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‹‹Dans la logique de l’arrêt Blanco la responsabilité de

l’administration ne doit être « ni générale, ni absolue » et obéir à
des règles propres qui varient « suivant les besoins du service ».
Cela a conduit le Conseil d'État à distinguer les fautes simples et
les fautes lourdes.(…) La limitation de la responsabilité de
l’Administration, dans certaines hypothèses, au seul cas de la
faute lourde se justifierait par le souci de ne pas paralyser certains
services, qui fonctionnent par la définition même dans des
conditions délicates, par la crainte de voir leur responsabilité
engagé trop facilement par les administrés.»59.
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