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 تطور مسئولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية
 المهدي محمد حمد حسين

 تمهيد:

فييييقرون يييييية رونت فييييلبردييييي الرفييييقرعدميييييلراةارونليييي ن ر   يييييا ر ييييا رتدييييي ةنلبروناةنيييييبر
فقرتييييفرون  ييييي رونديييي  ا ر يييي روناةنييييبرفييييقرع ت نحيييي نرالييييأر يييي  رونيييييع رع رونتديييي ةنلبر   يييي 

فييييقرانييييبرونة ييييلرل   ليييي يرع روناةنييييبردييييمببر  تييييبر  ت ييييفرل ندييييل ا رةليييي يوا راو لييييبر دييييتةر
 ميييييارالييييييواولرومفييييييوارفيييييمرلت ييييي رتدييييي ان ح نرم رتييييي ر  ييييي   رونديييييل ا رون  تميييييبرع ر

 أايييييارر–تييييي رونتن يييييارع رونتدييييي ةنلبرةر.ر(1) ميييييج روندتليييييفراة رع ر م يييييج ر يييييقرلييييي ن  ةل 
ون يييييي  ة رونت  م ييييييبر ييييييقرااييييييا رونةديييييي  ارومد دييييييلبرن ا ليييييي رونلاونييييييبرلييييييل ررتةفيييييية  ل

اور  ي ييييييي رانييييييييارونييييييي   رونةفيييييييللبر دييييييييارع رونتدييييييي ةنلبر يييييييارتيييييييييلر عفييييييييوارونتد تيييييييف.رةوا
لأجتييييي لربةلمييييييبر رلل يييييييارلحيييييي رفييييييقرتت يديييييي لرونا يييييي  رةدييييييمب  ح نرة   مييييييلروندييييييمببر

ةنييييييبرلييييييل رتيييييي ر  يلييييييبرانييييييار  يلييييييبرةتيييييي رفمديييييي برانييييييارفمديييييي بنروديييييي حافلر محيييييي رونالم
ونتا يييييةتل رةليييييل رع رل ييييية رنحييييي رع راييييي رفيييييقرا فييييي  رتدييييي ةنلبروناةنيييييبر ييييي رع تييييي ار

رنقسم ذلك البحث إلى مبحثين وهما:روندمببرون ف  لب.
 المبحث األول

 مفهوم مسئوليـة الدولـة  
 مفهوم مسئولية الدولة في القانون المصري : المطلب األول

م يييييبرفيييييقرت ييييييرلييييي   رون بيييييةيرتييييييلرتدييييي ةنلبروناةنيييييبر ييييي رع تييييي ارديييييمب  ح رونت  
ونييييا رتيييييلرليييي رفي ديييي نرالييييأر   ييييلر   ييييا ر ييييا رتديييي ةنلبروناةنييييبر ييييقرونديييي  ا ر ييييمار

ةونتايييييييي   رر1781 ييييييييية ر الييييييييا نرانييييييييارع رع سيييييييي لرونتايييييييي   رونت  مبييييييييبرفييييييييقرديييييييي بر
ر.ر(2)1771وم ملبرفقرد بر

                                                 

نرون   لرونثي  قنر في ارون ليةل رةبيي رونبلي رفيقروما ي  ردملت  رونبت ة قنرون ف اروإلاوي ر(1)
 .ر21 نرون  سينراويرون  يرونليلقنر 1788د بر

ا/رفةج رعاتارسي ا نر بيةيرعدي  رتدي ةنلبرونياةي نريدي نبرا  يةيو نر مليبرونا ية نرد تليبر يل رر(2)
 .ر17 نر 2007ست نر
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 تيييي ر   ييييلر مليييي رعدمييييلرونيييي   رةون ييييةو ل روم ييييي رر–   ييييلرون   ييييا رونت يييييي ر ييييالت  ر
ا رتدييييي ةنلبروناةنيييييبر ييييي رع تييييي ارونديييييمببرونل تيييييبرنتييييي ر  ت يييييفرلييييي رونييييياةارتييييي ر يييييقر ييييي

ردل ا رةدمب  رةم ر  الروندل ا ر رلدأا.
ف ييييييار وليييييييرونةفييييييفرتيييييي ر   ييييييا ر ييييييا رونتديييييي ةنلبرونتبميييييي ر يييييي رع تيييييي اروندييييييمببر
ونل تييييبرانييييارسييييقارتيييي رونتديييي ةنلبنرة   ييييلرلاولييييبرا يييييويرتديييي ةنلبر يييي رع تيييي اروندييييمببر

(رتيييييي ر  اييييييبر11اليييييأر ييييييييلرونتيييييي ا ر)ر1781 مبييييييبرديييييي برتيييييفرا سيييييي ارونتايييييي   رونت 
 رتدييييي ةنلبررونا ةتيييييبر ييييي روم تييييي اروإلاويليييييبرااوردييييي الر1711 ي للحييييي رونتلانيييييبردييييي بر

(رتيييييي ر11.رةتيييييي ر ييييييمارونيييييي  رونديييييي ل رة يييييي رونتيييييي ا ر)(1)ت  ن ييييييبرنم ييييييةو ل رةونمييييييةو  
ون  ييييييييارليييييييييل رر- ر ا يييييييي رعتييييييييييل رومةا 1771 يييييييي  ة رونتاييييييييي   روم ملييييييييبرون ييييييييي اي ر

ون فيييييي  لبرةوإلاويلييييييبرةونثيييييي  ق ر فيييييية روإلاوي رنم يييييي  ة رل  يليييييييرتديييييي ةنل ح ر يييييي ررونحل ييييييب
ر.رر(4)  يف  ح ردليرونتسية رونف ي رل مفيوا

تييييييي رونيييييييجت ريدييييييي ر  ميييييييارون  ييييييي  رون ييييييي  ة قررون  يييييييي  ييييييي ر يييييييمار ميييييييبرعةونتماييييييي ر
ل يييييةي رتاييييياةارررنماةنيييييب ييييييويرونتدييييي ةنلبرونتا ليييييبرر عرا ونت يييييي ر ييييي ر  ليييييي رون ي ديييييقر

ر.رر(1)ون   لارال  ارعةروإلنو ا مقردمببرون لةل راة رو   يلر
ة  يييييييلر ميييييييارع رنيييييييل رر1718ندييييييي برر71ة ميييييييبرونتييييييي ا ر يييييييانلرل ن ييييييي  ة ري ييييييي ر

نمتاييييي   ر)ع مليييييبرعةرت  مبيييييب(رع ر   ييييييرلبيل يييييبرتل سيييييي رعةردلييييييرتل سيييييي رفيييييقرع تييييي ار

                                                 

ا يية نريديي نبرا  ييةيو نر ملييبرونرا/ريفيي  قر ثتيي  ر مييانرتديي ةنلبروناةنييبر مييارعديي  رونت يي بينر(1)
(رتيي ر  اييبر ي لييلرونتايي   روم ملييبر11ف ييار  ييلرونتيي ا ر)...ر.1نر 1778د تلييبرون يي  ي نر

 مييارع يي رنييل رنحييا رونتايي   رع ر ا يي ر مييارتيي رل لميي رليي متمبرومتليلييبرةونلتةتلييبرر1771دي بر
 يليبرونةو ليبرليل روم ميقر  فيبرونيا ة رونتا ليبرعةرون در-1   ي  رلي نا  رفيقرونتيةوارو  ليبةوا ت ر

  فيييييبرونتيييييةوارون يييييقر  ييييية رتييييي ر  ييييي   رلت  فيييييقر يييييةو ل رعةرعةوتيييييير  نليييييبرر-2رةونا ةتيييييب.
   ة لب.

  ن يبر  فبرونا  ة رون قر ي  فر مارونا ةتبرلبملر فتل  لر  سي بر ي رادييواولرااويليبر  يفرتر(4)
 نرةت رللا  .1 ليودف را/ريف  قر ثت  ر مانريد نبروند ل بنرنم ةو ل رعةرونل نلب.ر

 171 نر 1778(ررررا/رتاتار لاروناتلارعلةرجلانرة ل  روإلنو ارةون  ةل نراويرونث  فبرونليللبنر1)
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ونديييييل ا رة رلديييييةجرنحييييي ر يييييانبرع ر   يييييارفيييييقرتم ليييييبرومتيييييمبرونل تيييييبنرة رل ييييي رنحييييي ر
رار تارااوي رعةرال  ار   لا رةوا ت ر    رل نا  رفقرونتةوارو  لبرف ب ر أةل
ونتيييييةوارونتا ليييييبرةون د يليييييبرل يييييارونت  ج ييييي لرون يييييقر  يييييفرليييييل رومفييييييوارةونا ةتيييييبر (1)

رلسأ ر   يرعةرت  ةار
ا يييي ة رونتديييي ةنلبرونتا لييييبرونتيفة ييييبر مييييارونا ةتييييبرلدييييللراديييييواولرااويلييييبر (2)

 ة للرت  ن برنم ةو ل رةرونمةو  
ونتدييييييي  اروم يييييييي رون يييييييقر رل ةنحييييييي رون ييييييي  ة رون  ييييييييرفلحييييييي نرف نتاييييييي   رر يييييييا (3)

ونت  مبييييبر   ييييلر ييييي رةديييية ر  ليييياروإلاوي نرفلتيييي ر   ييييا رتيييي راديييييواولرتيو يييي  ر
تيييييي ر   فييييييل رونت ييييييمابرونل تييييييبرلتيييييي رلل ييييييقرع رلسييييييةلروإلديييييييواولروإلاويلييييييبر

 .(6)ون قر   ا  ر للرو  ايوارعةرون لدارفقرود لت اروندمبب
برع ر ميييييييييبرونتاييييييييي   ر   يييييييييلر  ييييييييي  رلييييييييي ن  يرفيييييييييقرا ييييييييي ة رةل فييييييييي رتييييييييي رانييييييييي

رونتد ةنلبنر ت رع رون  ةل رل   ير ماروم ت اروإلاويلبراة رع ت اروندل ا .
ا رع يييييييي ر مييييييييارونيييييييييد رتيييييييي رون سيييييييي ل رون يييييييية رنم  يييييييية نرون ييييييييقر ا يييييييي رونتايييييييي   ر
ونت  مبييييييييبرةوم ملييييييييبنرا رع ررومةنييييييييقر   ييييييييلرع ثيييييييييرديييييييييع رتيييييييي رونث  لييييييييبرفييييييييقر  يلييييييييير

ةنييييبرةفييييقر بييييةليرونتليييي ا رون   ييييبرلحيييي نرلييييار   ييييلرعدييييل رتيييي ر ثليييييرتيييي رتديييي ةنلبرونا
لييييييييييارةتييييييييي رونتدميييييييييي روناةنييييييييييبرون ي ديييييييييقراو يييييييييي رفييييييييييقرلليييييييييي رر–ونتاييييييييي   رومةيللييييييييييبر

ر.رر(8)ونتةوفلف
 رل  سيييييييي ارتدمييييييي روناةنييييييييبرونت ييييييييي ر1746نديييييييي برر112ةل ييييييياةيرون يييييييي  ة ري ييييييي ر

لرع يييييل رو    ييييي  رل  ييييييرا ييييي ة رونتدييييي ةنلبر ييييي رومفييييييويرون   ديييييبر ييييي رون ييييييويو
وإلاويليييييبرتسييييي ي   رليييييل رون فييييي ارونلييييي ا رةون فييييي اروإلاوي نرلل تييييي رودييييي تيرو    ييييي  ر
ليييييا  ة رونتدييييي ةنلبر ييييي روم تييييي ارونت اليييييبرت ل يييييا ورنم فييييي ارونلييييي ا نرثييييي رتيييييفر ييييياةير

                                                 

تدميييبرون سييييلفرةون فييي اروندييي برر1772-1-4ا ييي رتا تيييبرو دييي    ارونت  مبيييبرون ييي ايرفيييقرر(6)
ونل تبنايوديبرنو  يرا.اتا ر مقر تينرونتدي ةنلبراة رع بي ارنمتيوفي رونبلليبر287ونيوللبر 

 .24ن ر1771ت  ي  راويرون حفبرونليللبن
ا/رتاتييارتليد ييقر لييي نرون فيي اروإلاوي ر فيي ارتدميي روناةنييبنروندييجارونثيي  قنراة راوير سيييرر(8)

 .رر11نر 1774
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 نرو  يييييييارتدميييييي روناةنييييييبرل     يييييي  رلييييييا  ة رونتديييييي ةنلبر يييييي ر1711 يييييي  ة رديييييي بر
ةونييييييا رع ييييييل رر1782(رنديييييي بر48ون يييييييويولروإلاويلييييييبنرانييييييارع ر ييييييايررون يييييي  ة ري يييييي ر)

لت  فيييي  رتدميييي روناةنييييبرلتمييييبرونة لييييبرونل تييييبرفييييقرونت  ج يييي لروإلاويلييييبرة ييييارون فيييي ار
ر.رر(7)ونل ا رل   رل  يرا  ة ررونتد ةنلبر  روم ت ارونت الب

عتييييييي ر ييييييي رونتدييييييي ةنلبر ييييييي رع تييييييي ارونديييييييمببرون فييييييي  لبرف يييييييار   يييييييلرلت يييييييأ ر ييييييي ر
 ر مييييييارلليييييي رونايييييي  لرون ييييييقرا رع رللييييييارانييييييبر يييييي رونتسييييييي رونت ييييييير.ر(7)وإل يييييييوي

  ييييييرتديييي ةنلبروناةنييييبر يييي رع تيييي اروندييييمببرون فيييي  لبرة يييي  رانييييبرفييييقرا نييييبرت   ييييتبر
رون ف ا.

 رفيييييقر1787(رندييييي بر88ف يييييار ييييي رفيييييقر ييييي  ة رونتيوفلييييي لرونت يييييي رون يييييال ري ييييي ر)
 ميييييارع ر  ييييية روناةنيييييبرتدييييي ةنبر تييييي رلا ييييي رلييييي رتييييي ر فيييييت ل لر ميييييارر878ونتييييي ا ر)

 رلدييييييييللرومفليييييييي ارون ييييييييقر  ييييييييل رافييييييييفرا يييييييية رون  فييييييييقرعةر فييييييييةرون ل لييييييييبرونت   يييييييي
ةتيييييفر ييييياةير ييييي  ة رونتيوفلييييي لرونتا ليييييبررونت   يييييتبرةنحييييي روناييييي رفيييييقرونيدييييية ر ملييييي (.

(رانييييييار474 ر يييييي رفييييييقرونتييييييةوارتيييييي ر)1767تيييييي لةرديييييي برر8ةون د يلييييييبرون يييييي ايرفييييييقر
(رتيييي رونليييي لرونثيييي  قر اييييلر  ييييةو رت   ييييتبرون فيييي ارةع فيييي ارون ل لييييبر مييييارتيييي ر100)

نرةاييييياارون ييييي  ة راييييي  لرونت   يييييتبرة يييييقراييييي  لرةويا ر ييييي ر ملييييي رون ييييي  ة روندييييي ل 
 ميييياردييييللارونا يييييرفييييمرلدييييةجرون ليييي  رر ملحيييي رعةرون ةدييييفرفلحيييي نرةون ييييقر يفييييفرلبمييييلر
ع ييييييمقرتيييييي رعاييييييارون  يييييية ر مييييييارون  فييييييقرعةر فييييييةرون ل لييييييبرونتبمييييييةلرت   ييييييت  ر
نت  ن  يييييي رعتيييييييرتيييييي رومتييييييةيرون ييييييقر ةدييييييلرت   ييييييت  رة ييييييارعايييييي برونتسييييييي رون  فييييييقر

ر.ر(10)   لرا ار ر   ارت  ف   رةدلمبرنم سحليرل ل نلالارت رونفت
                                                 

 .ر4ا/ريف  قر مارادت  لانرتد ةنلبروناةنبر مارعد  رونت  بينرتيدفرد ل نر ر(8)
 ردمديييييييييبرر17ندييييييييي برر2617بلييييييييي رر– ر21/4/1771 ردمديييييييييبرر11ندييييييييي بر1601  ييييييييي رر(7)

ر2820بليي ري يي رر- 1/2/1771نديي بر ردمدييبرر17نديي برر622ونبليي ري يي رر– ر22/1/177
 را/رادي  ر ليياروندييتلفر  سي نرتديي ةنلبروناةنيبر يي رع تيي ار24/11/1776دمدييبرر- 17ندي بر

 .ر41نر 2001وندمببرون ف  لبنريد نبرا  ةيو نرد تلبرون   ي نر
ونتديي ةنلبر يي رع تيي اروندييمببرون فيي  لبنراويرون حفييبرونليللييبنرونبللييبررا/ريتييج ربيي رونسيي  ينر(10)

 .رر281 نر 1788ونث  قنر
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 رةونييييي  ر1747(رندييييي بر88ةونتماييييي رليييييل ر ييييي ر ييييي  ة رونتيوفلييييي لرون يييييال ري ييييي ر)
وندالييييارع ييييي رفييييقرونييييي  روم ليييييرنييييي رليييي  ر ميييييارةدييييةلراميييييةاروناةنييييبرتايييييارونلفيييييةر
ونت   يييي نرنييييانبر ل ليييييرتديييي ةنلبروناةنييييبرفييييقر ييييا رونا نييييبرتيييي ر للييييارتديييي ةنلبرونت لييييي ر

 ييييييانبر ييييي رونتسييييييي رونت يييييي ر ميييييياراييييي  لرع ييييييي رنتديييييي ةنلبررارون ييييي لف. ييييي رع تيييييي 
وناةنييييييبر يييييي رع تيييييي اروندييييييمببرون فيييييي  لبرة ييييييقر ييييييا ارفييييييقر  يييييي  رت   ييييييتبرون فيييييي  نر

(رتيوفليييي لرةون ييييقر  ييييلر مييييارع يييي رلدييييةجرت   ييييتبرون  فيييييقر774/1ةبل  يييي رنمتيييي ا ر)
عةر فيييييييةرون ل ليييييييبرفيييييييقرومايييييييةواروم يييييييي رون يييييييقرل  فيييييييقرفلحييييييي رون ييييييي  ة رل نتدييييييي ةنلبنر

(رتيوفلييييي لرتييييي رع ييييي رااورعلبيييييارونا ييييي رنليييييا ر181ةت حييييي رتييييي ر ييييي ر ملييييي رفيييييقرونتييييي ا ر)
اليييياو رتدييييةا  رونتسيييي تمبر مييييارعدييييل لرونتة ييييفر ملحيييي رتيييي رونييييي ل رةتيييي رون فيييي  ر  ييييار
ييييي رل ن لةلفييييي لرة رلميييييج راثلييييي لر ون بييييي رلييييي نر ييييي  رونت ديييييللرتييييي ح رفيييييقرونيييييلبم رتمجت 

 .(11)دةارون لب
 لة في القانون المصري مفهوم مسئولية الدو: المطلب الثاني

لماييييي رع رد نلليييييبرون سييييييلل لرونتلتيييييةارلحييييي رفيييييقرنلللييييي رتيييييأ ةا ر ييييي رون سييييييلل لر
عتيييي رتة ييييارون فيييي ارفييييقرنللليييي رف  يييي رلدييييلير مييييار حيييي رون فيييي ارفييييقرت يييييررونت يييييلب.

 رفيييييقرو دييييي   ا ر ميييييارتلييييياعر يييييا ر1782(ردييييي بر1ةفي دييييي ر ليييييار ييييياةيرون ييييي  ة ري ييييي ر)
 فييييي  لبرل   لييييي يرع رون فييييي  رديييييمببرتدييييي  مبرتدييييي ةنلبروناةنيييييبر ييييي رع تييييي ارونديييييمببرون

لت يديييية رع تيييي نح رفييييقر بلليييي رون يييي  ة رتديييي  ال رفييييقرانييييبر مييييارفييييت  ي  رةع م حيييي ر
(ر مييييييار12 رفييييييقرونتيييييي ا ر)1786(رنديييييي بر11فم ييييييار يييييي ر يييييي  ة ر  يييييي  رون فيييييي  ري يييييي ر)

 ييييييا ر  لملييييييبريديييييي ارون فيييييي  رنملييييييجارةن ييييييارفييييييت رونتسييييييي رونمللييييييقرون فيييييي  رلفييييييت   لر
رم ف  .نمد  مارون  تارن

 فيييييلرونتا تييييييبرونلمليييييي رفييييييقرنللليييييي رلليييييا رون ا ليييييي رتييييييفرون  فييييييقرعةريفييييييفرونييييييا ة ر
ر.(12)ونلتةتلبر مل را رلأا رونمد برونت  ة ر ملح رفقر   ة ر    رون ف ا

                                                 

 نر1777ا/ر مييار يية راديي نريارت   ييتبرع فيي ارونحل يي لرون فيي  لبنراويرون  يييرونليلييقنرر(11)
 174. 

  .17/12/1787/ر  ايرفقردمدبر87/17ي  رر–(رررربل رد   قر12)
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ة حييييارونتسييييي رونملليييييقرل ييييارتيييي رل لمييييي رلسيييي ة ح رونة ل لييييبرانيييييار ل ييييبر مليييي رتسييييي مبر
رون ف  لب.ت ر ل يريد ارون ف ارة ةرونتدم روم مارنمحل  لر

عتييييي ر ييييي رتدييييي ةنلبروناةنيييييبر ييييي رع تييييي ارونديييييمببرون فييييي  لبرفيييييقرنلللييييي رفحيييييةرتييييي جوار
لأ ييييييارل ن   ييييييا رون التييييييبرونت يييييييي رفييييييقرون يييييي  ة رون ي دييييييقنرة ييييييقر ييييييا رتديييييي ةنلبروناةنييييييبر
 يييييي رع تيييييي اروندييييييمببرون فيييييي  لبرا رفييييييقروديييييي ث  ار ييييييوليرة ييييييةرتديييييي ةنلبروناةنييييييبرفييييييقر

ر.(11)ددل رةا نبرع   يرونلاونبا نبرت   تبرون ف  ر  لدبرون بأرونتح قرون
رةدةار    ةارت   تبرون ف ارلسقارت ر   لارفقرتلاأرع ي.

ةلييييييي نيد رتييييييي ر ةدحييييييي لرنلللييييييي رإليدييييييي ارتلييييييي ا را ييييييية روإل دييييييي  رةو بم ييييييي ر ايييييييةر
تد تيييييفرونتةوب ييييييبرةونلاونييييييبرةونتديييييي ةو رةومج يييييي يرةون  ييييييا رةوني يييييي ارونييييييا ر رت يييييي  رفليييييي ر

تييييييي رفليولييييييييرر18ارةا ييييييي رون ييييييييارلليييييييارثيييييييةي رنم مييييييي رةو دييييييي لاوارةونبولييييييي  رةو دييييييي وم
را رع ح رن ر أ ارلتلاعرتد ةنلبروناةنبر  رع ت اروندمببرون ف  لب.ر2011

ا ييييييارللييييييار يييييياةيروإل ييييييم روناديييييي ةي روندالييييييارون يييييي اير يييييي رونتدميييييي رونييييييةب قر
ر .2011و     نقرفقرعددب ر

 مفهوم مسئولية الدولة في القانون الفرنسي : المطلب  الثالث

ف حيييييي ارون يييييي  ة رون ي دييييييقرتديييييي ةنلبروناةنييييييبرلأ حيييييي  رونتديييييي ةنلبرون ييييييقر يييييييارلليييييي ر
ل اتييييييار ل حيييييي رومسيييييي   رونل تييييييبرعةرت يييييي ةنقرومسييييييو ارونل تييييييبرعةرونتيوفيييييي رون  للييييييبر
نماةنييييبرةونت  بلييييي لرونتامليييييبرةون ييييي ب رت يييييار يييي  رون ليييييارونفييييي يرتيييييي لبرلأ سيييييببر ميييييبر

لبروناةنييييييبر يييييي رن ييييييار ييييييمج رتليييييياعر ييييييا رتديييييي ةنر.(14)ومسيييييي   رعةر  يييييييف  ح رونل تييييييب
ع تيييي اروندييييمببرون فيييي  لبرتييييفرتليييياعر ييييا رتديييي ةنلبروإلاوي نرة يييي  رتليييياعر ييييا رتديييي ةنلبر
ييييي رليييييي   رانيييييار يييييا رتليييييييولرت حييييي رتلييييياعرديييييل ا روناةنيييييبرةع روناييييي   ردليييييير وناةنيييييبر تةت 
تديييييي ةار يييييي رع تيييييي ارعتيييييي  رع رفيييييييارة مييييييلر ييييييا رون   ييييييا رتبل ييييييبرا ييييييارللييييييارو   يييييي ار

                                                 

بلة ي لروند تلليبنروناةنيبر ي رع تي ارونديمببرون في  لبنراويرونتر ا رلسليروندي تلقنرتدي ةنلبر(11)
ع  ييي را  ييةي/راتييا ر مييار تييينرونتديي ةنلبراة ر بييأرنمتيوفيي رونبللييبرةرر.11نر 2007ديي بر

 .ر24نر 1771ونل تبنرايودبرت  ي بنر"ايودبرون حفبرونليللبنروند بر
)14( Moreau (Jaques); La responsabilita administrative. Presses unveristaire 

de farnce paris, 1986, P. 14. رر 
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 رونتمييييييبرانييييييارومتييييييبنرم رف ييييييي ردييييييل ا رومتييييييبرونديييييل ا رفييييييقر حييييييارونثييييييةي رون ي دييييييلبرتيييييي
ييييي رل ديييييلرانيييييارايوا ر ميييييبرومتيييييبرة يييييقرونل يييييتبرتييييي رون بيييييأرتتييييي رللييييييير ع يييييالرت حةت 

ر.(11)ابم ردمب  روناةنب
ةلييييييييي رونييييييييلل رع رع يييييييي ر  دييييييييليرنتليييييييياعر ييييييييا رتديييييييي ةنلبروناةنييييييييبر ييييييييةرون  دييييييييلير

فيييييقرومي رون ييييي يل قرم ييييي ر ييييي  ردييييي  ا ورت يييييارونلحيييييارونتم يييييقرع رونتميييييبر يييييةرتتيييييثم رو ر
يييييي رتيييييي ر لييييييار ةل يييييية رل ا ليييييي رونلاونييييييبر ل لييييييبر يييييي رو نرةنيييييي رل يييييي رونتة ييييييارا رت ةف 
ونتميييييبنرةل ن ييييي نقرفحيييييةردلييييييرتدييييي ةار ييييي ر  لديييييبر  ييييييف   رتييييي راوتيييييلر ر  يييييي ر ييييي ر

ر.رر(16)ااةار اورون  ةل 
 المبحث الثاني

 نشأة وتطور مبدأ مسئولية الدولة 

 رونتة يييييارعةرون يييييقر  يييييايرنييييي ر  ييييي رف يييييي رونتدييييي ةنلبر ييييي روم بييييي ارون يييييقرلي  لحييييي
 ييييي روناةنيييييبر سيييييوارلييييي ارعايييييارتييييي رون  حييييي ارعةرونا ييييي  رع  ديييييح رفيييييقرونل يييييةيرون التيييييبنر
ةنييييي رللايييييأرعايييييار ييييي رت حييييية رونتدييييي ةنلبنرة ر ييييي رتيييييانةنح ر لل ييييي رنليييييا رو سيييييو نح رلحييييي ر

ر أد  رنمن جو .
 المطلب األول 

 نشأة وتطور مبدأ مسئولية الدولة عن أعمالها في القانون المصري 

ييييي رع رتلييييياعرونتدييييي ةنلبرنييييي رل  يييييييرافليييييبرةوايييييا رونت يييييي رفيييييقرتييييي  رونتديييييم رلييييي رعلف 
ت يييييرعةرفي ديييي رف ييييارتيييييرليييي   رتيواييييارون بييييةيرونييييا رتيييييلرليييي رتديييي ةنلبروناةنييييبرفييييقر
في ديييييي نرف ييييييقرونتيامييييييبرومةار يييييي  رونتليييييياعرونديييييي  ار ييييييةر ييييييا ررتديييييي ةنلبروناةنييييييبر يييييي ر

ت نحيييي رة يييياورتيييي ردييييةارع ت نحيييي نرثيييي رفييييقرتيامييييبر  نلييييبر  ييييييلرتديييي ةنلبروناةنييييبر يييي رع 
ر    ةن رفقر اورونتلاأ 

ييييي رودييييي لاوال  رتبم  ييييي ر ر فيييييقر ييييياورونتياميييييبر ييييي  ر  ييييي  رونا ييييي رون ييييي   رفيييييقرونيييييلمارا ت 
  فييييييفرفليييييي روناةنييييييبرنم يييييي  ة نرم رونايييييي   ر ييييييةر يييييي  فرون يييييي  ة رنييييييانبر يييييي  رل ييييييي ر

                                                 

 .114نر 1771ا/رتاتةار  بارونل  نرونةدلبرفقرون ف اروإلاوي نراويرون  يرونليلقنررر(11)
تاتيييةارتاتيييةارت يييب قنرتدييي ةنلبروناةنيييبر ييي ر تيييارونديييمببرون فييي  لبنريدييي نبرا  يييةيو نر مليييبرر(16)

 .ر16نر 1717ونا ة نرد تلبرون   ي نر
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دييييمب   رةف  ييييي رإليوا يييي رةع ةو ييييي ر ميييياروندتليييييفنرةنحييييياورنيييي رل ييييي رل  ييييةير  يييييييرتدييييي ةنلبر
ر.رر(18)اةنبرفقرتثار اورون    رو د لاوا ون

ف ييييارديييي الر ييييمارون ييييي رون  دييييفر سيييييرعث يييي ارا يييي رتاتييييار مييييارةتيييي رديييي ارللييييا ر
تليييي ا رونتم لييييبرنماييييي   نرةونت  لييييبر ليييييبرتيييي رونا ةتيييييبرن  يييي نقنرةدلي ييييي رتيييي رونتلييييي ا ر
ونال    ةيليييييييبرةفيييييييقرف يييييييي ر  نليييييييبربييييييييعر ميييييييار يييييييا رونتلييييييي ا رةومف ييييييي يرللييييييي رون   يييييييل ر

ر1ديييييببرتدتة يييييبرتييييي رونميييييةو  نرع تحييييي رونم ايييييبرونديييييللالبرون ييييي اي رفيييييقرةون ليييييالارلةو
نرةون ييييقر فييييلررلأ يييي ر مييييارونيييييد رتيييي رع روندييييمببرونل تييييبرللييييار1717عددييييب رديييي بر

وناييييي   رلدتليييييفرت   ي ييييي رون سييييييلللبرون   لاليييييبرةاييييي رونا ةتيييييبرفيييييقر يييييج رومي رتييييي ر
 ةتييييبرليييياففراليييي ج رةوفييييفرونلييييار ملحيييي رل  ييييار ا ليييي رونت ييييمابرونل تييييبنراة رانييييجو رونا

ييييييي ر ييييييي ربيلييييييي ر  ليييييييةل را رع رونا ةتيييييييبرا رسييييييي النرع ر تييييييي  رةوفيييييييفرونليييييييار ةف 
ةنليييييييارونييييييياةارر(17)ونت ايييييييبرةنيييييييل رونتدييييييي ةنلبرااورعادييييييي لر دييييييي ي رف اايييييييبرعنتيييييييلرلييييييي 

ومد لليييييبر ييييي البرا ييييية رو ت لييييي جر   يييييلر تثيييييار  ليييييبرعتييييي  ر  يلييييييرونتلييييياعراليييييأر ييييي  ر
نمييييييةو  رة ييييييار ييييييا رونييييييةجليرتيييييي رون ييييييللر   ة  يييييي را فيييييي  ح رنسييييييي لبرةي  لييييييبرون فيييييي ارةو

 يييييي ارفلحييييي رلسييييييأ رر1767ديييييل تليرر1) ةلييييي ي(رفليييييمرانييييييارونييييياةارونتت يييييي ج رتيييييا ي رفييييييقر
  ييييييي  رونتاييييييي   رونداليييييييا رونت  مبيييييييبرل  ييييييييرر-تدييييييي ةنلبرونديييييييمببرونل تيييييييبرتييييييي رلميييييييق 

ونيييييا  ة رونت لم يييييبرل ن يييييالة رةومفييييييوار تييييي رع حييييي ر  ييييي  رل  ييييييرونيييييا  ة رون يييييقر يفيييييفر
ةن  حييييي ر  ييييية رت   يييييبرف يييييبرل  ييييييرونيييييا  ة رون يييييقرر ميييييارونا ةتيييييبرعةرال ييييي ار   ليييييا 

 يفيييييفر ميييييارونا ةتيييييبرااور   يييييلرع تييييي اروإلاوي رونل تيييييبر يييييارعفييييييلرلل يييييارتييييي رونل يييييةار
ونتا لييييبرعةرون د يلييييبرونتييييأ ةا ر مييييارونا ةتييييبرعةرلايييي ردييييل رنحيييي رون  يييي جار  يييي رن فيييييوار

تييييي ر  ايييييبر ي ليييييلرونتاييييي   رر11ة ييييي  ر ييييياورونييييييع ر يييييةرعدييييي  رونتييييي ا رر(17)تييييي ر ليييييا
(رون يييييييييةو ل رMoriondoة يييييييييارةفيييييييييفرون  فيييييييييقروإللبييييييييي نقر)ر1781  مبيييييييييبردييييييييي برونت

                                                 

 .27نر 1782تاتارفنوارتح   رتد ةنلبروإلاوي رفقر سيلل لرونلمارونليللبنر(را/ر18)
نرتبلليييبر1727(را/ر ليييارونديييم را ليييقرليييب رتدييي ةنلبروناةنيييبر ييي رع تييي ارونديييمب لرونل تيييبنردييي بر17)

 .رر7و   ت ارشراد روم ليرلت ينر 
 .ر40ا/ريعفلرفةا  رونتيدفروند ل نر ر(17)
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ةون يييييقر ييييي رونلتيييييارلحييييي رتيييييفرع سييييي ارونتاييييي   روم مليييييبرفيييييقر  ييييي رر1771وم مليييييبردييييي بر
ون يييييي يلننرة ل ييييييقرونتسييييييي روم مييييييقرةدحييييييبر  يييييييرونييييييةجلير" ةليييييي ي"رفلتيييييي رل لميييييي رل  يلييييييبر

لرونتايييييي   رتيييييي ر  ايييييبر ي لييييير11تدييييي ةنلبرونديييييمببرونل تيييييبنرةنيييييياوردييييي ار ييييي رونتييييي ا ر
(رتييييييي ر  ايييييييبرونتاييييييي   روم مليييييييبرتب ل  ييييييي رنييييييي  ر11وم مليييييييبرتب ل  ييييييي رنييييييي  رونتييييييي ا ر)

ة يييييييي  رونتيييييييي ا رر1781تيييييييي ر  اييييييييبر ي لييييييييلرونتايييييييي   رونت  مبييييييييبرديييييييي برر11ونتيييييييي ا ر
ومةنييييقر مييييارةنيييييل رنحييييا رونتايييي   روم مليييييبرع ر ا يييي رفلتيييي رل لمييييي رليييي متمبرومتليليييييبر

قرعتييييييرل لمييييي رلييييي إلاوي رة رع ر ة يييييارونلتةتليييييبرتييييي راليييييأرونتم ليييييبنرة رع ر ييييينةارتل ييييي
ر   لا را ت ر    رل نا  رفقرونتةوارو  لب.

  فييييبرونييييا  ة رون ييييقر يفييييفر مييييارونا ةتييييبرلبمييييلر فييييتل  لر  سيييي بر يييي راديييييواولر
ةنييييي رل يييييايرفيييييقرت يييييير يييييمارر(20)ااويليييييبر  يييييفرت ييييي نارنم يييييةو ل رعةرومةوتييييييرونل نليييييب

ن   يييييل رونيييييا رلييييياعرفيييييقر ييييي  ر  ا يييييقر ي ليييييلرونتاييييي   رونت  مبيييييبرةوم مليييييبرفيييييقر  ييييييرو
ليييييية را سيييييي ارونتايييييي   رونت  مبييييييبرة ر لمحيييييي رة رللييييييا  ر ييييييةو ل ر ايييييي  قرون ييييييةو ل رر1781

ون ي دييييلبرون ييييقر ييييايلرفييييقرونلحييييارونثييييةي رل ي ديييي ر  مييييبرون ييييقر  ييييييروناييييارتيييي روندييييمببر
ونل تييييييبرةون   لييييييارتيييييي رتليييييياعر ييييييا رتديييييي ةنلبروناةنييييييبر يييييي رعفيييييييويرونايييييييةلرونت يييييي او ر

تييييييي رر11ةلت ييييييي رع ر دييييييي  م رتييييييي رونتييييييي ا رر.(21) نلارونل تيييييييبل نتدييييييي ةو رعتييييييي  رون  ييييييي
تييييي ر  ايييييبر ي ليييييلرونتاييييي   روم مليييييبنرر11  ايييييبر ي ليييييلرونتاييييي   رونت  مبيييييبرةونتييييي ا ر

ررر-عا   رتد ةنلبروناةنبر مارون اةرون  نق 
  يييييفرا ييييي ة رتدييييي ةنلبروناةنيييييبرون يييييقرليفلحييييي رومفييييييوارفييييياروإلاوي رفيييييقرو   ييييي  ر -1

ونتةاييييارنم فيييي ار يييي  ر رلييييجوارتلتيييية  رليييي رفييييقرون فيييي ارونليييي ا نرالييييأرع رون  يييي  ر
ت يييييرليييي نيد رتيييي ر حييييةيرونتايييي   روإلاويلييييبرفييييقررعةيليييي رفييييقرانييييبرونة ييييلرانييييبرع ر
ونيييييييياةارونتت يييييييي ج رةونا ةتييييييييبرونت يييييييييلبرعثيييييييييلرل يييييييي ارون فيييييييي ارونتييييييييا قرت   يييييييي ر
ل   لييييي ي رون  فيييييقرونبللليييييقنرففيييييمر ييييي ر يييييةدح ر ل يييييبرتييييي رون فييييي اروإلاوي رع ر

راد لرومفيوا.رل الجرن  ن رونا ةتبر ما
                                                 

 رر.11وند ل نر ا/ريتج رب رونس  ينرونتيدفرر(20)
 .ر7ا/ر لاروندم را  قرلبنرونتيدفروند ل نر ر(21)
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 يييييييا رسيييييييتةارو   ييييييي  رونتاييييييي   رونل اليييييييبرن فييييييي ارورإلنوييييييي ارةو   ييييييي ي ر ميييييييار -2
 .رر(22) ف ارون لةل 

تييييي رع ييييي ر رلديييييةجرن ميييييبرونتاييييي   رر11نر11ةل حييييييرانيييييبرلديييييمارتتييييي رةيارل نتييييي ا ر
ييييي رل ييييية رتييييي رسيييييأ  ر لبليييييارعتييييييرونا ةتيييييبنرعةرال ييييي ار   ليييييا رةن  حييييي ر ع ر  يييييايرا ت 

 يفييييفر مييييارونا ةتييييبرلبمييييلر فييييتل  لنرةتيييي رثيييي رر  يييي  رف ييييبرل  فييييبرونييييا  ة رون ييييق
 ر تمييييييبرونتا تييييييبرون لييييييي رإلنويييييي ار يييييييويرااوي رةوا تيييييي رلدييييييةجرنحيييييي رفايييييي رسييييييي ل  نر
فييييي  ر ييييي  رت  ن  ييييي رنم ييييي  ة رة ييييي  ر  ييييي رفييييييينرفميييييل رنحييييي را رونا ييييي رلييييي ن لةل ر تييييي ر

ييييي رتييييي ر ييييي رونتييييي ا ر تييييي ر  ايييييبر ي ليييييلرونتاييييي   روم مليييييبراليييييأرر27لدييييي   ارانيييييبرعلف 
ونتايييييي   ر تمييييييبرفايييييي رسييييييي لبرون يييييييويولرون   لتلييييييبنرةن يييييي ر ر تمييييييبرر  ييييييييرع ر مييييييب

رانو  ح نرةفقرا نبر حةير ا رسي ل ح نر تمبرف برو ت    ر  ر بلل ح .
و   يييي رونتسييييي رون  دييييل رونييييا رول ا يييي رونتسييييي رون ي دييييقرم تيييي اروندييييمببرون   لالييييبر

 نحيييييي نرعتيييييي رفأ تيييييي اروندييييييل ا رعةرونا ةتييييييبر ر  فييييييفرنتليييييياعرتديييييي ةنلبروناةنييييييبر يييييي رع ت
ع تيييييي اروإلاوي رف تيييييي ي رونتا تييييييبرال نحيييييي را يييييي ة رون لييييييةل ر يييييي رومفيييييييويرون  سيييييي بر

.رة  يليييييييبرع تييييييي ارونديييييييل ا ر   يييييييلر بل حيييييي رونتاييييييي   رونت  مبيييييييبرا يييييييار ليييييييار(21)  حيييييي 
ونيييي  ر ملحيييي نرن يييي رفييييقرايييياةارفييييل بريدييييت ح رن  دييييح نرفييييقرفييييةارو ت ليييي جولرونت يييييي ر

سييييل   نرم رر1711ندييييل ا ر يييي  رن د  ييييلرفييييقرت يييييرةنيييي رلوليييييرونيييي  ر مييييارع تيييي ارو
يييي رنمتايييي   رون ييييقر   ييييلر  د  ييييار ييييا رون  يلييييبنر تحتييييبر االييييار ييييا روم تيييي ار يييي  رت ية  
تيييييي رنمدييييييل ا رون    ييييييبرنت ييييييير مييييييارلليييييي ر عتيييييي رنتويييييي   روإلاوي رفييييييقرون تدييييييبرلحيييييي رةوا
ومد  ييييلرع ييييا لرو ت ليييي جولرونت يييييي رل     ليييي لراةنلييييبرة يييي  ر د  محيييي رنحييييا رون  يلييييبر

تيييي رونا يييي رليييي ن لةل ر  حيييي رةعتيييي ر ييييا رل  ييييارعتيييي رسييييارو ن فييييلل رتيييي رع تيييي اروندييييل ا رةوا
ر. (24)و   يوارلح 

                                                 

ا/روندلار ملار ل ا ري  لبرون ف ار ميارع تي اروإلاوي نراويرون حفيبرونليلليبنرلياة ردي بر سيينرر(22)
 .رر146 

(را/رتاتارعاتيار ليارونتي ل  رتدي ةنلبروإلاوي ر ميارعدي  رونت ي بيرفيقرون ي  ة رون ي ديقرةونت يي نر21)
 .ر11نر 1771  ةيو نرد تلبر ل رست نرد بريد نبرا

 .ر880نر 1711(را/ر لارون   حرد ليراولينر  يلبرع ت اروندل ا نرلاة ر سينر24)
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عتييييي رل ن ديييييلبرنمتاييييي   روم مليييييبرف  ييييي ر ميييييارونييييييد رتييييي ر يييييا رونييييي  ر ميييييارع تييييي ار
فيييييي  ر ييييييا رونتايييييي   رر1718وندييييييل ا رفييييييقر  اييييييبر ي لييييييلر ييييييا رونتايييييي   را رفييييييقر يييييي  ر

اورو   يييييييقرونتسيييييييي رلييييييي ن  ر ميييييييارت يييييييفرونتاييييييي   ر ييييييي ررو  يفيييييييلرلحيييييييا روم تييييييي ا. ةوا
ون لييييييي رم تيييييي اروندييييييل ا راة رع رلايييييياار ييييييا روم تيييييي ارف ييييييارعن ييييييقر ييييييلار االييييييا  ر
 مييييييارون  يييييي رةون فيييييي ارة ييييييةرتيييييي روديييييي  يلر مليييييي رتا تييييييبرونيييييي   رفييييييقرعا  تحيييييي ر)ا ر
ونتايييييي   ر ييييييقرونت   ييييييبرل  يليييييييرونة ييييييارون يييييي  ة قرنملتييييييارون يييييي اير يييييي روندييييييمب لر

(رتيييي ر  اييييبر ي لييييلرونتايييي   روم ملييييبرة يييي البرون ييييةار11تيييي ا ر)ونل تييييبرفييييقرتل ييييقرون
فيييييقرع ييييي رتييييي رع تييييي ارونديييييل ا رةال  يييييار رل ييييية رنحييييي رع رو   ييييي  رل ن  يليييييبنرعةرع ييييي ر
 تييييييييييارااوي نرةال  ييييييييييارل يييييييييية رو     ييييييييييح رااويل يييييييييي رةال  ييييييييييارل يييييييييية رنحيييييييييي ر  تييييييييييار

ر.رر(21)رو      رل ن  يرفقردتلفرونا  ة رون قر اففر   (
 المطلب الثاني 

 ة وتطور المبدأ مسئولية الدولة عن أعمالها في القانون الليبي نشأ

لماييييي رع رد نلليييييبرون سييييييلل لرونتلتيييييةارلحييييي رفيييييقرنلللييييي رتيييييأ ةا ر ييييي رون سييييييلل لر
ونت يييييييلبرةنلييييييارع يييييي رون ييييييةو ل رون ييييييقرو  لدييييييح رونتسييييييي رونمللييييييقر ييييييقرون يييييي  ة رونتييييييا قر

ةون د يليييييييبررنر يييييييانبر ييييييي  ة رونتيوفلييييييي لرونتا ليييييييب1711 يييييييةفتليرر27ون ييييييي ايرل ييييييي يلنر
رةدلي  رت رون ةو ل .

ة  ييييات رعيوارونتسييييي رونمللييييقر   ييييل رون فيييي ارمةارتييييي روديييي للارع تيييي اروندييييل ا رتيييي ر
لسييييييأ ر   ييييييل رون فيييييي ار  ييييييلرونتيييييي ا رر1762(رنديييييي بر27ون فيييييي ارفييييييقرون يييييي  ة ري يييييي ر)

ر(ر مارع  ر)نل رنمتا تبرع ر   يرفقرع ت اروندل ا (.ر17)
 رت يييييفراةو ييييييرون فييييي اروإلاوي رلتاييييي   رةنييييي رل يييييارونتسيييييي ر  يييييار ييييياورونديييييارليييييارع ييييي

(ر6و دييييي    ارونتا ليييييبرتييييي ر  ييييييرع تييييي ارونديييييل ا رة ييييياورتييييي رةيارل ن ليييييارفيييييقرونتييييي ا ر)
ةون ييييييقر  ييييييلر مييييييار) ر  يييييي  راو ييييييي رون فيييييي ارر1771نديييييي برر77تيييييي رون يييييي  ة ري يييييي ر

رل  يرونبمل لرونت لم برلأ ت اروندل ا (.
 المطلب الثالث

                                                 

نر8نر6نر1نرونلييياار41وندييي بررنرونتدتة يييبرونيديييتلبرنمتا تيييبن1/11/1744ا ييي رونتا تيييبرفيييقرر(21)
 .ر12-20 رتيدفرد ل نرنا رلسليروند تلق رتد ةنلبروناةنبليودف ر ر.142 
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 أعمالها في القانون الفرنسي نشأة وتطور مبدأ مسئولية الدولة عن

نيييي رل يييي رتليييياعرونتديييي ةنلبرلا ييييارت    يييي رفييييقرفي ديييي ر ييييمارونل ييييةيرونةدييييبقرةا ييييار
لاولييييبرون ييييي رون  دييييفر سييييينرالييييأرديييي ارتليييياعر ييييا رتديييي ةنلبروناةنييييبر يييي رع ت نحيييي رفييييقر
تةودحييييبرونسييييلةلنرة يييي  رانييييبر يدتييييبرنمتليييياعرونديييي  ار  يييياوبرةونييييا رل ييييييرع رونتمييييبرنيييي ر

ة ييار  دييلر ييا رون   ييا رر le roí ne peut faire defautes بييأرر–لييألرسييي ور
ةل يييييةاررر(26) ييييي رون ميييييبرليييييل رس  يييييلبروناييييي   ر)ونتميييييب(رةونس  يييييلبرونتل ةليييييبرنماةنيييييب

la Ferríereفيييييقرانيييييبرت ةن ييييي رونسيييييحلي رع ر ييييي برونديييييمببرون   يييييبرع حييييي ر   يييييلررر
ر  ي ر مارون  فبرلوليرود ث  ا.

ي ديييييقر ليييييارونثيييييةي رةلليييييا  رة يييييقرة يييييارتييييييرتلييييياعرونتدييييي ةنلبرلتيوايييييارفيييييقرون  ييييي  رون 
اليييييييأرعيوارتدمييييييي روناةنيييييييبرون ي ديييييييقرة يييييييارع ييييييي رتلييييييياعرتدييييييي ةنلبرر ميييييييارون ايييييييةرون ييييييي نق 

وإلاوي رل يييييييي بر  تييييييييبرع رلبميييييييي رتيييييييي راا يييييييي رللييييييييا را تيييييييي ارون ةو ييييييييارونتا لييييييييبر مييييييييار
اليييييييأرةرابم حييييييي رةو   ييييييييوارلةديييييييةار ةو يييييييارااويليييييييبرتدييييييي  مبر ا ييييييي رتدييييييي ةنلبروإلاوي .ر

ون ي دييييييلبرفييييييقرا تحيييييي رونسييييييحليرفييييييقر فييييييلبرلم  ييييييةروديييييي  ير فيييييي ارتا تييييييبرون  يييييي ج ر
(BLANCO)ر مارتلاعل  ر(28)ر

                                                 

)26( ph Geroges, Droit public, sirey 1980, P. 298. M. Hauriou, Precis de 
droit administrative et de droit pudlic dalloz, P. 505.  

 رع ييياي  رتا تيييبر  ييي ج رو    ييي  رة ييي م  رة ييي  فر1781فليولييييرر7 ييياير ييياورونا ييي رفيييقرر(28)
 ر ت ار ي للل رنت ي فرونبلي  رفيقرتال يبرونا ة رفلت رلمق ر اتلر يلبرتدتمبرل نبل  رلدة ح

يففرةونا رونب مبرا ية رعتي  رتا تيبررAgres Blauco ولي ر تي  ر ت رد ةولررلةيارةب مب
لةياررونتال برفاورنلت اروميللبرتااثقرونفييرةفاروناةنبرل   ح رتد ةنبر  ر بي ح ربل  ي ر

 ميارونلتي ارةوناةنيبرل ن في ت رةت رللارت رون   ة رونتيا قرب نل ي رونا ي رر1172ن  ة رونتةوار
للييا ررPrefect de la Gironleفي ييبرافييفرتيياليرت  بلييبردلية ييارر40000ل لييةل ر يياي ر

و     رونتا تبرل  يرونا ة ردةوارل ن دلبرنملت ارعةرل ندلبرنماةنيب.رةنتي ريففيلرونتا تيبر
ماةنيبرف يبراة روناففرع ايرونتالير يوي ورل نت  ج برفيقرو    ي  ر  يي ر ميارونيا ة رل ن ديلبرن

يوديف را/رفيةج را ة ر مارتا تبر  ي ج رو    ي  .رونلت ا.رةلت  فقر اورون يوير يفلرون
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ع رونتديييييي ةنلبرون ييييييقر  ييييييفر مييييييار يييييي   روناةنييييييبرلدييييييللرومفيييييييويرون ييييييقررالمبددددددل: ا و :
  ييييللرومفيييييوارل لييييارومسيييي   رونييييال ر ديييي  اتح روناةنييييبرفييييقرونتيوفيييي رونل تييييبر ر

رون يارةومفيوا.ر  ففرنمتل ا رونت يي رفقرون   ة رونتا قرونا رلا  رلل 
ا ر ييييا رونتديييي ةنلبردلييييير  تييييبرة رتبم ييييبرةع رنحيييي ر ةو ييييارةفييييقر ييييي  ررالمبددددل: الثددددان :

سييييحارعةاروديييي ث  ارتييييي ر   ييييا ر يييييا رتديييي ةنلبروناةنييييبر ييييي رع تيييي ارونديييييمببرر1771
 رن فييييييييوار1771لة لييييييي رر7ون فييييييي  لبرف يييييييارع بيييييييقرونتسيييييييي رون ي ديييييييقرفيييييييقر ييييييي  ة ر

 رون  ييييييرفيييييقروما ييييي  روند   ليييييبروناييييي رونيييييال رلا ييييي رللييييييوا ح ر  لديييييبرون تييييي  را ييييي ا
فييييييقرونا ييييييةار مييييييار لييييييةل ر يييييي روإلفيييييييويرون ييييييقرع يييييي ل ح رتيييييي رديييييييوارونا يييييي ر

ر.رر(27)وند ل رل إلاو ب
ة  يييي  ر لييييةل رونتفيييييةيرللييييارليوا يييي ر  لدييييبرون تيييي  را يييي ا رون  يييييرفييييقروما يييي  ر

 ر1877 رةوا تييييي ر ييييي ر ملييييي ر ليييييارانيييييبرفيييييقر ييييي  ر1771نييييي رل ييييي رعةارا ييييييويرنييييي ر ييييي  ر
ديييي ل برتيييي رومتيييييرونليييي نقرون ييييقرعديييي جلرنم فيييي  رع رلييييأتيةورلبلييييفرة سيييييرفييييقرونتيييي ا رون

 ييييارا يييي ر حيييي  قر ييييايرلليييييوا رونتا يييية ر مليييي رةانييييبر مييييار   ييييبرونتييييا ارونتييييا قرفيييي  ر
يييييي رعالل يييييي رنمت فيييييييينرا رع ررعاييييييار  يييييي  رتلدييييييي ورفلمييييييار   ييييييبروناةنييييييبرةللييييييار يييييياور لةلف 

 رع رلديييي ر1871ديييي بررفليولييييير4ون ييييةولر ييييارو  يييييحر لييييارو ل يييي اروندتللييييبرونةب لييييبرفييييقر
 سييييييييلفرلييييييي  ر ميييييييار ليييييييةل ردتليييييييفرومفييييييييويرون يييييييقر ماييييييي رلييييييي نت ح رونيييييييا رلا ييييييي ر
لليوا يييييي را رع رونمد ييييييبرنيييييي ر أ ييييييارلحيييييياورو   يييييييوحرة يييييي رفييييييقر يييييي  ة ر ا ليييييي روند  ليييييي لر

 ر مييييارا يييي ا رفييييقرلليييي رة يييية ر ييييا راييييةواأرو فيييي رليييييوا رونتا يييية ر1707ون يييي اير
عةديييييلرا ييييييويرون ليييييةل رنمتفييييييةينر ملييييي رلليييييار  يييييال رعن تييييي  را ييييي ا رون  يييييير ييييياورتييييي ر

ةل ن لييييار ييييارع يييي رون ييييجو روناةنييييبرل  ييييةل رون بييييأرون فيييي  قر  لدييييبرعن تيييي  را يييي ا رون  ييييير

                                                                                                                       

عاتييارسيي ا نر بييةيرعديي  رتديي ةنلبروناةنييبنريديي نبرا  ييةيو نر ملييبرونا يية نرد تلييبر ييل رسييت نر
 ر.47نر 2007د بر

يدييي نبرا  يييةيو نر مليييبرر(رعادييي  ر ليييارونديييتلفر  سييي نرتدييي ةنلبروناةنيييبر ييي رع تييي ارونديييمببرون فييي  لبن27)
 ر.ر11نر 2001ونا ة نرد تلبرون   ي نرد بر
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(رتيييييي ر يييييي  ة ر446فييييييقروما يييييي  روند   لييييييبرتييييييفرلليييييي ر لييييييالملرفييييييقر يييييي رونتيييييي ا ر)
ر.(27) ا ل روند  ل لرث رع لار ل دبرون  رانارونةففرونا نق

ليييييوا رونتا يييية ر مليييي رللييييارعن تيييي  را يييي ا رةعديييي  رونتديييي ةنلبرفييييقر مييييبرونا نييييبرا نييييبر
ون  ييييييرفيييييقروما ييييي  روند   ليييييبنرةاييييي ربميييييلرون  يييييةل رتييييي روناةنيييييبر   يييييلر  ييييية ر ميييييار
عدييييييييييي  ر  يليييييييييييبرونت ييييييييييي بيرلليييييييييييارع ر   يييييييييييلرونتاييييييييييي   رونل اليييييييييييبر ييييييييييييف رونا ييييييييييي ر

 ر مييييييييار1711فليوليييييييييرديييييييي بر8 ييييييييانبر يييييييي رون يييييييي  ة رون يييييييي ايرفييييييييقرر.(10)ليييييييي ن  ةل 
تبرون يييييييقر  يييييي  ر مييييييياريديييييي ارونديييييييمببرتديييييي ةنلبروناةنييييييبر ييييييي ربيليييييي را ييييييية رونت   يييييي

ون فييييي  لبر  لديييييبرة ييييية رفيييييقرديييييشرعةر يييييانل رعةر بيييييأرتح يييييقردديييييل رعةرا نيييييبرا  ييييي ير
ةلحيييييياورون يييييي  ة رع بييييييقرونايييييي رن فيييييييوارونتفيييييييةيل رفييييييقربمييييييلرون  ييييييةل رر(11)ونلاونييييييب

تييييييي روناةنيييييييبنرةوا ر   يييييييلرومدييييييييل لرةوإلدييييييييواولرون يييييييقرعايييييييي برون ييييييي  ة رلحييييييي را يييييييية ر
ر1711(رتييييي ر ييييي  ة ر101 ملحييييي رفيييييقرونتييييي ا ر)رونت   يييييتبر ثليييييي ر تييييي ر يييييةرت  ييييية 

تتييييي رلييييينا رانيييييار يييييا رونة يييييةارونتفييييييةيرانيييييارتييييي رل يييييلةرانلييييي رتتييييي رلدلمييييي رادييييييوا ر
ر.(12)ث لم ر مارونت   فل 

ييييييييي ر ييييييييي رونتسيييييييييي رفيييييييييقر  ر ميييييييييارا نيييييييييبردلييييييييييروناييييييييي ن ل ر1780لةنليييييييييةرر18علف 
وندييييي ل  ل رة يييييقرا نيييييبرون ليييييةل ر ييييي رعفييييييويرونايييييل رو ا لييييي بقرااورو  حيييييلرديييييمببر

لييييي رانيييييارع ييييي ر رةديييييي رإل  تيييييبرونيييييا ة رعةر فيييييلرونتا تييييييبرلييييي نليوا رت يييييار يييييي  رون ا 
لةنليييييةر ييييي رفيييييقرر1 رل ن ييييي  ة رون ييييي ايرفيييييقر1782ةفيييييقر ييييي  رر.(11)ونفيييييييرودييييي ث   لب

(ر مييييييار   ييييييا ردالييييييا رت  فيييييي   رع ر دييييييأاروناةنييييييبر يييييي رع تيييييي ارون فيييييي  ر11ونتيييييي ا ر)
  ييييييية راة رونا ديييييييبرانيييييييارعن تييييييي  را ييييييي ا رون  ييييييييرعةرانيييييييارا ييييييية رونت   يييييييتبرونت

 ملحيييي رفييييقر يييي  ة رونتيوفليييي لنرةلييييانبرل يييية رونتسييييي رون ي دييييقر ييييارةفييييفر   ييييا ر  تييييبر
 ييييقرتدييييي ةنلبروناةنيييييبر ييييي رع تييييي اروندييييمببرون فييييي  لبرلليييييارع ر   يييييلرونتدييييي ةنلبرتدييييييار

                                                 

 ر.ر64(را/رتاتةارت ب قنرتد ةنلبروناةنبر  ر تاروندمببرون ف  لبنرتيدفرد ل نر 27)
(30) Rene Chapus: Droit administratife general, ge, 1987, P. 921.ر  
(31) Favoreau (L) Du Deni de justice en droit public francais, ed, 1965,  
(32) Robert, Lindependance des juges, R.D. P, 1988, P.210.ر  

 .114 نر1770نراويرون  يرونلي نر(را/رتاتةار  بارونل  نرونةدلبرفقرون ف اروإلاوي 11)
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ودييييي ث  ارلييييييار مييييياروم يييييارونلييييي  نرة  اتييييياروناةنيييييبردييييياور يييييا رون لةلفييييي لرة ييييياورتييييي ر
رع ا ر   ة رونتيوفل لرون ي دقروندالا.

 روناةنيييييييييبرةوا ر   يييييييييلرردلييييييييييرتدييييييييي ةنبر ييييييييي روم بييييييييي ارونس  يييييييييلبرنيدييييييييي ارا رع
ون فيييييي ارا رع حيييييي ر فييييييت ر مييييييبرونتديييييي ةنلبرة فييييييت رون لييييييةل رنمتفييييييييرتيييييي رديييييييوار
وم بيييييييي ارونس  ييييييييلبرتييييييييفرا حيييييييي رفييييييييقرونيديييييييية ر مييييييييارون  فييييييييقرونييييييييا ر دييييييييللرفييييييييقر

ةتتييييي رلن يييييارع روناةنيييييبر يييييقرون يييييقر  ييييية رلدييييياوارون ليييييةل رونت فيييييقرلييييي رر.(14)ونفييييييي
ن فيييييي  قرونتلديييييييرتيييييي ر يييييي ر مليييييي رفييييييقر يييييي  ة رونتيوفليييييي لرونتا لييييييبر مييييييارونتة ييييييارو

(رت ييييي ر تييييي ر ييييياير يييييي  ة ر101ةفيييييقرونتييييي ا ر)1781ون ي ديييييقرون ييييي ايرفيييييقرالديييييتلير
تفييييييل   رونتيييييي ا رومةنييييييقرانيييييييارون يييييي  ة رومد دييييييقرون يييييي ايرل   يييييييل رر1787ل يييييي ليرر17

 رةون ييييييقر ييييييييلرع ر فيييييي  رونتايييييي   ر1717دييييييل تليرديييييي برر22ون فيييييي ارون يييييي ايرفييييييقر
 رلديييييي نة را ر يييييي رع بيييييي  ح رونس  ييييييلبرةع رتديييييي ةنلبرون فيييييي  رون ييييييقر  ي ييييييلررونل الييييييب

 مييييييارون بييييييأرونس  ييييييقرونت  ييييييارلتيفيييييي رون فيييييي ار ر   ييييييييرا رلييييييا ة ر يفييييييفرفييييييار
روناةنبرة ا رونا ة ر ل سيرعت  روناو ي رونتا لبرلتا تبرون   .

تييي ر يييارتييي ر  يييا رل فييي رع رون ييي  ة رون ي دييييقرتييييرتييي ر   يييا ر يييا رونتدييي ةنلبر يييي ر
 تييييي ارونديييييمببرون فييييي  لبرانيييييارةفيييييفرودييييي ث  اولر ييييييار ملحييييي نرثييييي رلليييييارانيييييبرة يييييارع

ومتييييييييرل نتسيييييييي رانيييييييارا ييييييييوير   يييييييا ر  تيييييييبرنتدييييييي ةنلبروناةنيييييييبر ييييييي رع تييييييي ارونديييييييمببر
ر.(11)ون ف  لب

 
 قائمة المراجع

 ي رع تي ارونديمببرون في  لبنريدي نبرروناةنيبعاد  ر لاروندتلفر  س نرتدي ةنلبر (1
 ر.رر2001برون   ي نرد برا  ةيو نر ملبرونا ة نرد تل

                                                 

 .112ونتيدفروند ل نر ر(14)
حفييبرونليللييبنرونبللييبرا/ريتييج ربيي رونسيي  ينرونتديي ةنلبر يي رع تيي اروندييمببرون فيي  لبنراويرون ر(11)

 ر.ر227 نر 1778ونث نثبنر
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ا.اتا ر مقر تينرونتد ةنلبراة رع ب ارنمتيوفي رونبلليبرونل تبنايوديبرت  ي ي ر (2
 .1771اويرون حفبرونليللبن

ا/روندييلار ملييار ل ييا ري  لييبرون فيي ار مييارع تيي اروإلاوي نراويرون حفييبرونليللييبنر (1
 لاة رد بر سي.ر

نديييمببرون فييي  لبنرا/رادييي  ر ليييارونديييتلفر  سييي نرتدييي ةنلبروناةنيييبر ييي رع تييي ارو (4
 .رر2001يد نبرا  ةيو نرد تلبرون   ي نر

ا/راتييييا ر مييييار تييييينرونتديييي ةنلبراة ر بييييأرنمتيوفيييي رونبللييييبرونل تييييبنرايودييييبر (1
 .رر1771ت  ي بنر"ايودبرون حفبرونليللبنروند بر

ا/ريفيي  قر ثتيي  ر مييانرتديي ةنلبروناةنييبر مييارعديي  رونت يي بينريديي نبرا  ييةيو نر (6
 .رر1778ر ملبرونا ة نرد تلبرون   ي ن

ا/ريتيييج ربييي رونسييي  ينرونتدييي ةنلبر ييي رع تييي ارونديييمببرون فييي  لبنراويرون حفيييبر (8
  .ر1788ونليللبنرونبللبرونث  قنر

ا/ريتيييج ربييي رونسييي  ينرونتدييي ةنلبر ييي رع تييي ارونديييمببرون فييي  لبنراويرون حفيييبر (7
 ر .ر1778ونليللبنرونبللبرونث نثبنر

مب لرونل تييبنرديي برا/ر ليياروندييم را لييقرلييب رتديي ةنلبروناةنييبر يي رع تيي ارونديي (7
 نرتبللبرو   ت ارشراد روم ليرلت ي.رر1727

 .رر1711ا/ر لارون   حرد ليراولينر  يلبرع ت اروندل ا نرلاة ر سينر (10
ا/ر مييار يية راديي نريارت   ييتبرع فيي ارونحل يي لرون فيي  لبنراويرون  ييير (11

  .1777ونليلقنر
 مليييبررا/رفيييةج رعاتيييارسييي ا نر بيييةيرعدييي  رتدييي ةنلبرونييياةي نريدييي نبرا  يييةيو ن (12

  .ر2007ونا ة نرد تلبر ل رست نر
ا/رتاتارعاتار لارونت ل  رتد ةنلبروإلاوي ر مارعد  رونت ي بيرفيقرون ي  ة ر (11

 .ر1771ون ي دقرةونت ي نريد نبرا  ةيو نرد تلبر ل رست نرد بر
ا/رتاتييار ليياروناتلييارعلييةرجلييانرة ل يي روإلنويي ارةون  ييةل نراويرونث  فييبرونليللييبنر (14

1778.  
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د قر لي نرون ف اروإلاوي ر ف ارتدم روناةنبنروندجارونثي  قنرا/رتاتارتلير (11
 .ر11نر 1774اة راوير سير

ا/رتاتيييةار ييي بارونل ييي نرونةديييلبرفيييقرون فييي اروإلاوي نراويرون  ييييرونليليييقنر (16
1771. 

دييملت  رونبتيي ة قنرون فيي اروإلاوي نرون  يي لرونثيي  قنر فيي ارون لييةل رةبييي ر (18
 يرون  يرونليلق.ر نرون  سينراو1788ونبل رفقروما   رد بر

تاتةارتاتةارت ب قنرتد ةنلبروناةنبر ي ر تيارونديمببرون في  لبنريدي نبر (17
 .رر1717ا  ةيو نر ملبرونا ة نرد تلبرون   ي نر

 يييا رلسيييليروندييي تلق رتدييي ةنلبروناةنيييبر  يييارع تييي ارونديييمببرون فييي  لبنراوير (17
 .رر2007ونتبلة  لروند تللبنرد بر

 


