼ دادگاق

ج٨ا٣غ در ةؼاةؼ ٚاوی ةاقغ، اك ٠یگؼٗح٥ ة٥ یک ظٌام ادارم ٠ؼجتي ٠یظٌام م٨رت

پؼدازد، اؿح٤اد ٥ ْٗاٝیث ٠یام ک٥ ٠أ٨٠ر ٨ٗؽ در آف ةدادگاق ادارم ة٥ ٠ـئ٨ٝیث ادارق

١٣ایغ. درصٛیٛث، پیكی٥٤ ایساد ای٢ ج١ایؽ، ة٥ رأم مػادرق از دیػ٨اف صػٜ جْاروػات 

 2گؼدد.ةاز٠ی« پٞحی٥»( در ٚىی٥ 1873ژكئی٥  30ٗؼا٣ـ٥ ز

                                                           
 دا٣كراق ٨ّٞـ ١ّٞی  ٦یئث، زپاریؾ یک( ؿ٨رة٢ پاریؾ -پا٣حئ٨ف دکحؼم ص٨ٛؽ ٠٨١ّی از دا٣كراق

 ٚىایی ك ظغ٠ات ادارم
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 مؾخقات رأی

 1873ژكئی٥ ؿاؿ  30 تار خ فولر رأی:

 ٠ٌاٝت٥ ظـارت از دكٝث خودعتی:

 دی٨اف صٜ جْاروات ٗؼا٣ـ٥ مزخغ فولر:

 ل ا غ پزلاو 

در پؼك٣غق ٠ؼة٨ط ة٥ رأم پٞحی٥، ٚىی٥ از ای٢ ٚؼار ة٨د ک٥ ٠ٛاـ ٣ُا٠ی ةا ج٨زػ٥ 

آكرد، قػ١ارة ٣عـػث ازػؼا در٠ػی ة٥ اظحیاراجی ک٥ در كوْیث صک٠٨ث ٣ُػا٠ی ةػ٥

ام ةػ٨د. آٚػ  ام را ک٥ ا٣حكار آف ةؼ ٧ّغة آٚام پٞحی٥ ٚؼار داقث، ج٨ٚیٖ کؼدق ركز٣ا٥٠

ك ک١یـؼ پٞیـی را ک٥ ٗؼ٠اف صک٠٨ث ٣ُػا٠ی در  1«٨ٝاز»پٞحی٥ ٣یؽ ٗؼ٠ا٣غار ٥ٌٛ٤٠ 

دپارج١اف را مادر ٨١٣دق ة٨د٣غ، ة٥ دادگاق ٠غ٣ی اصىار ٨١٣د جا دادگاق صکٟ ة٥ إةٌاؿ 

قػػغق مػػادر ک٤ػػغ ك كم  ٦ام ركز٣ا٠ػػ٥ ج٨ٚیٖ دؿػػح٨ر ج٨ٚیػػٖ ك ةازگؼدا٣ػػغف ٣ـػػع٥

 ١٦ه٤ی٢ ةح٨ا٣غ ظـارت ای٢ اٚغا٠ات را دریاٗث ١٣ایغ.

جْاروی ک٥ در ای٢ ٨٠رد از ؿ٨م ٗؼ٠ا٣غار ٨٤ّاف گؼدیػغ، ا٠ا ةا ج٨ز٥ ة٥ كز٨د 

ٚا٨٣ف اؿاؿی ؿػاؿ ٦كػحٟ  ٣75اگؽیؼ قغ جا آدار ٣ـط ٠ادق  2«دی٨اف صٜ جْاروات»

گػػارم  كؿػی٥ٞ ٠نػ٨ة٥ ٠سٞػؾ ٚا٨٣ف را ة٥« جىػ١ی٢ کار٤٠ػغاف»ز٨٧١رم در٨٠رد 

ازػازق  جْیی٢ ١٣ایغ. ةا ج٨ز٥ ة٥ ٠ادق ٠ؽة٨ر، اٗؼاد زػؽ ةػا 1870ؿپحا٠تؼ  ٠19ن٨ب 

٦ام ٠٨١ّی ٨٠رد جْٛیػب ج٨ا٣ـح٤غ یک کار٤٠غ را در ةؼاةؼ دادگاق ق٨رام دكٝحی ١٣ی

٤٠ـ٨خ ٚا٨٣ف اؿاؿػی، ازػازق ٚتٞػی قػ٨رام دكٝحػی را ةػؼام  ٠75ادق  3ٚؼار د٤٦غ.

ق٤اؿایی ٠ـئ٨ٝیث کار٤٠ػغاف ك درظنػ٨ص زیػا٣ی کػ٥ كارد آكردق ة٨د٣ػغ وػؼكرم 

٣ػغرت گؼدیغ ک٥ ق٨رام دكٝحی ة٥ ٣اقی ٠یدا٣ـح٥ ة٨د، ا٠ا ٠كکٜ امٞی از ای٢ ٣کح٥ 

 ٨١٣4د.ةا ای٢ ا٠ؼ ٨٠اٗٛث ٠ی

                                                           
1. L’Oise 

2. Tribunal des conflits 

ای٢ ٧٣اد در صٛیٛث دی٨اف جْاروات ٣اـ دارد ا٠ا چ٨ف ة٥ صٜ جْاروات ٨٠ز٨د در ظن٨ص ٠ـئ٥ٞ 

 رؿغ. ٣ُؼ ٠یجؼ ة٥ ٤٠اؿب« دی٨اف صٜ جْاروات»پؼدازد، ٨٤ّاف  م صیث ٠ی
3. M. Long, P. Weil, G, Braibant, P. Delvolvé, B. Genevois, Les grands arrêts de la 

jurisprudence administrative, (Paris: Dalloz, 2017), p.8. 
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د٣تاؿ ز٨ٞگیؼم از دظاٝث ٚىات در ١ّٞکؼد  الزـ ة٥ ذکؼ اؿث ک٥ ای٢ ٠ادق ة٥

ادارق ة٨د  كٝیک٢ ةا ج٨ز٥ ة٥ امٜ ّغـ ٠ـئ٨ٝیث ٚغرت ٠٨١ّی کػ٥ ١٦ه٤ػاف ازػؼا 

اف ظـػارجی ٠ضػؼكـ گؼدیػغ، درصٛیٛػث ٠ػادق ٠ؽةػ٨ر، اٗػؼاد را از ٦ؼگ٣٨ػ٥ زتػؼ ٠ی

 1879جازگی ك در پی ز٤گ ةا آ١ٝاف در ؿاؿ ک٥ ة٥ 1ؿاظث  ٝػا دكٝث دٗاع ٠ٞی ٠ی

ٚػا٨٣ف اؿاؿػی را ج٨ؿػي  75در پاریؾ قکٜ گؼٗح٥ ة٨د، ج١ایٜ پیغا کػؼد جػا ٠ػادق 

ج١ػا٠ی »٨ٕٝ ١٣ایغ. در٣حیس٥، در ای٢ ٠ادق ذکؼ گؼدیغ ک٥  1870ؿپحا٠تؼ  ٠19ن٨ة٥ 

گؼٗحػ٥ ظاص ك دارام ٦غؼ ایساد ٠ا٣ِ در پیرؼد٦ام م٨رت٠ٛؼرات ك ٨ٚا٣ی٢ ّاـ یا 

 «.گؼد٣غ در ةؼاةؼ کار٤٠غاف دكٝث، از ٦ؼ درز٥ ٨ٕٝ ٠ی

ةغی٢ جؼجیب ٦ؼگ٥٣٨ جى١ی٤ی در ص١ایث از کار٤٠ػغاف ك در ةؼاةػؼ پیرؼد٦ػام 
٦ام ّادم اصح١اٝی ةؼداقح٥ قغ ك آ٧٣ا از ای٢ پؾ جاةِ ٠ٛؼرات ّاـ ص٨ٛٚی ك دادگاق

ث آ٣اف ة٥ كوْیث کار٤٠غاف رژیٟ صٛػ٨ٚی آ٣ر٨ٞؿاکـػ٨ف ٣ؽدیػک گؼدیغ٣غ ك كوْی
 ٦ام ٠٨١ّی ٣یؽ از ای٢ ا٠ؼ جتْیث ٨١٣د٣غ. قغ. ك دادگاق

د٣تاؿ ٣ٛه ٨ٚا٣ی٢ ا٣ٛ ةػی ٠ؼةػ٨ط ةػ٥ ج٘کیػک ة٥ ٦1870ؼچ٤غ ٠ح٢ ٠ن٨ة٥ 
١٦ی٢ ز٧ػث گكث، ة٥ةایـث ةا آ٧٣ا جؼکیب ٠ی٠ٛا٠ات ادارم از ٚىایی ٣ت٨د ا٠ا ٠ی

جْاروات، آف ة٨د ک٥ ج٘ـیؼم ةـیار ٠ضػغكد از ایػ٢ ٠ػح٢ ٚػا٣٨٣ی  ٦غؼ دی٨اف صٜ
از ای٢ ٠ـئ٥ٞ ص١ایث ٨١٣د کػ٥  ػ« داكیغ» ػا٣ساـ د٦غ. در رأم پٞحی٥، ک١یـؼ دكٝث 

ةػؼد، زیػؼا ةػا ٦ام ٠٨١ّی صحی امٜ ج٘کیک ٨ٚا را ٦ػٟ از ةػی٢ ٠ػی دکحؼی٢ دادگاق

كم ٠ػغ٣ی در ةؼاةػؼ ، ةؼام ٠ٛاـ ادارم صٙ رد م صیث در دّػا1870إ١ّاؿ ٠ن٨ة٥ 
کار٤٠غاف ك درظن٨ص أ١ّاؿ ٠ؼة٨ط ةػ٥ كَػایٖ آ٧٣ػا زصحػی أ١ّػاؿ ادارم( ٠ػ٨رد 

 گؼٗث.ق٤اؿایی ٚؼار ١٣ی
، دك ٧٘٠ػ٨ـ کػا٠ ن «جىػ١ی٢ کار٤٠ػغاف»ک١یـؼ دكٝث ٣كاف داد ک٥ ّتػارت 

داد: اكٝی٢ ٨٧٘٠ـ ةا ٨٤٠ط کؼدف پیرؼد ةػ٥ ازػازق ٚتٞػی ٠ٛػاـ ٠ح٘اكت را پ٨قف ٠ی
٤٠ُػ٨ر ٠ضاُٗػث از آ٧٣ػا در جى١ی٢ قعنی ةؼام کار٤٠غاف دكٝث ك ة٠٥ا٨ٗؽ، یک 

ةاقغ. ای٢ ٠ـئ٥ٞ، یک ٚاّغق ؿادق ٠ؼة٨ط ة٥ آیی٢ دادرؿی ةػ٨د  ةؼاةؼ ًؼؼ ٠ٛاةٜ ٠ی
 ، ٚؼار ةؼ ٨ٕٝ آف گؼدیغ.1870ک٥ در ٠ن٨ة٥ 

٦ػا  ٨٧٘٠ـ دیرؼ، جى١ی٤ی كاْٚی ك ة٥ ؿ٨د ادارق اؿث جا در ةؼاةؼ ٠غاظ٥ٞ دادگاق
                                                           

1. Gouvernement de la Défense nationale 
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ز ا١ّػاٝی ةپػؼدازد کػ٥ كیژگػی ك اٚحػغار ادارق را درةؼداقػح٥ ك ةػ٥ قػکٞی ة٥ دٗػاع ا

ا٣ضنارم ةػ٥ كم جْٞػٙ دار٣ػغ. ایػ٢ یػک ٚاّػغق ٠ؼةػ٨ط ةػ٥ مػ صیث اؿػث کػ٥ 

٣یػؽ  1870ازؼام آف ةؼام دی٨اف صػٜ جْاروػات ص٘ػٍ گؼدیػغق ك ٠نػ٨ة٥  و١ا٣ث

 ٣1ح٨اؿح٥ آف را ٨ٕٝ ١٣ایغ.

٠نػ٨ة٥ مػادرق ج٨ؿػي »ث کػ٥ دی٨اف صٜ جْاروات در رأم پٞحی٥ ٨٤ّاف داق

ٚا٨٣ف اؿاؿی ؿاؿ ٦كحٟ ك ١٦ه٤ی٢ ج١ػا٠ی ٠ٛػؼرات  75دكٝث دٗاع ٠ٞی، ک٥ ٠ادق 

قغق ّٞیػ٥ کار٤٠ػغاف د٣تاؿ ایساد ٠ا٣ِ در پیرؼد٦ام ا٣ساـ ٚا٣٨٣ی ّاـ ك ظاص ک٥ ة٥

ایػؼاد ّػغـ پػػیؼش »١٣ایغ. یک ادؼ آف، صػؼ دكٝحی از ٦ؼ درز٥ ٦ـح٤غ را ٨ٕٝ ٠ی

ة٨دق ک٥ از ّػغـ كزػ٨د ازػازق ]ٚتٞػی[ ك ج١ػا٠ی ٣حػایر ٚػا٣٨٣ی آف ٣اقػی  2«د٨ّم

٦ام ٠٨١ّی ك ةا ج٨ز٥ ةػ٥ گؼدد ك ادؼ دیرؼ، ةازگؼدا٣غف ج١ا٠ی آزادم ١ّٜ دادگاق ٠ی

ةاقغ  ا٠ا ای٢ ٠ن٨ة٥ ٣یؽ ٣ح٨ا٣ـػح٥ ؿػتب  ٦ام ٠ؼة٨ط ة٥ م صیث آ٧٣ا ٠ی٠ضغكدیث

ی گػؼدد کػ٥ ةػؼام ایػ٢ ٦ام م صیث آ٧٣ػا ك صػػؼ ٤١٠ػ٨ّیح گـحؼش ٠ضغكدیث

ًػ٨ر ظػاص زؽ ٠ٛؼراجػی کػ٥ ةػ٥ ٦ا ج٨ؿي دیرؼ ٠ٛؼرات ایساد قغق اؿث، ة٥ دادگاق

ّتارت دیرؼ، دی٨اف صٜ جْاروػات، دا٤٠ػ٥ ة٥ز...(«. ا٣غ ج٨ؿي ای٢ ٠ن٨ة٥ ٨ٕٝ گؼدیغق

گؼدیغ٣ػغ ٠ضػغكد ١٣ػ٨دق ٤٠ػغ ٠ػیصػؼ جى١ی٢ ٠ػک٨ر را ک٥ کار٤٠غاف از آف ة٧ؼق

 ٠4ا٣غ.٣ع٨ردق ةاٚی ٠ی٨٠ز٨د در ای٢ ظن٨ص دؿث 3«ییدكگا٣ری ٚىا»اؿث، ا٠ا 

دركاِٚ ةایغ چ٤ی٢ اذّاف ٨١٣د ک٥ دی٨اف صٜ جْاروات ةا ای٢ ٣رؼا٣ی ٣ـتث ة٥ 

ای٢ ٠ـئ٥ٞ ک٥ ٠ػأ٨٠راف دكٝحػی ةػغكف ص١ایػث ةػاٚی ١٣ا٤٣ػغ، دؿػث ةػ٥ ج٘ـػیؼم 

جىػ١ی٢ »دی٨اف، ٣ُاـ  ًتٙ ٠ٛؼرق ای٤ک٥اخغت زـ٨را٥٣ از ای٢ دك ٠ح٢ زدق اؿث: 

داقح٥ اؿث. دركاِٚ از یک ًؼؼ، ص١ایحی از ص١ایحی دكگا٥٣ را ةؼٚؼار ٠ی« کار٤٠غاف

٠أ٨٠راف دكٝحی در ةؼاةؼ ظن٠٨ث اقعاص قکٜ گؼٗح٥ ك از ًؼؼ دیرؼ ٣یؽ، ص١ایحی 

آ٣کػ٥،  ال ا گدز ٦ام ١ّػ٠٨ی ایسػاد گكػح٥ اؿػث   از ادارق در ةؼاةؼ ٠غاظ٥ٞ دادگاق

یاف ةؼدف ص١ایث ٠ؼجتي ةػا ظٌػام قعنػی د٣تاؿ از ٠ ٠ن٨ة٥ ٚا٣٨٣ی ٠ػک٨ر ج٧٤ا ة٥

                                                           
1. M. Long et autres, OP. cit., p.10. 

2. Fin de non-recevoir 
3. Dualisme juridictionnel 

4. P. Chrétien et autres, OP. cit. 
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1ةاقغ. ٠أ٨٠راف اؿث، ٥٣ ظٌام ٠ؼة٨ط ة٥ ظغ٠ث ک٥ ة٥ ادارق ٚاةٜ ا٣حـاب ٠ی
 

٣اقػی  3ك ظٌػام ادارم، 2از ای٢ ج٘ـیؼ، ج١ایؽ ٠ك٨٧ر ٠یاف ظٌػام قعنػی
 ١٣ایغ.گؼدد ك ٣حایسی را در٨٠رد م صیث ك ٠ت٤ا ایساد ٠ی٠ی

 .مفاو  خيای ؽخقآ ل خيای دادری1

 . خيای ؽخقآ1.1

ظٌػایی اؿػث کػ٥ « ظٌػام قعنػی»٠ٌاةٙ اؿح٤تاط صام٥ٞ از رأم پٞحی٥، 

گؼدد جا ٚاوی ١ّػ٠٨ی ٚػادر ةاقػغ ظٌػا را ج٘کیک ٠ی ٨ً4ر ٣ـتحان کا٠ٞی از ادارق ة٥

ةغكف ٣یاز ة٥ ا٣ساـ ارزیاةی در٨٠رد ٠كی ادارق ٠ ص٥ُ ك جنػغیٙ ١٣ایػغ ك ٠ٛحىػی 

« الٗؼیػؼ» ػد٤٦غة آف گػاقح٥ ق٨د. ًتٙ ٣ُؼ ک١یـؼ دكٝػث  اؿث جا ةؼ ٧ّغق ا٣ساـ

٦ام اصحیاًی٦ا، ج١ای ت ك ةیا٣ـاف ةا وْٖ»ظٌام قعنی در زایی اؿث ک٥  5ػ

قػغق ک٥ قعنیث ٠أ٨٠ر ج٨ؿي ظٌا٦ام قػ٤اظح٥درم٨رجی»گؼدد  آقکار ٠ی «ظ٨د

در ٨ٚاّغ ّاـ ص٨ٛٚی ك یا یک ظٌام ١ّغم ٣كاف دادق قػ٨د. در٣حیسػ٥، ایػ٢ ظٌػا 

٣یػؽ ظٌػام  7«٨٦ریػ٨»در ٣ُػؼ  6«.ةاقغ ٥٣ ة٥ كَی٘ػ٥ اكٚاةٜ ا٣حـاب ة٥ کار٤٠غ ٠ی

صغ كؿي ١ّٞکػؼد ادارق  ا٣رارم، از یاةغ ک٥ اقحتاق یا ؿ٧ٜ قعنی ٤٦را٠ی ٨٧َر ٠ی

 8گػر ١٣ایغ.

٨ٗریػ٥  11قغق در رأم ق٨رام دكٝحی زای٢ اؿح٤تاط الٗؼیؼ ج٨ؿي ّتارات ارائ٥

 ركزرؿا٣ی گكح٥ اؿث.ة٥ 9«کؼگؼك»( در پؼك٣غق كزارت دادگـحؼم ّٞی٥ 2015ؿاؿ 

ظٌایی ک٥ ةا ج٨ز٥ ة٥ ٠ا٦یث ظػ٨د، قػؼایي ا٣سػاـ »در٨٠رد ای٢ پؼك٣غق گ٘ح٥ قغق: 

گؼٗح٥ ج٨ؿي كم دارام قػغجی كیػژق د٤٦غق ك كَایٖ ا٣ساـ ا٦غاؼ ٗؼد ا٣ساـگؼٗح٢، 

                                                           
1. G. Lebreton, OP. cit., Pp. 446-447. 

2. Faute personnelle 
3. Faute de service 

4. Service 

5. Laferrière 

اروات گیؼم ا٣ساـ٣حیس٥. 6 ىی٥ (٠1877ی ؿاؿ  5زگؼٗح٥ در٨٠رد رأم دی٨اف صٜ ْج  کاری٨ؿ-٣٨٠٨ٝی٥» در٨٠ردٚ 

(Laumonnier-Carriol) »;                                           M. Long et autres, OP. cit., p.11. 

7. Hauriou 
8. G. Peiser, Droit administratif general, (Paris: Dalloz, 2014), p. 213. 

9. Ministre de la justice c. Craighero 

https://www-dalloz-bibliotheque-fr.bcujas-ezp.univ-paris1.fr/index.php?subpage=search&q_author=49
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 «.٨٤ّاف یک ظٌام قعنی در ٣ُؼ گؼٗح٥ ق٨دةاقغ، ةایغ ة٥

در  گؼد٣ػغ.٣یؽ ٠ح١ایؽ ٠ی 1ظٌام ادارم ك ظٌام قعنی از ظٌام ا٣ىتاًی

ج٨ا٣ػغ ام ظ٨د را ا٣سػاـ ٣ػغادق، کػ٥ ٠ػیظٌام ا٣ىتاًی ٠أ٨٠ر ادارم ج٧ْغات صؼ٥ٗ

ج٨ا٣غ ج٨ؿي قعل داٝػخ سؼ ة٥ ٠سازات ا٣ىتاًی كم گؼدد، ا٠ا ای٢ ٠سازات ١٣ی٤٠

( در پؼك٣ػغق 2016آكریػٜ  6گ٥٣٨ ک٥ در رأم ق٨رام دكٝحی ز درظ٨اؿث ق٨د. ١٦اف

ج٨ا٣غ جٛاوام زتػؼاف دیغق ج٧٤ا در م٨رجی ٠ی٠ٛؼر گؼدیغق، زیاف 2«ة ف ك دیرؼاف»

را ة١٤ایغ ک٥ ظٌػام ا٣ىػتاًی ٣یػؽ  ةار ظٌام ا٣ىتاًی ظـارت ٣اقی از ٣حایر زیاف

١٦3ه٨ف یک ظٌام قعنی ك یا یک ظٌام ادارم َا٦ؼ گؼدد.
 

 ادمنی ؽاو  خيای ؽخقآ

 ظٌام قعنی ٠حى٢١ ٨٠ارد زیؼ اؿث:

دلف. خيا آ هی ار خارج دس دادا  خومت درتکاب  افتی ل فا و هزگوای 

 تاؽو.درتثاىآ تا  ن مآ

گیؼد. ١٠ک٢ اؿػث جؼی٢ قکٜ ا٣ساـ ٠یجكعیل ای٢ ٨٣ع از ظٌام قعنی ة٥ ؿادق
در ظػارج از ا٣سػاـ ظػغ٠ث ارجکػاب یاٗحػ٥ ةاقػغ. دركاٚػِ « ٠ادم»ای٢ ظٌا از ٣ُؼ 

گ٥٣٨ از ظٌا٦ام قعنػی ٦ػیچ ارجتػاًی ةػا ا٣سػاـ ظػغ٠ث ٣غاقػح٥ ك ٗػارغ از  ای٢
ةاق٤غ. درظن٨ص ایػ٢ ؿ٤ری٤ی یا ؿتکی ظٌا ك یا ١ّغم ك ٔیؼ١ّغم ة٨دف آف ٠ی

ی، صادد٥ جنادٗی ک٥ ج٨ؿي یػک ٣ُػا٠ی ةػا كؿػی٥ٞ ٣ٛٞیػ٥ دؿح٥ از ظٌا٦ام قعن
ؿػ٨زم ١ّػغم ١٦ه٤ػی٢ آجػف 4قعنی كم در ٤٦راـ ٠ؼظنی، ٚاةٜ ذکػؼ اؿػث.

٤ّػ٨اف ظٌػام ٣كا٣ی در ظارج از ا٣ساـ ظغ٠ث ٣یؽ ة٥ایسادقغق از ؿ٨م ٠أ٨٠ر آجف
چ٤ػی٢ ظٌا٦ػایی امػٌ صان گ٘حػ٥  درظنػ٨ص 5.اؿػث ٣ُؼ گؼٗح٥ قغققعنی در

 ٦6ـح٤غ.« ٚاةٜ ج٘کیک از ظغ٠ث ٠٨١ّی»ق٨د ک٥  ٠ی
( 1954ژكئػ٢  23ج٨اف ة٥ رأم ق٨رام دكٝحػی زاز آراء دیرؼ ق٨رام دكٝحی ٠ی

                                                           
1. Faute disciplinaire 
2. Blanc et autres 

3. M. Long et autres, OP. cit. 

4. CE, 28 juillet 1951, Sté Standard des pétroles ; G. Lebreton, OP. cit., p.447. 
5. CE, 13 mai 1991, Sté d’assurences Les Mutuelles unies. 

6. A. Maurin, Droit administratif, (Paris : Sirey, 2016), p. 134. 

https://www-dalloz-bibliotheque-fr.bcujas-ezp.univ-paris1.fr/index.php?subpage=search&q_author=74
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( در ٚىػی٥ ٠1975ػارس  12ك ٣یؽ رأم ایػ٢ قػ٨را ز 1«ظا٣ٟ ةی٨ق ٝیحؽٝؼ»در پؼك٣غق 
ك درظن٨ص اؿح٘ادق از ؿ ح گػؼـ ج٨ؿػي ٣ُا٠یػاف، ٣یؼك٦ػام پٞػیؾ ك  2«پ٨جی٥»

در ظارج از ٠أ٨٠ریث آ٧٣ا اقارق ١٣ػ٨د. ١٦ه٤ػی٢ در رأم قػ٨رام ٠أ٨٠راف گ١ؼؾ ك 
٦ام  ک١پػػا٣ی ةی١ػػ٥»ّٞیػػ٥ « كزارت ارجػػف»( در پؼك٣ػػغق ٣1976ػػ٨ا٠تؼ  5دكٝحػػی ز

اؿح٘ادة ٠أ٨٠راف از كؿٞی٥ ٣ٛٞیػ٥  3،«دركؿ الةؼاج٨ار٦ام ةؼجی٥»ك قؼکث « ةی٤ی پیف»
نػی در٣ُػؼ ٨٤ّاف ظٌػام قع قعنی ک١پا٣ی در ظارج از ا٣ساـ كَایٖ ظػ٨د، ةػ٥

 گؼٗح٥ قغق اؿث.

ظػارج از ا٣سػاـ ظػغ٠ث « صٛػ٨ٚی»از ؿ٨م دیرؼ، ١٠ک٢ اؿث ظٌػا از ٣ُػؼ 

( در 1989ژا٨٣یػ٥ ؿػاؿ  20ارجکاب یاٗح٥ ةاقغ. ةؼام ٣٨١٣ػ٥، رأم قػ٨رام دكٝحػی ز

٨٤ّاف یک قعل صٛیٛی ك ٣ػ٥ در٨٠رد ٗؼ٠ا٣غق یک ة٤غر ة٨د ک٥ ة٥ 4،«ةیاؿ»پؼك٣غق 

٤ّػ٨اف ٣ر٧تػاف یػک ام اؿػث(، ةػ٥ز چ٤ی٢ كَی٠٥٘أ٨٠ر ٠ؤؿـ  ٠٨١ّی زک٥ ٗارغ ا

گؼٗحػ٥ از ًػؼؼ ایػ٢ ٦ام ا٣سػاـاصحیاًی کكحی ٤٠ن٨ب قغق ة٨د. در ای٢ ٚىی٥ ةی

 ٨١٣5د ک٥ ٗاٚغ ٦ؼگ٥٣٨ ارجتاًی ةا ادارق ة٨د. ٗؼد، ظٌایی قعنی را ایساد ٠ی

ب. خيا آ هی ار خارج دس دادا  خومت درتکاب  افتی دما ادردی درتثاه تا 

 :تاؽو مآخومت 

گیػؼد کػ٥ ٦ؼچ٤ػغ در یک ٨٣ع از ای٢ ظٌا، ظٌا٦ام ٔیؼ١ّغم را درةؼ٠ػی .1

٦ػایی ا٣غ، ا٠ا جضٛٙ آ٧٣ا ج٧٤ا ةا اؿػح٘ادق از قػی٨قظارج از ا٣ساـ ظغ٠ث ارجکاب یاٗح٥

گؼدد ک٥ ا٣ساـ ظغ٠ث در اظحیار ٠أ٨٠ر ٚؼار دادق اؿث. ةؼام ایػ٢ صاٝػث،  ١٠ک٢ ٠ی

٨ًر  ٚاةٜ ذکؼ اؿث کػ٥ در ایػ٢ پؼك٣ػغق، یػک ٠ػأ٨٠ر پٞػیؾ ةػ٥ 6«ؿادكدم»ٚىی٥ 

رؿا٣غ. دركاِٚ ای٢ ز٤ایث ةا اؿػٞض  جنادٗی قعنی را در ٤٠ؽؿ آف ٗؼد ة٥ ٚحٜ ٠ی

گیؼد ک٥ ًتٙ ٠ٛؼرات ةایغ در ظارج از ا٣ساـ ظغ٠ث  ٠ؼة٨ط ة٥ ظغ٠ث كم ا٣ساـ ٠ی

٠ت٤ی ةؼ قعنی  ( ٣یؽ1973اکحتؼ ؿاؿ  ٣26یؽ ٣ر٧غارم ١٣ایغ. رأم ق٨رام دكٝحی ز

                                                           
1. Dame Vve Litzler 

2. Pothier 
3. Ministre des armées c . Compagnie d’assurances « la Prévoyance » et Société des 

laboratoires Berthier-Derol. 

4. Biales 
5. M. Long et autres, OP. cit. 

6. Sadoudi 
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گؼدد ک٥ ق٨رام ٠ؽة٨ر در ٚىی٥ ٠كاة٥ دیرؼم ٦ػٟ  ة٨دف ای٢ ظٌاؿث. ٠ ص٥ُ ٠ی

 1ةؼ ای٢ ا٠ؼ صکٟ دادق اؿث.
. صاٝث دیرؼ آ٣ک٥ ٠أ٨٠ر ادارم از ٠أ٨٠ریحی ک٥ در راؿحام ا٣ساـ ظػغ٠ث ةػ٥ 2

 كم ؿپؼدق قغق اؿػث، در رؿػیغف ةػ٥ ا٦ػغاؼ قعنػی ظػ٨د ة٧ػؼق ةػؼدق ةاقػغ.

٣كػا٣ی اقػارق ٠ ص٥ُ یک ٠أ٨٠ر آجػف ةایـث ة٥ رٗحار ةی یدرظن٨ص ای٢ صاٝث ٠

قػ٨د ك ةػا ا٣ػغاظح٢ كؿی٥ٞ ٠أ٨٠ریػث ظػ٨د دكر ٠ػی ٨١٣د ک٥ از ٠ـیؼ جس٨یؽقغق ة٥

ذکؼ در ای٤سا الزـ ة٥  2گؼدد.ؿ٨زم ٠یؿیرار ظ٨د در یک ا٣تار ٥ٗ٨ّٞ ٨٠زب آجف ج٥

ای٢ صاٝث از ظٌػام آیغ ک٥ اؿث ک٥ در ةْىی ٨٠اِٚ ك گاق کا٠ ن اؿحذ٤ائی پیف ٠ی

قعنی ةح٨ا٣غ ظٌا٦ام ١ّغم را ٦ٟ درةؼةریؼد. در٣حیسػ٥، در رأم قػ٨رام دكٝحػی 

یاٗح٥ ج٨ؿي ز٤ایث ارجکاب 3،«١٦ـؼ رازككؿکی»( در ٚىی٥ ٨٣1988ا٠تؼ ؿاؿ  18ز

ک١ػػک اً ّػػات  یػػک ٠ػػأ٨٠ر ژا٣ػػغار٠ؼم کػػ٥ در ظػػارج از ا٣سػػاـ ظػػغ٠ث ك ةػػ٥ 

ٛاجی ک٥ در آ٧٣ػا ٠كػارکث داقػح٥ ك قغق ج٨ؿي كم، در چ٧ارچ٨ب جضٛی آكرم ز١ِ

٨٤ّاف  ا٣ػغ، ةػ٥یاٗح٥ ج٨ؿي ظ٨دً كم ا٣ساـ گؼٗحػ٦٥ام پیكی٢ً ارجکابدرظن٨ص ٚحٜ

 یک ظٌام قعنی در ٣ُؼ گؼٗح٥ قغق ک٥ ةا ا٣ساـ ظغ٠ث، ارجتاط یا پی٣٨غ دارد.

ج٨ا٤٣ػغ  اٝػکؼ ٣یؽ ٠ی ١٣ایغ ک٥ ٦ؼ دك صاٝثً ٨ٗؽ. در ةْىی از ٨٠ارد چ٤ی٢ ٠ی3

گؼٗح٥ ق٣٨غ. ةغی٢ جؼجیب جنادٗات ایسادقػغق ج٨ؿػي را٤٣ػغگاف ٣ُػا٠ی در در ٣ُؼ 

صی٢ جْٛیب ك گؼیؽ ك ةا كؿایٜ ٣ٛٞی٥ ظػغ٠ث آ٧٣ػا در ظػارج از ٠ـػیؼ جس٨یؽقػغق 

ا٣ػغ کػ٥ ایػ٢ ا٠ػؼ در آفً ٨٤ّاف ظٌام قعنی ١ٞٚغاد قػغق ج٨ؿي ٠أ٨٠ریث آ٧٣ا، ة٥

حیػار آ٧٣ػا گػاقػح٥ ك ام کػ٥ ا٣سػاـ ظػغ٠ث در اظ كاصغ ةا اؿح٘ادق از كؿػی٥ٞ ٣ٛٞیػ٥

 4ةؼدارم ةا ا٦غاؼ قعنی از ٠أ٨٠ریث ١٠ک٢ گكح٥ اؿث. ة٧ؼق

ج. خيا آ هی ار چاارچوب دادا  خومت درتکاب  افتی دما دس  ن  اتل 

 تاؽو. تفکیک مآ

٨٤ّاف ظٌام ادارم یاٗح٥ در چ٧ارچ٨ب ا٣ساـ ظغ٠ث در امٜ ة٥ظٌام ارجکاب

                                                           
1. CE, 23 décembre 1987, Épx Bachelier. 

2. CE, 27 février 1981, Cne de Chonville-Malaumont. 
3. Époux Raszewski 

4. CE. Ass., 18 novembre 1949, Dlle Mimeur; G. Lebreton, OP. cit., Pp.447-448. 

https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/epoux/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/epoux/
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٨٤ّاف یک ظٌام ٚاةٜ ج٘کیػک از ا٣سػاـ آیغ، ا٠ا ای٢ ظٌا در دك ٗؼض ة٥ ق١ار ٠ی ة٥

کػ٥ ظٌػا ١ّػغم  . ٤٦را٠ی1گػؼدد: ظغ٠ث ك ١٦ه٨ف ظٌایی قعنی جضٞیػٜ ٠ػی

 1ک٥ ظٌا ةـیار قغیغ ةاقغ. . ز٠ا٣ی2اؿث. 

یاٗحػ٥ در چ٧ػارچ٨ب ا٣سػاـ ظػغ٠ث کػ٥ از آف ٚاةػٜ . ظٌام ١ّغم ارجکاب1

نػ٨ص یػک ج٨ا٣غ قا٠ٜ یک اظػح س ك درظج٘کیک اؿث: ای٢ ظٌا ةؼام ٥٣٨١٣ ٠ی

١٦ه٤ػی٢ ٠ػ٨ارد ٚاةػٜ ذکػؼ در ظٌػام ١ّػغم، یػک ؿػؼٚث  ٠2أ٨٠ر پـث گؼدد.

دار  قغق ج٨ؿي یک ٣ر٧تػاف ز٣ػغاف ةػا ک١ػک ز٣ػغا٣یا٣ی کػ٥ كم ٧ّػغق د٦ی ؿاز٠اف

 4اٗحؼام ٠غیؼ ةی١ارؿحاف ةػ٥ یػک پؽقػک ٠ؤؿـػ٥ كم، ٠3ؼاٚتث از آ٧٣ا ة٨دق اؿث 

٣ژادپؼؿػحا٥٣ ج٨ؿػي یػک ایساد ٣٘ػؼت  5ج٦٨ی٢ یک کار٤٠غ ة٥ یکی از ١٦کاراف كم 

گؼٗح٥ ج٨ؿي یػک ٠ػأ٨٠ر ادارم  جْؼوات ا٣ساـ 6ق٧ؼدار ّٞی٥ ا٨ٚاـ ق١اؿ ٔؼةی ٤٦غ 

٣7ـتث ة٥ یک کارگؼ
 8رزػ٨ع،ك یا جْؼوات ٠أ٨٠راف پٞػیؾ ٣ـػتث ةػ٥ یػک ارةػاب 

دؿػا٠تؼ  30گ٥٣٨ ک٥ ق٨رام دكٝحػی در رأم ظػ٨د ز٦ؼچ٤غ ؿتک ة٨دق ةاق٤غ. ١٦اف

امٞی ركی٥ ٚىایی ای٢ اؿث ک٥ در ٦ػؼ ظٌػایی کػ٥  ( ٣یؽ ٨٤ّاف داقح٥، ایغق2015

٦ام ٣ُػٟ  ٚنغم ٠ت٤ی ةؼ ایساد زیاف آقکار گؼدد، از آ٣سایی کػ٥ ظٌػا ةػ٥ دٔغٔػ٥

پػؼدازد، ةایػغ ١٦هػ٨ف یػک  ظن٨می ك یا ة٥ رٗحارم ٣اؿازگار ةا ج٧ْغات ٠ػأ٨٠ر ٠ی

 9ق٨د. ٣ُؼ گؼٗح٥ظٌام ٚاةٜ ج٘کیک از ا٣ساـ ظغ٠ث در

( در ٚىػی٥ 1908ژكئػ٢  ٨2اف صػٜ جْاروػات زدر ای٢ ظن٨ص ٣یػؽ رأم دیػ

10«٨٠ریؽك»ّٞی٥ « ژیؼكدق»
آ٠یؽ ك كٚیضا٣ػ٥ ٚاةٜ ذکؼ اؿث ک٥ در٨٠رد ةیا٣ات ج٦٨ی٢ 

دؿا٠تؼ  21ةاقغ. دی٨اف در رأم دیرؼ ظ٨د ز آ٨٠زاف ظ٨د ٠ی یک ٠ْٟٞ در ةؼاةؼ دا٣ف

ک٥ ةا ج٨ز٥ ة٥  آ٠یؽم١ّاؿ ظك٣٨ثا»٠ٛؼر داقح٥:  11«کـٞؼ»( در ٚىی٥ 1987ؿاؿ 

                                                           
1. A. Maurin, OP. cit. 

2. CE, 21 avril 1937, Dlle Quesnel. 

3. CE, 11 novembre 1953, Oumar samba. 
4. TC, 12 juin 1961, Picot. 

5. TC, 26 octobre 1981, Préfet des Bouches-du-Rhône. 

6. CE, 30 décembre 2015, Cne de Roquebrune-sur-Argens. 
7. TC, 14 janvier 1980, Dame Techer. 

8. Cour de Cassation. Crim., 14 juin 2005, H. et L. 

9. G. Lebreton, OP. cit., Pp.448-449. 
10. Girodet c. Morizot 

11.. Kessler 
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ك از ؿ٨م یک ٠أ٨٠ر پـث در٨٠رد ًؼؼ « ٦ام ٨١ْ٠ؿ ادارم ٔیؼ٨٠ز٥ ٦ـح٤غ ركی٥

 ٦1ـح٤غ.« آ٠یؽ١ّٞی قؼارت»ا٣غ، ٤٦راـ ج٨زیِ ٣ا٥٠ م٨رت گؼٗح٥ ٠ٛاةٜ ك ة٥

. ظٌام ٔیؼ١ّغم ةـیار قغیغ ک٥ در چ٧ارچ٨ب ا٣ساـ ظغ٠ث ة٨دق ك ٚاةػٜ 2

قعنی ک١حؼ دارام ٠ؼز٦ام ٠كعنػی ةاقغ: ای٢ دؿح٥ از ظٌام ج٘کیک از آف ٠ی

ا٣رػارم یػک ک١یـػؼ پٞػیؾ در گؼدد: ؿ٧ٜ اؿث ك ةؼام ٥٣٨١٣ قا٠ٜ ای٢ ٨٠ارد ٠ی

ك ةػ٥ ک ٣حػؼم  دا٣ـح٥ ز٣غگی كم ٨٠رد ج٧غیغ ٚؼار گؼٗح٥ ص١ایث از قعنی ک٥ ٠ی

ٝسازث یک پؽقک کكیک در ا٠ح٤اع از رٗح٢ ةؼ ةاٝی٢ ةی١ار  2پ٤اق آكردق ة٨دق اؿث 

٦3ام ٠کؼر كم  رٟٔ ج١اس ّٞی
قػ٤اس کػ٥ ٤٠سػؼ ةػ٥ اقػحتاق ةػؽرگ یػک ةاؿػحاف 

5یا درظن٨ص را٤٣غگی در صاٝث ٠ـحی. 4گؼدد، ٗؼكریعح٢ یک ةؼج ٠ی
 

اصحیػاًی  ، ةی«آدكٝػٖ»ةؼا٣ریؽ، در پؼك٣ػغق  قکٞی ک٤سکاكماز ؿ٨م دیرؼ، ة٥
٨٤ّاف  ا٣ػغ، ةػ٥کارم ٠ػ٨اد ٤٠٘سػؼق، ؿػیرار کكػیغق در ٤٦رػاـ دؿػث ؿؼةازا٣ی کػ٥

« ؿػیحؼكئ٢»١٦ه٤ػی٢ در پؼك٣ػغق  6ا٣غ. ظٌا٦ام ٚاةٜ ج٘کیک در ٣ُؼ گؼٗح٥ ٣كػغق
ازػازق  7ٝسازث یک ةازرس کار ٚاةٜ اقارق اؿث ک٥ ةا ٣ٛه امٜ اّحتار ا٠ؼ ٠عح٥٠٨

ٌػام ادارم جٞٛػی ٤ّػ٨اف ظک٥ ای٢ دك ٠ػ٨رد ةػ٥ 8اظؼاج یک کار٤٠غ را مادر ٣کؼدق
 9ا٣غ.گكح٥

اّػ ـ  10«٠ػ٨اىف»( در پؼك٣ػغق 1999دؿا٠تؼ  17ق٨رام دكٝحی در رأم ظ٨د ز

گؼٗح٥ ج٨ؿي یک اٗـؼ در قػٞیک گ٨ٞٝػ٥ ظٌام م٨رت« قغت ةـیار زیاد»داقح٥: 

قػغق از ؿػ٨م ٠ٛػاـ ٠ػا٨ٗؽ، یػک ظٌػام د٦ی كاْٚی در ظارج از ج١ؼی٤ات ؿاز٠اف

( 2001دؿا٠تؼ ؿاؿ  28دیرؼ ق٨رام ٠ؽة٨ر زد٦غ. ًتٙ رأم  قعنی را جكکیٜ ٠ی

كیژگی ٔیؼٚاةٜ ةعكف ظٌػا ك ةػا ج٨زػ٥ ةػ٥ ٨ٚاّػغ اظ ٚػی » 11،«كاٝث»در ٚىی٥ 

                                                           
1. M. Long et autres, OP. cit., Pp.11-12. 

2. TC, 9 juillet 1953, Vve Bernadas. 

3. CE, 4 juillet 1990, Sté d’assurance Le Sou médical. 
4. Cour de Cassation. Civ. 1er, 21 octobre 1997, Corrocher. 

5. TC, 9 octobre 1974, Cne de Lusignan. 

6. CE 8 novembre 1957, Adolphe. 
7. Autorité de chose jugée 

8. CE. Sect., 6 janvier 1989, Sté des automobiles Citroën. 

9. G. Lebreton, OP. cit., p.449. 
10. Moine 

11. Valette 



 157/ قعنی  ظٌام ك ادارم ظٌام ج١ایؽ ةؼرؿی پٞحی٥  رأم ٣ٛغ 

 

ك ٠ؼةػ٨ط ةػ٥ رٗحػػار رئػیؾ یػک ةعػف ةی١ارؿػػحا٣ی کػ٥ اقػحتاق پؽقػػکی « صؼٗػ٥

قػ١ار گؼٗح٥ در ةعف ادارم ظ٨د را پ٧٤اف ٨١٣دق اؿث، یک ظٌام قعنی ة٥ ا٣ساـ

ام ك ؼم ٣یؽ ّغـ ا٣ساـ ارادم ك ٔیؼٚاةٜ ةعكف ج٧ْغات صؼ٥ٗآیغ. در ٚىی٥ دیر٠ی

ؿػازم ؿیـػحٟ قػ٨٤د  رجتػ٥ در ٧٣ادی٥٤ ٨ٚاّغ اظ ٚی صؼ٥ٗ ج٨ؿػي کار٤٠ػغاف ّاٝی

٨٤ّاف ظٌام قعنػی در ٣ُػؼ  ؿازد، ة٥ج٤٘ٞی ک٥ ة٥ صؼیٟ ظن٨می ٥١ٌٝ كارد ٠ی

1گؼٗح٥ قغق اؿث.
 2«اپ٨فپػ»پؼك٣غق ( در 2002آكریٜ ؿاؿ  12رأم ق٨رام دكٝحی ز 

٨ًر ْٗػاؿ ةػ٥  ة٥ 1944جا  ٦1942ام ٣یؽ درةارق رٗحار کار٤٠غم اؿث ک٥ در ٠یاف ؿاؿ

ک١ک « آق٨یحؾ»٣٘ؼ از ی٨٧دیاف ك ٗؼؿحادف آ٧٣ا ة٥ اردكگاق  66ةازداقث ك دؿحریؼم 

ك ٣حػایر آ٧٣ػا، دارام  گؼٗحػ١ّ٥ػاؿ ا٣سػاـاج٨ز٥ ة٥ قغت اؿػحذ٤ائی ةا »کؼدق اؿث ک٥ 

٣کحػ٥ ٚاةػٜ ج٨زػ٥ آ٣کػ٥ در ایػ٢  3«.گػؼدد٣اپػیؼ ٠ی٠ا٦یحی ٔیؼٚاةٜ ةعكف ك ج٨زی٥

ة٥ كز٨د یک ظٌام ز١ْی اقػارق کػؼدق کػ٥ در ٣ُػؼ  4«ة٨اؿار»ٚىی٥، ک١یـؼ دكٝث 

ام از ظٌا٦ام قعنی ٚاةٜ ا٣حـاب ةػ٥ اقػعاص ٠ْػی٢، یػک  ٠س٥ّ٨١»كم ّ كق ةؼ 

م ادارم ٠عحٞ٘ی ٣یؽ كز٨د دارد ک٥ در ای٢ ؿیاؿث ٦اظٌام ز١ْی از ؿ٨م ؿؼكیؾ

( در پؼك٣ػغق ٨ٗ2015ریػ٥ ؿػاؿ  11رأم ق٨رام دكٝحػی ز ًتٙ 5«.ا٣غ ٠كارکث زـح٥

٣یؽ، زْٜ در پؼك٣غق ج٨ؿي یػک ٠ٛػاـ ٚىػایی یػک « کؼگؼك»كزارت دادگـحؼم ّٞی٥ 

 6گؼدد. ظٌام قعنی ١ٞٚغاد ٠ی

( در ٨ٗ2010ریػ٥ ؿػاؿ  15گ٥٣٨ ک٥ دی٨اف صٜ جْاروػات در رأم ظػ٨د ز ١٦اف
٨٤ّاف ٨١٣دق، ةایغ ج٨ز٥ داقػث اگػؼ یػک ظٌػام قعنػی، ةػا  7«ةا٨٣ جا٦ارك»پؼك٣غق 

اؿح٘ادق از ا٠کا٣ات ك ًؼؽ ادارق ا٣ساـ گؼٗح٥ ك دارام ارجتاًی ةا ا٣ساـ ظغ٠ث ةاقغ، در 
١ّػٜ ادارم ٔیؼٚػا٣٨٣ی ٨٠زػغ ظـػارت »ج٨ا٣ػغ یػک  م٨رت ٝؽكـ ك در آفً كاصػغ ٠ی

ای٢ ظٌا ةا ایػ٢ ٤ّػ٨اف ٚػادر اؿػث جػا ةػؼام کار٤٠ػغاف در ةؼاةػؼ  ٦ٟ ةاقغ ك 8«قغیغ

                                                           
1. Cour de Cassation. Crim., 30 septembre 2008. 
2. Papon 

3. M. Long et autres, OP. cit., Pp.11. 
4. Boissard 
5. M. Lombard, G. Dumont, J. Sirinelli, Droit administratif, (Paris : Dalloz, 2017), 

p.551. 

6. P. Gonod, Droit administratif general, (Paris: Dalloz, 2018), p.180. 
7. Mme Taharu 

8. Voie de fait  
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 ٦ام ٠٨١ّی، ایساد ٠ـئ٨ٝیث ١٣ایغ. دادگاق

 . خيای دادری2.1

ظٌام ادارم یا ظٌایی ک٥ در صی٢ ا٣ساـ ظغ٠ث ركم دادق، چ٤اف كاةـح٥ ةػ٥ 
قػکٞی وػؼكرم ادارق ك ا٣ساـ ظغ٠ث اؿث ک٥ ارزیاةی آف ج٨ؿي ٚاوی ١ّػ٠٨ی، ةػ٥

ّ كق، در ایػ٢ ٣ػ٨ع از ةاقغ. ة٥ا٣ساـ ارزیاةی درظن٨ص ١ّٞکؼد ادارق ٣یؽ ٠ی٠ـحٞؽـ 
ظٌا ای٢ ٠ـئ٥ٞ ک٥ ٗؼد ظٌاکار قعنان زتؼاف زیاف را ٠حض١ٜ گؼدد، ٔیؼ٠ٛحىػی ك 

1ٔیؼ٤٠ن٘ا٥٣ اؿث.
، ای٢ ٣ػ٨ع از ظٌػا ٤٦رػا٠ی رخ «الٗؼیؼ»ًتٙ ّتارات ک ؿیک  

٠أ٨٠ر ادارق ٣یػؽ ک١ػاةیف در ٠ْػؼض ةار، ٔیؼقعنی ةاقغ ك  ١ّٜ زیاف»د٦غ ک٥ ٠ی
، در جْؼیٖ ظٌػام ادارم «ظٌا»ام درظن٨ص  ةا ج٨ز٥ ة٥ جْؼیٖ ّغق 2«.ظٌا ةاقغ

ّٞث ّغـ ا٣ساـ ج٧ْغات ٠ؼةػ٨ط ةػ٥ ظػغ٠ث ارجکػاب  ةایغ گ٘ث: ظٌایی اؿث ک٥ ة٥
یاةغ  ی٤ْی ٣ٛنا٣ی در کارکؼد ٨١ْ٠ٝی ظغ٠ث ک٥ ة٥ یک یا جْػغادم از ٠ػأ٨٠راف ٠ی

 ٨ً3ر قعنی ة٥ آ٣اف ٣ـتث دادق ق٨د. ج٨ا٣غ ة٥ ةاقغ، ا٠ا ١٣ی ادارق ٤٠حـب ٠ی
١ّػ٠٨ی ٚػادر  ک٥ ٦ؼ ٠ػأ٨٠ر ةا ای٢ ٗؼضظٌایی اؿث ّادم ة٥ ّتارجی دیرؼ، 

قػکٞی ّی٤ػی ك وػؼكرجان ةػ٥ اؿث ركزم ٠ؼجکب آف گؼدد. درصٛیٛث، ای٢ ظٌػا ةػ٥
یػؽ ق٨د ک٥ در چ٧ارچ٨ب ا٣ساـً ظغ٠ث ارجکاب یاٗح٥، ١ّػغم ك ٣ ظٌایی ٠ؼة٨ط ٠ی

ةاقػغ. از ٚاةٜ ج٘کیک از ا٣ساـ ظغ٠ث ٠ػیدارام قغجی ٔیؼٚاةٜ پػیؼش ٣ت٨دق ك ٔیؼ

٦ام امٞی ای٢ ظٌا ٨٠ارد ذیٜ ٚاةٜ ذکؼ ٦ـح٤غ: جٌْیٞی زكد٤٦راـ یک دٗحؼ،  ٥٣٨١٣
در اظحیار ٚؼار دادف اً ّات اقحتاق، ٨ٛ٘٠د گكح٢ یک پؼك٣ػغق ك ظٌػام را٤٣ػغگی 

ج٨ا٣غ دارام ٤٠كأ ٣اقػ٤اس ةاقػغ ام ادارم ٠یاٗؽكف ةؼ آف، ظٌ 4یک را٤٣غق ٣ُا٠ی.
د٦ی ٔیؼمػضیش ك یػا کػارکؼد ةػغ ادارق ٤٠حـػب  ک٥ در ای٢ صاٝث ظٌا ة٥ ؿػاز٠اف

 5«٣ٛػل در ظػغ٠ث»گؼدد  ٝػا ای٢ ٠ـئ٥ٞ از ؿ٨م ةؼظی ص٨ٛٚغا٣اف ةػا ٤ّػ٨اف  ٠ی
جػ٨اف ةػ٥ ٗٛػغاف ١ّٞکػؼد ادارم، ١ّٞکػؼد ٦ام دیرؼ ٠ػی٨٤ّاف قغق اؿث. از ٥٣٨١٣

                                                                                                                       
ةاقغ ک٥ از م٨رت ٔیؼٚا٣٨٣ی ٠یگؼٗح٥ ة٥ک ١ّٜ ادارم ا٣ساـی٠٨٧٘٠ی در ص٨ٛؽ ادارم ک٥ ٠ؼة٨ط ة٥ 

 آكرد.م٨رت ٔیؼٚا٣٨٣ی ظـارجی قغیغ ة٥ آزادم ة٤یادی٢ ك یا ة٥ صٙ ٠اٝکیث كارد ٠ی٣ُؼ ٠ادم ك ة٥
1. M. Long et autres, OP. cit., Pp.11-12.  
2. P. Delvolvé, Le droit administratif, (Paris: Dalloz, 2014), p.68. 

3. J. Waline, Droit administratif, (Paris: Dalloz, 2016), p.534. 
4. G. Lebreton, OP. cit., Pp.450 

5. Faute du service 
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 1دیؼ٤٦راـ ادارق ك جأظیؼات آزارد٤٦غق اقارق ٨١٣د.

در ظٌام ادارم ک٥ ٚاةٜ ا٣حـاب ة٥ ا٣ساـ ظغ٠ث اؿث ك ٥٣ ة٥ ٠أ٨٠ر، دركاٚػِ 

٦ػام ١ّػ٠٨ی ٤١٠ػ٨ع دیغگاف از ًؼح ٠ـئ٨ٝیث قعنی ٠أ٨٠ر در ةؼاةؼ دادگاق زیاف

ا در د٦غ جا ٠ـئ٨ٝیث ٠ػأ٨٠ر ١ّػ٠٨ی رؿادگی ة٥ آ٣اف ازازق ٠ی ٦ـح٤غ. ای٢ ظٌا ة٥

ای٢ ا٠ؼ دك ا٠حیػاز در پػی دارد: یػک ا٠حیػاز ةػؼام  2ةؼاةؼ دادگاق ادارم ٠ٌؼح ١٣ایغ.

ک٤ػغ. ا٠حیػاز دیرػؼ، ٠أ٨٠راف دكٝحی اؿث ک٥ ای٢ ٠ـئ٥ٞ از ؿؼ٠ای٥ آ٣اف ص١ایث ٠ػی

١٣ای٤غ دیغگاف ٠حن٨ر اؿث ک٥ ةؼام زتؼاف ظـارت ة٥ ٠ـئ٨ٝی رز٨ع ٠ی ةؼام زیاف

١٦ػؼاق دارد ك آف، قغ ا٠ا ای٢ ٣کح٥ ٣ٛنی را ٣یؽ ةػ٥ةا ک٥ ٚادر ة٥ پؼداظث ظـارت ٠ی

ظػاًؼ دادف ةػ٥ آ٣ػاف از  ا٣رارم اؿث ک٥ ةػا ا١ًی٤افجك٨یٙ ٠أ٨٠راف دكٝحی ة٥ ؿ٧ٜ

قػکٞی  گیػؼد. ةػا ایػ٢ كزػ٨د، ركیػ  ٚىػایی ة٥كز٨د یک ٠ن٣٨یث ٣ـتی ا٣ساـ ٠ػی

یػؼد جػا د٣تاؿ آف ة٨دق اؿث ک٥ ةیكحؼ، ا٠حیازات ٠ػػک٨ر را در ٣ُػؼ ةر٨٦ق٤١غا٥٣ ة٥

٣ٛل ٨٠زػ٨د را ك یػک اؿػح٤تاط ٨٠ؿػِ از ظٌػام ادارم را ةپػػیؼد. در دك ٚىػی٥ 

گؼدد ک٥ ركی٥ ٚىػایی جػ ش دارد جػا ٧٘٠ػ٨ـ ٠ ص٥ُ ٠ی 3«ؿیحؼكئ٢»ك « آدكٖٝ»

 ٦4ام ٠ىیٙ ٨٠ز٨د زام د٦غ. ظٌام ٚاةٜ ج٘کیک را در ٠ضغكدق
٢ ظنػ٨ص درةارق ارزیاةی ظٌام ادارم الزـ ة٥ ذکػؼ اؿػث ٠ْیػار ٠ؼزْػی در ایػ

ِ در ٦ؼ ٨٠رد ظاص، ٚاوی ة٥ ةؼرؿی ای٢ ٠ـئ٥ٞ ٠ی پؼدازد: آیا ظٌػام  كز٨د ٣غارد. دركٚا
گؼٗح٥ ٠ؼة٨ط ة٥ ا٣ساـ ظغ٠ث ة٨دق اؿث یا ظیؼ؟ در ای٢ ٚـ١ث، كم ةایغ ةا ج٨زػ٥  م٨رت

ة٥ دق٨ارم ٣ـتحان زیاد ٠أ٨٠ریث ادارق، قؼایي اؿحذ٤ائی، قؼایي ز٠ا٣ی ك ٠کػا٣ی ك ٤٠ػاةْی 
٣ُؼ پؼؿ٤ٜ ك ٠ػادم در اظحیػار داقػح٥ اؿػث، صکػٟ ظػ٨د را مػادر ١٣ایػغ   ک٥ ادارق از

 ق٨د ک٥ ظٌام ادارم دارام ٠ا٦یحی ٣ـتی اؿث.ة٤اةؼای٢، ٣حیس٥ گؼٗح٥ ٠ی
ج٨ا٤٣غ ظٌام ادارم جٞٛی گؼد٣غ ٨٠ارد ذیٜ را ة٤غم ظٌا٦ایی ک٥ ٠ی در دؿح٥

 ج٨اف ٣اـ ةؼد: ٠ی
  زجنادؼ(« ٠ادم»ظٌام ادارم 

  زاظؼاج ٔیؼٚا٣٨٣ی یک کار٤٠غ(« ص٨ٛٚی»ظٌام ادارم 

                                                           
1. P. Gonod, OP. cit. 
2. P. Delvolvé, OP. cit., p.69. 

 ٦ا اقارق قغ. ةغافجؼ  پیف .3
4. G. Lebreton, OP. cit., Pp.450-451.  

https://www-dalloz-bibliotheque-fr.bcujas-ezp.univ-paris1.fr/index.php?subpage=search&q_author=195
https://www-dalloz-bibliotheque-fr.bcujas-ezp.univ-paris1.fr/index.php?subpage=search&q_author=8
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  گیػؼم در٠ػ٨رد یػک زجنػ١یٟ« دارام ٠ا٦یث ارادم»ظٌام ادارم

 ٠ـئ٥ٞ ک٥ ٣تایغ ةا ظٌام ١ّغم ٠كاة٧ث دادق ق٨د.(

  زّغـ ٧٠ارت(« دارام ٠ا٦یث ٔیؼارادم»ظٌام 

 ٟ1ظٌام ٣اقی از جأظیؼ زیاد در اجعاذ یک جن١ی
 

 2ظٌام ٣اقی از را١٤٦ایی اقحتاق ادارق
 

 ٌ٣اقی از ْٜٗ ك یا جؼؾ ْٜٗ»ام ادارم ظ» 

درظن٨ص ظٌام اظیؼاٝػکؼ ةایغ اذّاف ٨١٣د کػ٥ ًتػٙ رأم قػ٨رام دكٝحػی 
ّغـ ز٨ٞگیؼم از ظ٨دکكی  3،«ـؼ ٠اؿی٨م١٦»( در پؼك٣غق 2012آكریٜ ؿاؿ  24ز

٨٤ّاف یک ظٌػام ادارم در ٣ُػؼ یک ز٣غا٣ی دارام ج١ای ت ٠ؼة٨ط ة٥ ظ٨دکكی، ة٥
 گؼٗح٥ قغق اؿث.

یادقغق، آراء ٠حْغدم را درظن٨ص ق٤اؿػایی ظٌا٦ػام ادارم مػادر  ق٨رام

ام کػ٥ ادارق در ٚىػی٥ ٣2012ػ٨ا٠تؼ ؿػاؿ  ٨١٣19دق اؿث. ةؼام ٣٨١٣ػ٥، در جػاریط 

ج٤ی در یک ٠ضٜ را ٦كغار ٣غادق ة٨د، ق٨رام ٠ؽةػ٨ر، ٠ؼة٥ً٨، ظٌؼات ٠ؼة٨ط ة٥ آب

ؼك٣ػغق دیرػؼم ٣یػؽ ادارق را ٠ـئ٨ؿ زیاف ٣اقی از ظٌام ادارم دا٣ـػح٥ اؿػث. در پ

١ّٜ ٣یػاكردق ٦ا اٚغا٠ی ة٥ آ٠یؽ دكچؼظ٥ ّٞی٥ پارؾ کؼدف ٠ؽاص١ث« ة٨ردك»ق٧ؼدار 

ایػ٢  4،«ک٨١ف ةػ٨ردك»( در ٚىی٥ ٠2011ی ؿاؿ  9ة٨د ك در٣حیس٥، ق٨رام دكٝحی ز

 ١ّ5ٜ را یک ظٌام ادارم دا٣ـث.

غ ة٥ ٠أ٨٠ر، قػغی ١ّاؿ ٤٠حـبااٝػکؼ ةایغ گ٘ث اگؼچ٥ ةا ج٨ز٥ ة٥ ٠ٌاٝب ٨ٗؽ

٦ام ادارق ٚاةٜ ج٘کیک ٣تاق٤غ ای٢ ظٌا٦ا دیرػؼ قعنػی  ة٨دق ا٠ا چ٤ا٣ه٥ از ْٗاٝیث

گؼٗحػ٥ ج٨ؿػي پؽقػکاف ك كیژق در٠ػ٨رد ظٌا٦ػام ا٣سػاـ٣ع٨ا٤٦غ ة٨د. ای٢ ٠ـئ٥ٞ ة٥

٦ام پؽقکی ٠حن٨ر اؿث ک٥ دی٨اف صٜ جْاروات ٦ٟ در جػاریط  زؼاصاف در ١ّٞیات

در  7،«ایـػاد ؿػٞی١اف»ك ١٦ه٤ػی٢ پؼك٣ػغق  6«قػی٨ٞ»در پؼك٣غق  ٠1957ارس  25

                                                           
1. CE, 4 juillet 2001, Min. de l’Arg. c. Sté d’aménagement du Bois Bouis. 

2. CE. Sect., 10 juillet 1964, Duffaut. 

3. Époux Massioui 
4. Commune de Bordeaux 

5. J. Waline, OP. cit., Pp.536-538. 

6. Chilloux 

7. Isaad Slimane 

https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/epoux/
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١٦ه٤ی٢ از ٣ُؼ  جؼجیتی ک٥ ةیاف قغ ٨٤ّاف ٨١٣دق اؿث. ١٦ی٢ جاریط، ٣ُؼ ظ٨د را ة٥

گؼٗح٥ از ؿ٨م رئیؾ یک ةعػف ادارم در٠ػ٨رد کار٤٠ػغاف ٦ام ا٣ساـ دی٨اف، ارزیاةی

ة٤ا ة٥ رأم ق٨رام  ٠1ادكف ظ٨د ك ة٥ ٤٠اؿتث اظؼاج آ٧٣ا زؽء ظٌام قعنی ٣یـث.

در ا٠ح٤ػاع  2،«قػؼکث اج٠٨تیػٜ ؿػیحؼكئ٢»( در ٚىی٥ 1989ژا٨٣ی٥ ؿاؿ  6كٝحی زد

ظاًؼ ا٦غاؼ ٠ٕایؼ ةػا ٤٠ْ٘ػث  ٔیؼٚا٣٨٣ی یک ةازرس کار از ازازق ة٥ اظؼاج، ک٥ ٥٣ ة٥

گؼٗحػ٥، ٠٨١ّی ١ّٜ ٨١٣دق ك ٥٣ از قؼکث ٨ٗؽ زا٣تغارم کؼدق، قغت ظٌام ا٣سػاـ

 ١٣ایغ.١٣ی ة٥ ٦ؼ ٠یؽاف، ةاز ٦ٟ یک ظٌام قعنی را ایساد

ٗؼ٠ا٣ػغار »( در پؼك٣ػغق 1998اکحتػؼ ؿػاؿ  19در رأم دی٨اف صٜ جْاروػات ز

١ّػػٜ یػػک کار٤٠ػػغ در امػػ ح ٣ٛكػػ   3،«ج٨ٝػػ٨ز»ّٞیػػ٥ دادگػػاق جسغیػػغ٣ُؼ « جػػارف

٨٤ّاف یػک  قػغق، ةػ٥ ٨ُ٤٠ر کا٦ف جنؼؼ ٤٠ٌٛ  ز٤رٞػی ص٘اَث ة٤غم ك ة٥ ٥ٌٛ٤٠

اکحتػؼ  13ز 4م دی٨اف ج١یؽظٌام ادارم پ٤غاقح٥ قغق اؿث. ة٤ا ة٥ رأم قْت٥ کی٘ؼ

درظن٨ص دؿح٨ر ٗؼ٠ا٣غار ة٥ ٠أ٨٠راف ژا٣غار٠ؼم ةػ٥  5«ة٥٣٨»( در ٚىی٥ 2004ؿاؿ 

قػغق در ٠ضػغكدق ١ّػ٠٨ی ك ةػغكف  ٦ام صنػیؼم ؿاظح٥ جعؼیب ك آجف زدف کٞت٥

ك جعؼیب ا٠ػ٨اؿ ٠حْٞػٙ ةػ٥  ٠6س٨ز، ای٢ ١ّٜ ة٥ ظٌا٦ام زؽایی ززْٜ ؿ٤غ دكٝحی

ًتػٙ ٗؼ٠ػاف ك در چ٧ػارچ٨ب كَػایٖ »٨٠راف ٠ػک٨ر گؼدیغ، ا٠ا ٠أٔیؼ( ٠ؼة٨ط ٠ی

در٣حیسػ٥، ظٌػام «. ا٣ػغ ظ٨د ز...( ك ةغكف د٣تاؿ ٨١٣دف ٤٠ْ٘ث قعنی ١ّػٜ کؼدق

ذکؼ اؿث کػ٥ جنػ١یٟ ةػ٥ ج٨ٚیػٖ یػک الزـ ة٥ ةاقغ.یادقغق، یک ظٌام ادارم ٠ی

در  7«١ّٜ ادارم ٔیؼٚا٣٨٣ی ٨٠زغ ظـارت قػغیغ»ركز٣ا٥٠ ج٨ؿي ٗؼ٠ا٣غار ٣یؽ یک 

8ق٨د ک٥ ةغی٢ ٣ض٨، یک ظٌام ادارم اؿث.ٗح٥ ٠ی٣ُؼ گؼ
 

گ٥٣٨ ک٥ دی٨اف صػٜ جْاروػات ٣یػؽ در  ةغی٢ جؼجیب، یک جعٖٞ کی٘ؼم، ١٦اف
٨٤ّاف داقح٥، یک ظٌام قعنػی  9«جپاز»( در پؼك٣غق 1935ژا٨٣ی٥  14رأم ظ٨د ز

                                                           
1. TC, 28 février 1977, X. c. Jouvent et Fifis. 
2. Société Automobiles Citroën 

3. Préfet du Tarn c. Cour d’appel de Toulouse 

4. Cour de cassation, chambre criminelle 
5. Bonnet 
6. Faux en écriture publique 

7. Voie de fait  
8. TC, 8 avril 1935, Action française; M. Long et autres, OP. cit., Pp.12-13. 

9. Thépaz 
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در ای٢ پؼك٣غق، را٤٣غق یک کا٠ی٨فً ٣ُػا٠ی ؿػتب كاژگػ٣٨ی یػک  ١٣ایغ. را ایساد ١٣ی
گؼدد. ةا كز٨د ای٤ک٥ ٚاوی کی٘ؼم صکٟ ة٥ ٠ضک٠٨یث را٤٣غق کا٠ی٨ف  ؿ٨ار ٠ی٨٠ج٨ر
د٦غ، ا٠ا ة٤ا ة٥ جن١یٟ دی٨اف صٜ جْاروات، در ای٢ ٚىی٥، ظٌػام قعنػی ركم  ٠ی

 ٣1غادق اؿث.

 . اتا ح قافل دس تاا ش میان خيای ؽخقآ ل خيای دادری2

 . ارخقوؿ مغئلی ف/قیت1.2

٨ًر کػ٥  ظغ٠ث ك ظٌام قعنی ػ ١٦ػاف ایساد ج١ایؽ ٠یاف ظٌام ٠ؼة٨ط ة٥
در رأم پٞحی٥ ٠كعل گؼدیغ ػ در اةحػغا ؿػتب ایسػاد ٣حػایسی درظنػ٨ص ٠ـػئ٥ٞ 

٦ػام گؼدد. ٣کح٥ امٞی ای٤ک٥ در م٨رت كزػ٨د ظٌػام ادارم، دادگػاق م صیث ٠ی
ا٣غ. ةػا ٠٨١ّی ٗاٚغ م صیث ٦ـح٤غ كٝی در٨٠رد ظٌا٦ام قعنی، دارام م صیث

ّٞیػ٥ « كر٦ػ٨كف»( در پؼك٣ػغق 2015ژكئػ٢  15ْاروات زج٨ز٥ ة٥ رأم دی٨اف صٜ ج
٨ًر ا٣ضنارم ٦ٟ درةارق ظٌام ادارم، مػاٝش ك  ٦ام ادارم ة٥ دادگاق 2«ةا٨٣ ةارج١ٞی»

ةاق٤غ ك ٦ٟ در٨٠رد ظٌا٦ایی ك٨ٝ قعنػی، ا٠ػا ةػا ایػ٢ كزػ٨د  دارام م صیث ٠ی
 دارام ارجتاط ةا ا٣ساـ ظغ٠ث ٦ـح٤غ.

ؼی٢ ٠ؼزػِ ٚىػاكت درظنػ٨ص ٠ـػئ٥ٞ ٤ّػ٨اف ةػاالجدی٨اف صٜ جْاروات ةػ٥
قغق ة٥ جْؼیػٖ ك جْیػی٢ ٠ضحػ٨ام ج١ػایؽ  ٤٠اؿتث جْارض صادث م صیث، أٞب ة٥

گیػؼد کػ٥ ٦ام ٠٨١ّی ٚؼار ٠یگؼدد. در ای٢ ٨٠ارد، ادارق در ةؼاةؼ دادگاق ر٨١٤٦ف ٠ی
د٨ّایی را ّٞی٥ ٠أ٨٠ر ادارق ك درظن٨ص ١ّٞی آٔاز کؼدق، ک٥ در ٣ُػؼ ادارق الی٤٘ػک 

ةاقغ. اٝتح٥ الزـ ة٥ ذکؼ اؿث ک٥ ٨١٦ارق ٣یازم ة٥ اّػ ـ جْػارض  ـ ظغ٠ث ٠یاز ا٣سا
گیؼد ک٥ ظٌػا یػک ظٌػام دیغق در ٣ُؼ ٠ی ٣یـث  چؼاک٥ گا٦ی ظ٨د قعل زیاف

١٣ایغ. گا٦ی ٣یؽ دادگاق ٠٨١ّی کػ٥  ادارم ة٨دق ك ٣حیسحان ة٥ دادگاق ادارم ٠ؼاز٥ْ ٠ی
ظٌػام ادارم را ٠ػ٨رد ق٤اؿػایی ظ٨د، كز٨د یػک  ظ٨دم ٨٠رد رز٨ع ٚؼار گؼٗح٥، ة٥

جؼ ذکػؼ گؼدیػغ ػ ك ١٦ه٤ػی٢  ػ ک٥ پیف« ة٥٣٨»د٦غ. ةؼام ٥٣٨١٣، در پؼك٣غق ٚؼار ٠ی
ّٞیػ٥ « گػؼك»( در پؼك٣ػغق ٨ٗ2008ری٥ ؿاؿ  20ز 3در رأم قْت٥ ٠غ٣ی دی٨اف ج١یؽ

                                                           
1. A. Maurin, OP. cit. 
2. Verhoeven c. Mme Barthélémy 
3. Cour de cassation, chambre civile 

https://www-dalloz-bibliotheque-fr.bcujas-ezp.univ-paris1.fr/index.php?subpage=search&q_author=74
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 ای٢ ٣کح٥ ٨٠رد ج٨ز٥ ٚؼار گؼٗح٥ اؿث. 1،«کا٣حرؼیٜ»
ج٨ا٤٣غ ٨٠و٨ّی را ةیاة٤غ جا صحػی در مػ٨رت ٦ام ٠٨١ّی ٠ی در ٦ؼ م٨رت، دادگاق

١ّػاؿ ١٣ای٤ػغ  اكٝػی٢ اكز٨د ظٌػام ادارم، مػ صیث ظػ٨د را در دك ردق از اؿػحذ٤ائات 
١ّػٜ ادارم »گػؼدد کػ٥ ایسادک٤٤ػغق یػک اؿحذ٤اء ةػ٥ یػک ظٌػام ادارم ٠ؼةػ٨ط ٠ػی

اؿث ک٥ ای٢ ١ًّٜ ٨٠زغً ظـارت، اٝؽا٠ػان یػک ظٌػام « ٔیؼٚا٣٨٣ی ٨٠زغ ظـارت قغیغ
( در پؼك٣ػغق 1956دؿػا٠تؼ ؿػاؿ  10ًتٙ ٣ُؼ دی٨اف صٜ جْاروػات ز ٣2یـث. قعنی

٨٠زػب ٠ضؼك٠یػث « ١ّٜ ادارم ٔیؼٚا٣٨٣ی ٨٠زغ ظـارت قغیغ» 3،«را٣غكف ك دیرؼاف»
قػ٨د. در ایػ٢ صاٝػث، ٣ُػاـ  ادارق از ا٠حیاز كیژق ظ٨د در ارجتاط ةػا مػ صیث دادگػاق ٠ی

ک٤ػغ ك مػ صیث ٚاوػی ١ّػ٠٨ی دكةػارق  ایسادقغق ج٨ؿي رأم پٞحی٥ دیرػؼ ١ّػٜ ١٣ی
 گؼدد. ١ّاؿ ٠یا٨ًر کا٠ٜ درظن٨ص ٠أ٨٠ر ادارق ة٥

گؼد٣ػغ کػ٥ ٣ُػاـ ؿحذ٤اء از آف دؿح٥ از ٠ح٨ف ٚػا٣٨٣ی ٣اقػی ٠ػی٨٠ارد دیرؼ ا
 ةػ٥ از ٝضػاظ ٦ػٟ ك٦ػا ج٨زیِ مػ صیث ٝضاظ از ٦ٟةؼٚؼارقغق ج٨ؿي رأم پٞحی٥ را، 

ٚػا٨٣ف  136در ایػ٢ ظنػ٨ص ٠ػادق  .١٣ای٤غ ٣ٛه ٠ی ٦ا ثی٠ـئ٨ٝ گػاقح٢ اقحؼاؾ
 ١ّػاؿادر٠ػ٨رد ٠ـػئ٨ٝیث  1937آكریػٜ ؿػاؿ  5ٚػا٨٣ف  4آیی٢ دادرؿػی کی٘ػؼم،

٠ؼة٨ط ة٥ ظـػارات ایسادقػغق ج٨ؿػي  1957دؿا٠تؼ ؿاؿ  31ك ٚا٨٣ف  5آ٨٠زگاراف
 ٚاةٜ ذکؼ ٦ـح٤غ. 6كؿائٜ ٣ٛٞی٥

 . ارخقوؿ مغئلی مثنا2.2

ج٨ا٣غ ٨٠زب ٠ـػئ٨ٝیث كم در ةؼاةػؼ در ای٢ ظن٨ص ج٧٤ا ظٌام قعنی ٠أ٨٠ر ٠ی
ادارق ؿػػتب ایسػػاد ٠ـػػئ٨ٝیث ةػػؼام دیػػغگاف قػػ٨د ك ظٌػػام ادارم كم ج٧٤ػػا  زیاف
٠ػارس ؿػاؿ  14گ٥٣٨ ک٥ قػ٨رام دكٝحػی ٦ػٟ در رأم ظػ٨د ز گؼدد، ٝػا ػ ١٦اف ٠ی

دٝیٜ ٣٘ػِ  ٨٤ّاف ٨١٣دق ػ در٨٠رد ظٌام ادارم ززػؽ ةػ٥ 7«پ٨رجاٝی»(  ٚىی٥ 2008
ادارق ةایغ ص١ایث ظ٨یف را از ٠أ٨٠ر ظ٨د ك ةا مغكر یػک جنػ١یٟ ٨٠زػغ  (٠٨١ّ8ی

                                                           
1. Gros c. Cantegril 

2. TC, 8 avril 1935, Action française. 

3. Randon et autres 
4. TC, 27 mars 1952, Dame de la Murette. 

5. TC, 31 mars 1950, Delle Gavillet. 

6. CE, 25 juin 1986, Mme Curtol. 
7. Portalis 
8. CE, 20 avril 2011, Bertrand 
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ؿؼم قؼكط ١٦ؼاق ةاقػغ ك ٣ػ٥ غ ةا یکج٨ا٣ ص٨ٛؽ، ة٥ ا٣ساـ رؿا٣غ. ای٢ جن١یٟ ٥٣ ٠ی

٤ّػ٨اف یػک ق٨د  ا٠ا در٨ّض، در م٨رت ٠ضؼز قغفً ظٌػا ةػ٥گؼٗح٥ج٨ا٣غ ةازپؾ٠ی
ظٌام قعنی، مؼٗان ١٠ک٢ اؿث ٨ٕٝ گؼدد. ای٢ جن١یٟ ةایػغ ٠ػأ٨٠ر را ٣ـػتث ةػ٥ 

ّٞث یک ظٌام ادارم جضػث پ٨قػف قغق ّٞی٥ كم ك ة٦٥ام ٠غ٣ی اّ ـ٠ضک٠٨یث
ٚػا٨٣ف  11ةػارق ٠ػادق ؿػازد کػ٥ درایػ٣٢یؽ ای٢ ٠ـئ٥ٞ را اٝؽا٠ی ٠یٚؼار د٦غ. ٚا٨٣ف 

ةاقغ.  در٨٠رد ص٨ٛؽ ك ج٧ْغات کار٤٠غاف ٚاةٜ ذکؼ ٠ی 1983ژكئی٥ ؿاؿ  ٠13ن٨ب 
٠ؼکػؽ »( در پؼك٣ػغق 1963آكریػٜ ؿػاؿ  26از ؿ٨م دیرؼ، در رأم ق٨رام دكٝحػی ز

ؿث. ٚىات ق٨رام ة٥ ام٨ؿ کٞی ص٨ٛٚی ٣یؽ اقارق گؼدیغق ا 1«ةی١ارؿحا٣ی ةؽا٣ـ٨ف
ا٣ػغ، درظنػ٨ص ص١ایػث ادارق از ٦ام اظیؼ مادر ١٣ػ٨دقدكٝحی در آرائی ک٥ در ؿاؿ
ای٢ ص١ایث در٨٠رد ج١ا٠ی ٠ػأ٨٠راف دكٝحػی ك ةػغكف »ا٣غ:  کارک٤اف ظ٨د ةیاف داقح٥

ك ایػ٢ ص١ایػث، در  2«.گػؼدد١ّاؿ ٠یاكَایٖ ظ٨د ج٨ز٥ ة٥ قی٨ق دؿحؼؿی آ٧٣ا ة٥ 

 3دٝیٜ اؿث.یم٨رت كز٨د یک ظٌام قعنی، ة
ا٠ا ةا ا٠کاف ًؼح ٠ـئ٨ٝیث ظ٨د ادارق در م٨رت كز٨د ظٌػام قعنػی، دا٤٠ػ٥ 

قکٜ ٚاةٜ ج٨ز٧ی کا٦ف یاٗح٥ ک٥ ای٢ ا٠ػؼ ةػ٥ قػکٞی ركزاٗػؽكف ك ظٌام قعنی ة٥
ك در دك  4«ز١ػِ»گـحؼدق ٨٠رد پػیؼش كاِٚ قغق اؿث. ای٢ ٠ـئ٥ٞ ٠ٌاةٙ ةا ٣ُؼیػ٥ 

 گیؼد: م٨رت ا٣ساـ ٠ی
 5ز٠اف ةا یک ظٌام قعنی ادارم ٦ٟ. ك٨ٚع یک ظٌام 1
٤٠اؿتث ا٣سػاـ ظػغ٠ث ركم دادق ك  . ظٌام قعنی، در صاؿ ظغ٠ث ك یا ة2٥

جؼ، دارام ارجتاًی ةا ادارق ة٨دق ةاقغ. ایػ٢ ٠ـػئ٥ٞ در آراء قػ٨رام  ق یا ة٥ ّتارجی ؿاد
 7«دكقػیؽق ٠ی١ػ٨ر»( ك 1918ژكئیػ٥ ؿػاؿ  26ز 6«١٦ـؼ ٣٨٠٨ٝی٥»دكٝحی در ٚىی٥ 

 ( ٨٠رد ج٨ز٥ ٚؼار گؼٗح٥ اؿث.1949ؿ ٨٣ا٠تؼ ؿا 18ز
ام ای٢ ظٌؼ را در پی داقث ک٥ ٤٠سؼ ةػ٥ ّػغـ گؼٗح٥ا٠ا چ٤ی٢ جض٨ؿ م٨رت

ٚىػایی در رأم  ٠ـئ٨ٝیث کٞی کار٤٠غاف درظن٨ص ظٌا٦ام آ٧٣ا گؼدد  ٝػػا ركیػ٥

                                                           
1. Centre hospitalier de Besançon 
2. CE. Sect., 8 juin 2011, T. 

3. CE, 30 décembre 2015, Commune de Roquebrune-sur-Argens. 

4. Cumul 
5. CE, 3 février 1911, Anguet. 

6. Époux Lemonnier 

7. Delle Mimeur 

https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/epoux/
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٠ـئ٨ٝیث قعنی ٠ػأ٨٠راف در ةؼاةػؼ  1،«الركئٜ»ك در پؼك٣غق  1951ژكئی٥ ؿاؿ  28
دیػغگاف در ظٌا٦ػام  پػیؼٗح٥ ک٥ ظ٨د ادارق ةایػغ ظـػارت زیاف ادارق را در م٨رجی

د٣تػػاؿ ایسػػاد قعنػػی ٠ػػأ٨٠راف را زتػػؼاف ١٣ایػػغ. دركاٚػػِ، ركیػػ٥ ٚىػػایی ةػػ٥
٦ػام درظن٨ص ظغ٠ث دكٝحی ة٨دق اؿث، زیػؼا ایػ٢ ا٠ػؼ در ركیػ٥ 2«گؼایی اظ ؽ»

ةػ٨د   دیغگاف ك ٠أ٨٠راف دكٝحی ٣ادیغق گؼٗح٥ قغق ٚىایی پیكی٢، ة٥ ؿ٨د ٤٠اِٗ زیاف
دیغگاف ك رؿیغف ة٥ ركاةي ٠یاف  كٝیک٢ ةا گػر از ركاةي ٠یاف ادارق ك ٠أ٨٠راف ةا زیاف

ادارق ك ٠أ٨٠راف آف، ج١ایؽ ٠یاف دك ظٌام ٠ػک٨ر ٨٧٘٠ـ زغیغم را در ٚیاس ةا رأم 
 گیؼد.ظ٨د ٠یپٞحی٥ ة٥

ج٨ا٣غ ةػ٥ ٠ػأ٨٠ر ظػ٨د ٤٠حـػب ١٣ایػغ،  ؿ٨، ظٌام قعنی ک٥ ادارق ٠ی از یک
دیغق ٚػؼار ةریػؼد. ایػ٢  ٠ان ظٌایی ٣یـث ک٥ ١٠ک٢ ة٨دق ٨٠رد جٛاوام زیافدیرؼ اٝؽا
دیغق ك ٠أ٨٠ر، ةٞک٥ در ركاةي ٠یاف ٠أ٨٠ر ك ادارق ج٨ا٣غ ٥٣ در ركاةي ٠یاف زیاف ظٌا ٠ی

 3ج٨ا٣غ در ةؼاةؼ ٠أ٨٠ر ٨٠رد اؿح٘ادق ٚؼار گیػؼد. ٨٧َر یاةغ ك ج٧٤ا ای٢ ظٌاؿث ک٥ ٠ی
( در ٚىػی٥ ٠1954ػی ؿػاؿ  26اف صٜ جْاروات زگ٥٣٨ ک٥ دی٨ از ؿ٨م دیرؼ، ١٦اف

درؿحی ٠ٛؼر ٨١٣دق، دادگاق ادارم ةؼام ارزیاةی ظٌام قعنػی ٠ػأ٨٠ر  ة٥ 4«٨٠ریحؽ»
ادارم در ةؼاةؼ ادارق ك ة٥ ١٦اف ٣ـتث ٠ـئ٨ٝیث ٠أ٨٠ر در ةؼاةؼ ادارق دادگاق ١ّػ٠٨ی، 

 ماٝش ٣ت٨دق اؿث.
ؽ ٠یػاف ظٌػام ادارم ك در٧٣ایث ای٤ک٥ ا٠ؼكزق در ص٨ٛؽ ادارم، ة٥ ٠ـػئ٥ٞ ج١ػای

5قعنی، ج١ایؽم ٠كاة٥ ةػا صٛػ٨ؽ ظن٨مػی ك در٠ػ٨رد ظٌا٦ػام ٠حنػغم
ارجتػاط  

( درةارق ٚىػی٥ ٨ٗ2000ری٥ ؿاؿ  25یاةغ. ٠س١ِ ٠٨١ّی دی٨اف ج١یؽ در رأم ظ٨د ز ٠ی
٦ام  ٗػؼد ٠حنػغم کػ٥ ةػغكف ّتػ٨ر از ٠ضػغكدق»چ٤ی٢ ٨٤ّاف ٨١٣دق اؿث:  6«ژیؼار»

١٣ایغ، در ةؼاةػؼ اقػعاص داٝػخ دارام ٠ـػئ٨ٝیث قغق ة٥ كم ١ّٜ ٠ی ٠أ٨٠ریحی ٠ض٨ؿ
( در پؼك٣ػغق ٠2000ػی ؿػاؿ  18ًتٙ ٠ٛؼرق قْت٥ ٠غ٣ی دیػ٨اف ج١یػؽ ز«. گؼدد١٣ی
ج٧٤ا یک ظٌػام قعنػی کػ٥ ةػا ظٌػام قعنػی ٚاةػٜ » 7،«پیکار»ّٞی٥ « ک٨ٞزاد»

                                                           
1. Laruelle 

2. Moralisation 
3. CE. Sect., 22 mars 1957, Jeannier. 

4. Moritz 

5. Préposé 
6. Girard 
7. Clauzade c. Picard 



  1397 جاةـحاف ،23 ق١ارق ٚىایی، آرام ٠ٌاْٝات: رأم ٗن٤ٞا٥٠/  166

 

٠ـػئ٨ٝیث ٔیؼٚػؼاردادم »ج٨ا٣ـح٥  ج٘کیک از ادارق در ص٨ٛؽ ٠٨١ّی ١٦ر٨ف اؿث، ٠ی
٦ػام  صٜ ةػغی٢ جؼجیػب راق را ةؼام ٠حنغم ایساد ١٣ایػغ. 1«١ّاؿ ٔیؼ١ّغم٣اقی از ا

گ٥٣٨ کػ٥ گیؼ٣غ  ١٦اف ٦ام ص٨ٛؽ ٠٨١ّی ا٧ٝاـ ٠ی صٜ كو٨ح از راقص٨ٛؽ ظن٨می، ة٥
 2ج٨ا٣غ ة٥ ص٨ٛؽ ظن٨می ٣ؽدیک گؼدد.ص٨ٛؽ ٠٨١ّی ٣یؽ ٠ی

  

                                                           
1. Responsabilités quasi délictuelles 
2. M. Long et autres, OP. cit., Pp.13-15. 
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