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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ة، انسداد فز تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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/ق.م  01؛  وصدور قرارين  عن المجلس الدستوري رقم  2016مخالف للدستور؛ منذ اإلصالح الدستوري لعام

ي  02د/دع د/و 
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ز التعويض  ز بي  ي هذه المسألة وهي فرصة للتميي 
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ر الناتج عن تطبيق قانون  ي التسلسل الهرمي للمعايي  ، إلصالح جميع الضز

ناشر  "من المتطلبات الكامنة فز
امات الدولية " ولكي ينجح طلب التعوي

ز ورة: وهو ما يتجاهل الدستور أو الي  وط  الضز  ض هذا ، يجب الوفاء بالرسر
ي الجزائر. 

ي إنتظار فتح النقاش فز
 يحاول المقال تسليط الضوء عليم فز

يعية  : الكلمات المفتاحية ز غي  الدستورية   -مسؤولية الدولة الترسر ر ا -العالقة السببية  -القواني  لمبارسر و الضز
ر الجسيم  -الخاص  ي الالمتطلبات الكام -الضز

 . التعويض –تسلسل الهرمي للمعايي  نة فز
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 ]Pay no constitutional responsibility towards a new state law unconstitutional[ 

Abstract:  
  The claim of unconstitutionality establishes a new system of responsibility, according to which the 

state can assume responsibility due to a law declaring its violation of the constitution, and he has 

questioned this issue since 2008 constitutional reform in France through which the issue of 

advancing unconstitutionality is permitted, and it is about canceling a law that has already entered It 

takes effect if the Constitutional Council declares it unconstitutional      

    Th state’s responsibility   for the laws declared in violation of the constitution enshrines a 

condemnation of the state and the right of individuals to claim compensation for damages incurred 

as a result of the unconstitutionality of the laws. This has been recognized by the French State 

Council as the responsibility for unconstitutional laws, this time for the extraordinary and special 

harm it may cause, and a council has also provided us The French state has jurisprudence in 

principle in administrative and constitutional law in three provisions of the General Assembly on 

December 24, 2019, by which it recognizes the possibility of any citizen obtaining compensation 

for damage resulting from the application of an unconstitutional law, or more specifically, law 

Publicly violating the constitution by the Constitutional Council in the framework of a decision 

resulting from direct referral by the Supreme Court or the State Council of the issue of 

constitutional priorit 

            However, so far in Algeria, the question regarding the claim of responsibility to compensate 

for a law contrary to the constitution has never been decided since 2016 constitutional reform; and 

two decisions of the Constitutional Council No. 01 / Q.D.D.D. and 02 / Q.D./ Let the historians, 

November 20 of 2019. The responsibility of the state is open in principle to discussion until the 

Algerian State Council settles the litigation in this matter and it is an opportunity to distinguish 

between compensation for damage resulting from the adoption of the law and compensation for 

damage resulting from its application. The first is full responsibility for breaching equality before 

public burdens. The second, to which the main innovation of the new rule relates, is  presented as 

emerging "from the requirements inherent in the hierarchy of standards, to repair all damage 

resulting from the application of a law that ignores the constitution or international obligations." 

For this compensation claim to succeed, the conditions must necessarily be met: The article is 

trying to shine a light on it while waiting for the debate to open in Algeria .  

 

Keywords: Legislative responsibility of the stat - Unconstitutional laws - Causal relationship - Direct 

and special damage - Serious damage- The requirements inherent in the hierarchy of standards- 
Compensation. 
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ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ة، انسداد فز تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز
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ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز
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الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 المقدمة واإلطار النظري:  .1

ي عام           
ز
ي قضية  1938إنت  مجلس الدولة الفرنسي ف

ز
إىل قبول المسؤولية عن وقائع القانون ألول مرة ف

عرف ب 
ُ
كان نظام المسؤولية هذا ال تشوبم « Société des produits laitiers La Fleurette»باتت ت

ي عن خرق مبدأ المساواة أمام األعباء العامة؛ حيث تم إدانة الدولة بسبب 
شائبة من حيث األساس القانوئز

ة إىل وقف نشاطها وقد   يت فاضطرت هذه األخي  كة الفلي  ز غي  العادي والخاص الذي تعرضت لم رسر التميي 
ي مستها أحكام المادة األوىل من قانون منتجات األلبان ] كانت

كة  الوحيدة الت  [؛ ثم تم تجديد مسألة iالرسر
ز تطورين  ي قانون السوابق القضائية؛ هما ثمرة لقاء بي 

ز
ين  متفق عليهما ف يعية بسبب تغي  مسؤولية الدولة الترسر

ي 
ز
ي القانون العام األول : يتعلق بقانون المسؤولية ف

ز
ز ف ، حيث أقر مجلس الدولة بأن  2007عام رئيسيي 

امات  ز ي ، وعىل نطاق أوسع "  اللي  مسؤولية الدولة يمكن أن تنشأ بسبب قانون مخالف لقانون االتحاد األوروئر
اير  CE)  ،8فرنسا الدولية  "  عية حيث Gardedieu (  [ii،  2007فير ي يتعلق بمبدأ الرسر

[ ؛ أما التطور الثائز
ي أدخلت المراجعة الدستور 

ز   2008يوليو  23ية فز ي القانون الفرنسي مراجعة بأثر رجغي لدستورية القواني 
فز

بفضل الدفع بعدم الدستورية  ، ُيمكن المجلس الدستوري اآلن فحص مدى التوافق مع الدستور لقانون صدر 
ي أعلنها بطبيعة الحال يمكن أن تثي  مسألة التعو 

ض: فما لو يبالفعل؛ حيث  إن تضيحات عدم الدستورية الت 
ر؟]  ي إلحاق الضز

 [ iiiتسبب قانون غي  دستوري فز

يعية عىل فرضية القانون غي   ي أصبحت حديثة اآلن، حول مسؤولية الدولة الترسر
تنطبق هذه الفرضية، الت 

ز  " ]...[ عىل أساس المساواة بي  ز الدستوري؛ وبالتاىلي من المرجح أن تكون " مسؤولية الدولة عن حقيقة القواني 
ز  ي نص القانون عىل أن هذا القانون المواطني 

 قبل التهم العامة، لضمان إصالح األحكام المسبقة الناشةة عن تبتز
ة وخاصة، ال يمكن  ر الذي يلتمس التعويض عنم، لكونم ذا طبيعة خطي  لم يستبعد جميع التعويضات وأن الضز

ز عادة "،وعليم فمنذ بدء ن ا يقع عىل عاتق األشخاص المعنيي 
ً
( من الدستور ، 1/ 61فاذ المادة)اعتباره عبة

ي توصلوا إليها ، المقرران العامان 
ي االستنتاجات الت 

 األسس لهذا النظام فز
ً
 .Mوضعت المحاكم اإلدارية تدريجيا

Guyomar  وD.  Botteghi  ، بمناسبة القضايا المتعلقة بنقل مسألة ذات أولوية تتعلق بالدستورية ،
اف بنظام المسؤولية هذا ؛  ي باريس الدعوى لالعي 

وقد اتبعت المحكمة اإلدارية ومحكمة االستةناف اإلدارية فز
اك مسؤولية الدولة عن  من خالل وضع التعبي  الضي    ح ، المبدأ الذي بموجبم " من المحتمل أن يتم إرسر
يغي أعلن مخالفا للدس

ة و الذي ينشأ عن تطبيق حكم ترسر ز إلصالح األحكام المسبقة المبارسر ور تحقيقة القواني 
 [ivبقرار من المجلس الدستوري ] 

ي سابقة قضائية فريدة من نوعها صدرت عن الجمعية العامة بتاري    خ 
أين أكد مجلس الدولة الفرنسي فيما بعد وفز

ي ظل  v]  2019ديسمير  14
ز غي  الدستورية؛ كان هذا التطور البد  ةمنم فز [ مبدأ مسؤولية الدولة بسبب القواني 

م الدستورية و قد كان من المتوقع إدراج هذه المسؤولية عن خرق مساواة الجمهور أمام تكريس رقابة الدفع بعد
يعات األعباء العامة  مثلما بدأت المحكمة بالتذكي  بقاعدة قديمة، وهي أن  " مسؤولية الدولة من خالل التشر

ي تقديم تعويض عن من المرجح أن تعمل من جهة، عىل أساس مبدأ مساواة المواطني   أمام األعباء العامة 
 
، ف

ر الذي يلتمس  ط أال يستبعد هذا القانون أي تعويض وأن الض  ر الناجم عن اعتماد قانون ، بشر الض 
 يقع عىل عاتق المعنيي   ".] 

ً
ة والخاصة عبئا  [  viالتعويض عنه ، ال يمكن اعتبار الطبيعة الخطي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ة، انسداد فز تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ة طويلة جدا بمسؤولية  ، لكنها كانت مسؤ صحيح لقد أقر مجلس الدولة بالفعل لفي  ز ولية الدولة بسبب القواني 
ز  ي مثل هذه الحالة يعود لمقدم الطلب إلثبات العالقة السببية بي 

ز
ار غي  طبيعية وخاصة ف دون خطأ عن أضز

ر الناتج عن االتفاقيات الدولية بحكم صادر عن الجمعية  ر، ثم تم نقل نفس المبدأ إىل الضز القانون والضز
ي أحكامها الثالثة المؤرخة vii. ]1966نة العامة لمجلس الدولة لس

ز
ديسمير / كانون األول، وضعت  24[  لكن ف

 أن مسؤولية 
ً
 معلنة

ً
االجمعية العامة بمجلس الدولة الفرنسي مبدأ خرق المساواة أمام األعباء العامة جانبا

ي 
ز
ا، من ناحية أخرى بسبب المتطلبات الكامنة ف

ً
اكها أيض ز " يمكن إرسر سل الهرمي  التسلالدولة بسبب القواني 

امات الدولية لفرنسا  ز ي تنجم عن تطبيق قانون يتجاهل الدستور أو االلي 
ات الت  ز للمعايي  إلصالح جميع التحي 

سبب قد تكون ب« " األحكام المسبقة "  دون اإلشارة إىل فكرة الخطأ بشكل ضي    ح ، لكن هذه المرة يشي  إىل 
ي الحكم لعام  القانون ، وبالتاىلي يذهب أبعد مَما كان عليم
ز
ي عام »  2007ف

ز
، أقر مجلس الدولة ف  2007للتذكي 

ي يمكن أن تسببها، 
ار غي  الطبيعية والخاصة الت  ، وهذه المرة، ليس بسبب األضز ز بالمسؤولية بسبب القواني 

امات الدولية لفرنسا. بموجب حكم التجميع الصادر عنها  ز  8، مؤرخ، (CEولكن بسبب عدم توافقها مع االلي 
اي  ( Gardedieu، 279522، رقم 2007ر فير

  أهمية البحث : 

ز آخر اإلستثناءات المتعلقة بمبدأ      ز المعلنة المخالفة للدستور، من بي  إن مسؤولية الدولة بسبب القواني 
؛ وتستند آلية  ي

ي القانون الفرنسي وااليطاىلي واالسبائز
ي طور التجديد فز

 فز
ً
عدم مسؤولية السلطة، وهي حاليا

ي 
مل  للتعبي  عن اإلرادة العامة ، يكتالمسؤولية الجديدة هذه عىل نطاق أوسع إىل تطوير نظام دستوري حقيق 

ي 
اف بسبل االنتصاف القانونية الت  ز التنفيذ، يؤدي بالمحاكم إىل االعي  مع دخول مسألة دستورية األولوية حي 
ار المتتالية لتطبيق قانون غي  دستوري بموجب مبدأ المسؤولية الدستورية، فإن  تسمح بالتعويض عن األضز

ي يسببها القانون.؛إذا لم يتم اإلبقاء عىل الخطأ فيما يتعلق بمسؤولية الدولة الدولة ملزمة بالرد عىل األ 
خطاء الت 

ز غي  الدستورية.  ي أن يكون فيما يتعلق بالقواني 
امات فرنسا الدولية، ينبغز ز ي تتجاهل الي 

ز الت   بسبب القواني 

 الدراسات السابقة : 

ي القانون العام. 1
ي جامعة سا ر ومدير  – قدم لنا فيليب كوزالي  أستاذ مشارك فز

 رئيس القانون العام الفرنسي فز
ت بمجلة  ز غي  الدستورية "نرسر  revueتحرير مجلة القانون العام مقال بعنوان :" مسؤولية الدولة عن القواني 

general du droit  ف مجلس الدولة 2018سنة ؛ حيث قدم الباحث مجموعة من النتائج كان أهمها أن  اعي 
ز غي  الدستورية ، أنم طريق طويل من خالل قولم :" فيمكننا أن نرى أنم ال بمبدأ مسؤولية ا لدولة عن القواني 

 يزال هناك طريق طويلة لنقطعم " . 

ي هذا الموضوع أطروحة دكتوراه للطالب  .  2
مسؤولية ((ثيو دوشارم  بعنوان :  Théo Ducharmeكما قدم فز

ز المعلنة خالفا للدستور ي  ))الدولة بموجب القواني 
ي جامعة باريس  2018يونيو  22، ودافع فز

بانتيون  1فز
وفيسور دومينيك روسو؛ لجنة التحكيم مكونة من األستاذ كاميل برويل )مقرر(  اف الير السوربون تحت إرسر

،غيوم دراغو وبيي  إيف غاهدون )المقرر( وأغنيس روبلوت ترويزييم )الرئيس( ودومينيك روسو)مدير البحوث( 
يشيل بينولت. تم تكريم األطروحة بجائزة المجلس الدستوري الغرض من هذه المساهمة هو وكذلك الرئيس م

ي تعلن 
ز الت  ز عىل مسؤولية الدولة عن القواني  كي 

تقديم العناض الرئيسية الناتجة عن  بحث الدكتوراه ، مع الي 
ي يونيو 

 .  2018أنها مخالفة للدستور الذي انت  فز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ة، انسداد فز تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي كانت هذه الدراسة موضوعية من
ز
اف بنظام المسؤولية المدروس من قبل المحكمة اإلدارية ف ذ أن تم االعي 

اير  7باريس بموجب عدة أحكام بتاري    خ  ي  2017فير
ز
ي  2018، تم تأكيده ف

ز
من قبل محكمة االستةناف اإلدارية ف

ز مخالفة للدستور نتيجة لذلك إلغ3باريس   انون. اء ق، من خالل إرساء مبدأ أعلنت مسؤولية الدولة عن القواني 

 من ناحية مرجعية ، و هي المراجعة الدستورية 
ز طا  2008يوليو  23يعتمد هذا التغيي  عىل تطورين قانونيي  رسر

امات الدولية لفرنسا ، من خالل السوابق  ز ز لاللي  اف بمسؤولية الدولة بسبب تجاهل القواني 
أساسيا لالعي 

عت البحوث عىل المسؤولية عىل أساس عدم د ستورية القانون؛  ومع ذلك ، فإن وجود هذه القضائية ، رسر
ز المعلنة خالفا للدستور موجود ، أو يجب  عنضان ال يسمحان لنا أن نؤكد أن مسؤولية الدولة بموجب القواني 

 . ز ورة ، لصالح المتقاضي   أن يكون موجودا بالضز

ي شكل دفع بعدمالدراسة الحالية هي عبارة عن دراسة مقارنة توضح حقيقة أن مراجعة الدستورية 
ز
 الحقة أي ف

ورة قيام مسؤولية الدولة  ؛  مسؤولية الدولة بموجب قانون  وطها وال تحفز بالضز ي رسر
ز
الدستورية متطورة ف

ي هذا السياق ، يهدف البحث 
أعلن مخالفة للدستور ليست النتيجة الوحيدة للسيطرة الخلفية من القانون؛ فز

ار الناجمة عن تطبيق الحاىلي إىل تقييم المدى الذي وصل إليم وا جب التنفيذ ضد الدولة واجب الرد عىل األضز
يغي ُمعلن مخالف للدستور بموجب إجراء الدفع بعدم الدستورية ؛ وخاصة أن المجلس الدستوري 

حكم ترسر
ي 
ي المسألة وال مجلس الدولة فهو الجهة القضائية الوحيدة الت 

الجزائري الحاىل لم يبدي أية سوابق قضائية فز
ف بمبدأ تثار   غي  الدستورية ؛ هذا و أن مجلس الدولة الفرنسي و إن إعي 

ز أمامها مسؤلية الدولة عن القواني 
وطها .   المسؤولية  ؛ فإنم لم يصدر لحد اآلن أحكاما تقر بها لصعوبة رسر

 : مشكلة الدراسة 

ي     
يعية فز ، فإن استكمال مسؤولية الهيةة الترسر يحدد مبدأ المسؤولية الدستورية، كقاعدة قانونية، وبالتاىلي

القانون العادي عن مسؤولية السلطة العامة يكمل تقديمها إىل حكم القانون من اآلن فصاعدا، يمكن أن يكون 
ا لل
ً
ي أصل مسؤولية الدولة. ينسر  تفويض

يغي فز
ي اإلداري بتصنيف عدم دستأي مخالفات لحكم ترسر

وريتم قاضز
، فإن اإلشكال الذي يطرح هنا عن أي  أساس عىل أنم سوء سلوك يحتمل أن يتحمل مسؤولية الدولة.  وبالتالي
وط تحققها؟  يمكن أن تقام هذه المسؤولية وماهي شر

 منهج  الدراسة : 

 –لمادة  القضائية الدستورية اعتمدنا أسلوب وأداة منهج تحليل المضمون من أجل الوقوف عىل محتوى ا 
و كذا المادة القضائية لمجلس الدولة وإجراء دراسة تحليلية لعملية التفاعل  -قرارات المجلس الدستوري

ي المجتمع الفرنسي والجزائري من القياس الكىمي للمحتوى العام للظاهرة الدستورية . 
 اإلجتماغي لها فز

                                                                                                                                                                      Study plan:  خطة الدراسة 

I .المقدمة و اإلطار النظري                                                                                                 

II . أساس المسؤولية عن القواني   المخالفة للدستور 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ة، انسداد فز تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

III .  وط المسؤولية العادية أم هي وط المتعلقة بمسؤولية الدولة عن القواني   غي  الدستورية )هل شر الشر
 مسؤولية من نوع خاص(. 

IV .                             الخاتمة                                                                         

II . أساس المسؤولية عن القواني   المخالفة للدستور 

ام التسلسل الهرمي الذي أنشأه      
اف بأنم من خالل عدم احي  ي  اإلداري االعي 

بدا من الصعب عىل القاضز
ز المعاهدات الدولية والقانون ،  ع أن يتضف بنفسم بطريقة خاطةة؛ والواقع أن الدستور بي  يمكن للمرسر

عية ، والذي  يعية يصطدم بالفعل بالمبدأ القديم الموروث من الرسر اف بالمسؤولية عن خطأ الدولة الترسر االعي 
لمان ، ألنم يمثل األمة ذات السيادة " ال يمكن للملك أن يرتكب خطأ "بموجبم  . وبعبارة أخرى ، ال يمكن للير

ا بمسؤولية الدولة  ً ف مجلس الدولة أخي 
ة طويلة ، اعي  أن يرتكب أي خطأ أثناء عملم؛ وبعد تفادي السؤال لفي 
يعية لكن عند قراءة أحكام مجلس الدولة ، يبدو أنم من الصعب  ة يتحديد أساس وطبيعة هذه المسؤولالترسر
اف بأن معظم  هل هي مسؤولية عىل أساس الخطأ أم مسؤولية بدون خطأ؟ )أ(، ومع ذلك  يجب االعي 

 . )ب(المظاهر ال تزال تشي  إىل الخطأ باعتباره أساس المسؤولية ويمكن التدليل عليم 

 ازدواجية أنظمة المسؤولية والخضوع إلعالنات عدم دستورية المجلس الدستوري -أ 

لحدث الُمحّمل للمسؤولية ، فإن المسؤولية عن األفعال المخالفة للدستور لها سمتان من وجهة نظر ا     
ز بشكل عام؛ وهذه المسؤولية لها وجم  رئيسيتان. واحدة معروفة  منذ األزل  وتتعلق بالمسؤولية بسبب القواني 

لسمة األكير حداثة هنا، ؛ أما ا(1)مزدوج ألنها يمكن أن تكون مسؤولية خالية من األخطاء أو مسؤولية عن خطأ 
ط الخاص لقيام المسؤولية ال يتم الوفاء بم إال إذا كان القانون غي   هو أن مجلس الدولة يعتير أن هذا الرسر

 من قبل المجلس الدستوري 
ً
 . (2)دستوري أي تم تجريمم مسبقا

، اعتير جزء من العقيدة القضائية الفرنسية أن المسؤولية بموجب القانون هي 
ً
أ الذي ال  مسؤولية الخط تاريخيا

ي "مبدأ دستور يذكر اسمم، والبعض اآلخر يريد أن يذكره . وفقا لمؤلف أطروحة حديثة حول هذا الموضوع: 
ي اإلداري بتصنيف عدم دستوريته عىل أنه سوء سلوك 

ا للقاض 
ً
للمسؤولية، كقاعدة قانونية، يحدد تفويض

، ف ام بمسؤولية الدولة؛ وبالتالي
ي القانون العذي طبيعة لاللي  

 
يعية ف ادي إن استكمال مسؤولية الهيئة التشر

 [viiiعن مسؤولية السلطة العامة يكمل إخضاعها لسيادة القانون ". ]  

يذهب البعض من الفقم إىل أن هذا الموقف  يعكس رؤية للتاري    خ وأيديولوجية ال يبدو أنها رؤية مجلس 
ي اإلداري يخضع

 نالحظ أن القاضز
ً
فقط لسيادة القانون طالما كان هو منشةها وضامنها: قبل  الدولة. دعونا أوال

عية األعمال اإلدارية  أكير من قرن، بتز مجلس الدولة المرحلة األوىل من الهرم من خالل تقرير السيطرة عىل رسر
ء قواعد مسؤولية الدولة - ا منسر

ً
ل الدلي-ودستورية أولةك الذين ال يؤخذون عىل أساس أي قانون؛ وهو أيض

ي حت  ا
، يخقز ع الدولة"ليوم، ثم وراء هذا التعبي  : يمارس الشعب  "مشر ي

ا ويحكم فيم القاضز
ً
واقًعا حًيا جد

صاحب الديمقراطية السيادة، بموجب القانون الخامس للجمهورية عن طريق االستفتاء وممثليها؛ وبالتاىلي 
ي أ ز ي يمكن للمرء أن يقودها عىل الطابع التحفي 

ي لمفهوم الخطعىل الرغم من النقاشات الت 
أ، و غي  المنطق 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ة، انسداد فز تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

اف بخطأ ضد اإلدارة وهو بحكم تعريفم الذراع المساعدة للدولة  ز االعي  الوزير -هناك بالفعل فرق جوهري بي 
 من اتخاذ قرار 

ً
ي حرفًيا المساعدة بدال

لمان الذي ينتخب من قبل الشعب ]  -الذي يعتز ي ixوضد الير
[  ؛ فقز

، والقانون، ا عن اإلرادة العامة، ال يمكن الطعن فيها، سواء بموجب الدستور،  التقليد الثوري الفرنسي تعبي 
[ ، أو المعاهدات الدولية المكون x] 1936نوفمير  6سيدة أرملة من  Coudertو ARRIGHIوأشار إىل فقم 

غي الوحيد للشعب ، ال يمكن
لمان هو الممثل الرسر ن أ الثوري حريص عىل التأكد من أن القانون الذي تبناه الير

ي 
ا االحتفاظ بنظام قانوئز

ً
ي  monistيكون موضع تساؤل ألي سبب من األسباب ، وقد اختار أيض

ز
، مما أدى ف
امات فرنسا الدولية.   ز ي هذا السياق ال يمكن إخضاع القانون اللي 

ز
ي  ،ف
اف بنظام ثنائ   الممارسة العملية إىل االعي 

ي عام 
ز
ام مب  1946فرنسا  ف ي القانون المحىلي ، حرًصا منها عىل تأكيد احي 

ز
ادئ القانون الدوىلي وضمان فعاليتم ف

؛ تم تأكيد هذا الموقف  بطرق مختلفة إىل حد ما ،  ي
ة المذهب القانوئز ي مسي 

ز
عت ف ي هذا النهج ورسر

ز
انخرطت ف

تفوق  1958أكتوبر  4من  55[ ، ثم بموجب المادة xi]   1946أكتوبر  27من دستور  26من خالل نص المادة 
ي الداخىلي منصوص عليم بوضوح ]المعاهدات ال

ي النظام القانوئز
 [xiiدولية فز

 
ً
اف بخطأ ليس ثقيًل ي االعي 

لمان"،ومع ذلك، يرغب البعض فز أن يكون  ولكنم بسيط من شأنم "يشوه عمل الير
يعي عىل حاالت لم  تب عىل حكم تشر ي يمكن أن تي 

لمان )...( انعكاًسا عىل اآلثار الت  ة فرض عىل الير "مي  
 [ . xiiiعىل حد تعبي  شابوس ]؛األفراد "

ا ، فإن تهاون القانون ، الذي تشارك فيم مسألة دستورية األولوية بشكل ال يمكن إنكاره ، يشكل العنض  ً أخي 
ز بسبب تطبيق قانون غي   ي لحقت بالمتقاضي 

ار الت  ر إعالن الدولة المسؤولية عن األضز األساشي الذي يير
امات فرنسا الدولية دستوري لم يتم اعتماد هذا الحل ،  ز ي تتجاهل الي 

ز الت  الذي تم تجاهلم فيما يتعلق بالقواني 
: إنم ال يثي  أي  ي

ز غي  الدستورية. باتباع االستنتاجات، استنسخ مجلس الدولة الرسم البيائز ، فيما يتعلق بالقواني 
امات الدولية ي ز ع. إن الجهل البسيط بموجب القانون بالدستور أو بااللي  ي لتحمل مسخطأ من المرسر
ؤولية كقز

ز و غي  دستورية ]    inconventionnellesالدولة. ويبدو بالتاىلي توحيد نظم المسؤولية للدولة بسبب القواني 
xiv .] 

ي اإلداري من إجراء تقييم 
ز السلطات والذي سيمنع القاضز يعتمد هذا الحل عىل حجة رئيسية: مبدأ الفصل بي 

، فإن الفكرة  ع. وبالتاىلي
ي اإلداري بعدم شخصي لعمل المرسر

الفرنسية لهذا المبدأ ستعارض ما يصفم القاضز
ي هذه القضية، يتم مراجعة 

ي االضطالع بمسؤوليتم، هذا النهج ال يقنعنا فز
ع الطبيغي فز

دستورية خطأ المرسر
ة من قرار عدم  ع سوف ينبع مبارسر صالحية القانون من قبل المجلس الدستوري، وبالتاىلي فإن خطأ المرسر

: يتم تنفيذ الخطأ من قبل دستوريتم؛ لن  ز لمانيي  ي اإلداري بإجراء أي تقييم شخصي لعمل الير
يقوم القاضز

يعية دون الكشف عن هويتم كان مجلس الدولة أساًسا عىل العناض السياسية ،]   [ ، حت  ال xvالوظيفة الترسر
؛ إذا طلب المقرر العام هذه المسؤولية  ع من خالل وصف تضفم بأنم خاط   . يعارض المرسر

ا أن نعتير أن "فرض 
ً
ي مزايا هذا األمل، يمكننا أيض

هذا ويذهب البعض من الفقم إىل أنم باإلضافة إىل الشك فز
ز السلطات وأن استخدام هذا المفهوم سيعكس  ء بشكل خاص لمبدأ الفصل بي  لمان" يسي األفكار عىل الير

-ضاع هنا بقدر ما يجب تحقيق توازن بشكل أكير إحياء سلطة القضاة هذا التقدم لسيادة القانون، ال يوجد 
ي القانون الدستوري 

ز الديمقراطية وسيادة القانون: يجب أال يحيد األول عن القوة غي  المحدودة -مركزي فز بي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ة، انسداد فز تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي حكومة القضاة؛ سيتطلب الحل 
ز
ي يجب أال يكون فاسدا ف

للشعب الذي أثبت قدرتم إىل "فعل الخطأ"، والثائز
 [.  xviمن القانون اإلداري ]  المعتمد هنا إعادة صياغة فصل

ي قيام المسؤولية  . أ 
 
ي أساس المسؤولية عن القواني   الغي  دستورية:الخطأ عنض أساسي ف

 
رأي الباحث ف

 بفعل القواني   غي  الدستورية 

ز غي        ز تقييم ما إذا كان الخطأ عنضا أساسيا يمكن أن تبتز عليم مسؤولية الدولة عن القواني  يتعي 
ز الخطأ بالتحديد بمعتز التهور أو اإلهمال  اضًيا أي عنًضا ذاتًيا ،  والذي يمي 

ي هذا الصدد أم أنم افي 
ز
الدستورية ف

ي المعتز الذي ُينسب تقليدًيا إىل مفهوم ا
ز
سلوك الشخص الذي ُيدغ حدوث االنتهاك  -لخطأ أو عىل أي حال ف

ي باعتباره 
، وبالتاىلي المسؤولية من هذا المنظور خطةية ، فإن الخطأ هو عنض يضاف إىل انتهاك الحكم المعتز

ا شخصًيا للقضية من خالل وصف السلوك الذي يؤدي إىل االنتهاك ولكن ليس بشكل مبارسر االنتهاك 
ً
مكون

ر.              عىل هذا النحو أو الفع  ل المعياري الذي يسبب الضز

ي 
فيما يتعلق بالنشاط المعياري يواجم العديد  -واألهم من ذلك االحتيال  -إن البحث عن خطأ بالمعتز الذائ 

ط كانت مسؤولية الدولة  من الصعوبات بالفعل عىل المستوى المفاهيىمي ، بحيث يكون عنض الخطأ كرسر
ي التأكيد عىل دائًما موضوع تفكي  عميق وت

ؤدي إىل تقييمات متضاربة عىل وجم الخصوص ، لم نفشل فز
وري تحديد السلوك اإلهماىلي من جانب السلطات العامة عىل أساس نفس المعايي  

صعوبة ذلك كان من الضز
ز من  ي تم وضعها لتفسي  عمل األشخاص االعتباريي 

ي تم تحديدها للقانون الخاص ، خاصة ألن اآلليات الت 
الت 
ز سيكشف  من هذه الزاوية ، عديم الفائدة تماًما أو خال ل إقراضهم نفس السلوك مثل األشخاص الطبيعيي 

 عىل أي حال غي  كاٍف. 

يغي 
ي اإلجراء الترسر

ي الواقع ، من وجهة نظر مجردة بالفعل ، يبدو من الصعب تحديد السلوك المهمل فز
فز

ع ، أو حت  تصور إمكانية أنم كان عىل علم باالنت ض أن أسبابللمرسر  هاك عىل العكس ، ال يسع المرء إال أن يفي 
ي منحهم نفس السلوك الذي يتخذه 

ز فز ع؛ إن عمل األشخاص االعتباريي  المصلحة العامة تحرك المرسر
ي الواقع ، 

 األشخاص الطبيعيون يثبت ، من هذه الزاوية ، أنم عديم الفائدة تماًما أو عىل أي حال غي  كاف فز

اف بأن معظم المظاهر ال تزال تشي  إىل الخطأ باعتباره أساس المسؤولية  ، حت  عندما ومع ذلك  يجب االعي  
ي النظام الفرنسي ، الذي ينطبق فيم مبدأ 

ي جوهرها بدقة بالفعل نفكر  عىل وجم الخصوص  فز
يتم استيعابها فز

ي حد ذاتم يشكل خطأ  ، وكذلك موقف  محكمة النقض"  
 "Corte di cassazioneأن أي عدم قانونية فز

ي تنتج 
ي انتهاك األحكام الت 

ه فز ز ي حد ذاتم ، يمكن تميي 
ا األفعال غي  القانونية ، فإن الخطأ ، فز

ً
اإليطالية الذي وفق

ي ، 
يغي غي  قانوئز

ض عىل األقل كلما تم اتخاذ إجراء ترسر عن اعتماد الفعل ،   بعبارة أخرى ، الخطأ ، الذي ُيفي 
ي 
ي اعتمدتها السلطات العامة أو بسبب انتهاك سواء بسبب الطبيعة الطوعية الت 

ال جدال فيها لألفعال الت 
امها ، انت  بم المطاف إىل فقدان كل دالالت ذاتية  ]   م السلطات العامة باحي  ز ي تلي 

عية الت   [. xviiلمبادئ الرسر
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ة، انسداد فز تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي ، مما أدى إىل أنم 
دما حت  عنوبعبارة أخرى ، تحول البحث عن الخطأ من الخطأ  الشخصي إىل الخطأ المرفق 

عية التضف ببساطة شديدة ، فهو مرتبط بأي حال بمحتوى الحكم المخالف ، بمعتز أن  امن مع عدم رسر ز ال يي 
ي ممارسة مهامها المؤسسية.  

ز
امها ف ز عىل اإلدارة احي  ي يتعي 

 األهمية تعزى إىل قواعد السلوك الت 

ا ي أداء مهامم األساسية باحي 
ز
ع ف م المرسر ز د ما م حدود معينة تفرضها معايي  أعىل ، فال يوجوالواقع أنم عندما يلي 

ز  ر الناجم عن القواني  يمنع  من وجهة نظر النظرية القانونية العامة ، من أنم قد ُيطلب من الدولة تعويض الضز
ة من الناحية  ز ا أو متمي 

ً
ع ليست بعيدة جد ي ظل هذه الظروف فإن مسؤولية المرسر

ز
ي تجاوزت هذه الحدود ؛ ف

الت 
ي وضع المعايي  ، كما هو مقبول اليوم عىل نطاق واسع   المفاهيمية

ز
عن مسؤولية اإلدارة بسبب نشاطها ف

ي حاالت معينة عىل تعويض عن 
ز
الخطوط، ولكن هناك المزيد كما نعلم ، فإن معظم النظم القانونية تنص ف

ع ، حيث يتم تن ع تماما للمرسر ي منها الفرد نتيجة نشاط مرسر
ي يعائز
أدئز انتهاك  فيذه دونخسارة الممتلكات الت 

ي حاالت التأميم والمصادرة ألسباب تتعلق بالمنفعة العامة؛  لذلك ، إذا قبلنا أن التضحية 
ز
لمعيار ساري: نفكر ف

ي والملكية للفرد يجب أن يكون مصحوًبا بتعويض 
غي للصالح العام عىل الوضع القانوئز

هي المفروض بشكل رسر
اف  ر ناتًجا عن قانون عادل ، سيكون عىل األقل عدم االعي  بأدئز إمكانية للتعويض عندما يكون هذا الضز

ي بسبب عدم توافقها مع مستوى أعىل )دستوري ، مجتمع أو عىل أي حال لها األسبقية عىل 
يغي غي  قانوئز

ترسر
 .) ي
 الفعل المعتز

ي 
ي التقارير الت 

ي مقاربة مماثلة قدمت : كما أنم ومن الصعب تحديد ، من ناحية أخرى ، أنم فز
ا القانون يحكمه فز

ز األمثلة العديدة ، يجدر التذكي    وواضحة ومن بي 
ً
ع مقبولة عالميا الدوىلي ، فإن مسؤولية الدولة عن فعل المرسر

ة  ام باإلصالح هو نتيجة مبارسر ز بالمبدأ الذي أكدتم محكمة العدل الدوىلي الدائمة ، والذي ينص عىل أن االلي 
ا: من مبادئ القانون الدوىلي أن لفعل ضار يتعارض مع القانون الدوىلي وينس

ً
ب إىل الدولة، وبشكل أكير تحديد

ي شكل مناسب. وبالتاىلي ، فإن الجير هو المكمل األساشي لخرق 
ر فز ام بجير الضز ز

انتهاك االرتباط يستلزم االلي 
ي االتفاقية نفسها ]  

ورًيا لتكريسم فز  [  . xviiiتطبيق االتفاقية ، دون أن يكون ذلك ضز

ي االجتهادات القضائية المعروفة ، عىل اإلحاطة علما بهذه النية المحددة ، عىل وقد اقتضت المحك
مة ، فز

ع ، والحظت أن معاهدة الجماعة األوروبية وضع  النحو الذي عير عنم واضعو المعاهدة ومن ثم من قبل المرسر
ي مجاالت 

ي الخاص بم ، والذي من أجلم كانت الدول محدودة ، وإن كانت فز
محدودة ، حقوقها نظامم القانوئز

ا األفراد  الذين يمنحهم قانون 
ً
ي عىل الدول فحسب ، بل أيض

السيادية ؛ ال يقتض موضوع هذا النظام القانوئز
 ، ولكن 

ً
ي تنشأ ليس فقط عندما تتم المعاهدة ضاحة

ي ، والت 
ا تشكل جزًءا من تراثهم القانوئز

ً
المجتمع حقوق

ي تفرضها 
امات الت  ز ا من خالل سبب االلي 

ً
المعاهدة عىل األفراد والدول األعضاء ومؤسسات أيض

ي تم 
ي تحكم وضع األفراد والت 

ي حالة معايي  "قانون الجماعة" الت 
اف بأنم فز المجموعة؛لذلك يجب االعي 

يعية  ير عدم المسؤولية العامة المزعومة للهيةة الترسر اف بأولويتها عىل أحكام القانون المحىلي ، ال يمكن تير
االعي 

ي  الوطنية؛ إن
ي يفرضها قانون الجماعة وبالتاىلي ، والت 

امات الت  ز يعية فيما يتعلق بااللي  فكرة مسؤولية الدولة الترسر
ها لهذا الغرض ، هي  ي تم توفي 

ا لإلجراءات الالحقة الت 
ً
قبلتها معاهدة من قبل الدول نفسها أو تم إنشاؤها وفق
ي ال─ عىل العكس من ذلك ، متماسك بالكامل وبالتاىلي متأصل 
خصائص األساسية والنموذجية للنظام فز

ي للجماعة ]
 [ . xixالقانوئز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ة، انسداد فز تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي 
ي ضوء حكم الفرنكوفيتش وآخرين ، ولكن بالفعل بسبب خصوصية النظام القانوئز

ز
ي النهاية ، ليس فقط ف

ز
وف

يعية أو السلطة  وع ُينسب إىل السلطة الترسر للجماعة ككل ، ليس من المهم ما إذا كان الفعل غي  المرسر
ي التنفيذية، و 

ز
يعية يتم التغلب عليها عىل أي حال ف من ناحية أخرى ، فإن مشكلة مسؤولية الدولة الترسر

ة؛ تأكيد المحكمة أنم سيكون من  وع بأحكام قابلة للتطبيق مبارسر ي يتعلق فيها الفعل غي  المرسر
الحاالت الت 

ي التذرع بأحكام األمر الذي
ز
رهم ف ا أن تجد أن األفراد لديهم ما يير

ً
وط المنص المتناقض أيض ي الرسر

ز
وص يستوف

ي أنم من xxعليها أعاله ، أمام المحاكم الوطنية ، بهدف لوم اإلدارة ، ومع ذلك ، اعتير أنها ال تفعل ذلك  ]
[  يعتز

 ، ي يستمدها األفراد من أحكام المجتمع المطبقة بشكل مبارسر
ا حماية الحقوق الت 

ً
مسؤولية اإلدارة العامة أيض

، أنم إذا لزم األمر ، فمن المؤكد أنم من الممكن التأكيد عىل مسؤولية اإلدارة ويستتبع من وجهة النظر هذه 
 للقانون يتعارض مع قانون المجتمع ، أو عىل أي حال ألنم يطبق مثل 

ً
العامة ألنها اتخذت تدابي  ضارة تنفيذا

ي هذا االتجاه ،عىل سبيل المثال ، يبدو أن مجلس الدولة الفرنسي قد ان
ز
خرط من خالل هذا القانون، ف

ة سلطة تقديرية تم  االحتفاظ بالمسؤولية عن الدولة للخطأ السلطة اإلدارية ،عىل األقل عندما تستخدم األخي 
إسنادها إليها بموجب قانون داخىلي مخالف لقانون الجماعة ]

xxi ، ي حاالت من هذا النوع
[؛ من المسلم بم أنم فز

ي السلوك غي  
ي قانون يتعارض مع فإن أصل المسؤولية يكمن مع ذلك فز

ع ، أي فز ي المنسوب إىل المرسر
القانوئز

وري تحديد ما إذا كان النسب  ي أنم من الضز
قانون الجماعة، ومع ذلك ، فمن الطبيغي بموجب القانون الوطتز

ع ، أو الطريقة  اك مسؤولية المرسر ورية ، ذات طبيعة إجرائية و / أو جوهرية ، إلرسر إىل اإلدارة وسيلة ضز
ي 
  قدما. الصحيحة للمصز

ي هذه الحالة ، هو أنم عىل أي حال يتم توفي  األدوات الالزمة حت  
ي ما يهم فز

ما يتطلبم قانون الجماعة ، فز
ر الذي لحق نتيجة انتهاكات قانون الجماعة.  يتمكن الفرد من المطالبة ، وربما الحصول عىل تعويض عن الضز

ي هذا الصدد أن يكون واضحا أ
ي فز
ي لم ُينص أو لم وعالوة عىل ذلك ، ينبغز

ن مشكلة تحديد سبيل انتصاف قضائ 
ي النظم القانونية للدول األعضاء ليست قابلة للتغلب عليها وال جديدة؛ ال يرجع ذلك إىل 

يتم قبولم بعد فز
ي 
ا ألن المحكمة قد تغلبت عليها بالفعل فز

ً
ي هذه القضية ، ولكن أيض

الحقائق المحددة للقضايا المشار إليها فز
التاريخية وغي  المتنازع عليها من السوابق القضائية. وقد تم تأكيد ذلك ، عىل وجم الخصوص  بعض المقاطع

ز ، والذي لم يسمح النظام  ي معي 
ي قضيتان واجهت المحكمة فيهما مسألة ما إذا كان سبيل انتصاف قضائ 

فز
ي أن تكون منفتحة وتنفذ 

ي ، يمكن أو ينبغز
ي الوطتز

ي بعرضم  عىل القاضز
ي الوطتز

نون المجتمع بموجب قا اإلجرائ 
[xxii .] 

III .  وط المسؤولية العادية أم هي وط المتعلقة بمسؤولية الدولة عن القواني   غي  الدستورية )هل شر الشر
 مسؤولية من نوع خاص(: 

ز غي  الدستورية،  بناًء عىل هذه المبادئ، يقرر مجلس الدولة عند الفحص الدقيق لمسؤولية الدولة عن القواني 
وط  عدم دستورية القانون لتشكيل الحدث الذي يؤدي إىل مسؤولية الدولة مقيدة للغاية وتجعل أن تكون رسر

ي اإلداري المجلس الدستوري 
ي ضوء عدم الكفاءة التقليدية للقاض 

 
ي هذا المجال ف

 
ي ف

هو صانع القرار الحقيق 
ا، إىل جانب تأسيسهأما بالنسبة للصلة السببية، فيبدو أنم من الصعب  للتحقق من دستورية القواني   )أ(. 

ي لقاعدة المصادرة الرباعية لمدة أرب  ع سنوات ؛ 
ر )ب(. التطبيق التلقائ  ي تحد من الض 

 والت 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ة، انسداد فز تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

وط المتعلقة بإرادة المجلس الدستوري :  -أ  الشر

ي ظل وجود األداة األوىل للمسؤولية       
ز
اكها إال ف ز غي  الدستورية ال يمكن إرسر إن المسؤولية عن حقيقة القواني 

القرارات المعنية بعدم الدستورية قرارات الرقابة السابقة أو الالحقة من المجلس الدستوري: وهو الحدث  و هي 
د للمسؤولية ليس بالتاىلي غي  دستورية القانون فقط ولكن إعالن عدم دستورية القانون من قبل المجلس 

ّ
المول

ي الدستوري "  Théo Ducharmeالدستور. وهو ما أطلق عليم بعض من الفقم "
ز القاضز بحوار القضاة بي 

ي اإلداري 
ي ضوء عدم الكفاءة التقليدية للقاضز

ز
ط أساشي لقيام المسؤولية ف

ه كرسر ي اإلداري والذي اعتير
والقاضز

ز ، يبق  المجلس الدستوري هو الوحيد القادر عىل تحديد حقيقة تناقض القانون  للتحقق من دستورية القواني 
ي مع الدستور، لذلك هناك انفص

: قاضز ي
ع الوالئ   فحص انتظام القانون وتوىلي المسؤولية عن المرسر

ز ال بي 
[؛ وعليم فإن المسؤولية xxiiiدستوري للرقابة عىل صحة القانون وقاض إداري لتقييم مطالبات التعويض ]

ي أعلن المجلس الدستوري أنها غي  دستورية، كما توفر تفاصيل عن تطبيق هذه 
ز الت  تقتضعىل القواني 

ز غي  الدستورية، يجب أن  المسؤولية ار الناتجة عن القواني  ي الواقع لتوىلي مسؤولية الدولة عن األضز
الجديدة فز

بناًء عىل "يكون القانون قد أعلن عىل هذا النحو من قبل المجلس الدستوري، بذلك تعلن المحكمة العليا أنم : 
يعي  من الدستور، ال يمكن أن تتحمل مسؤولية 62و 1-61و 61أحكام المواد  الدولة بسبب حكم تشر

-61مخالف للدستور فقط إال إذا أعلن المجلس الدستوري أن هذا الحكم غي  دستوري عىل أساس المادة 
ي إطار مسألة دستورية ذات أولوية  ؛أو عىل أساس المادة 1

 
ي » ، 61، ف

يعية الت  ي األحكام التشر
 
عند النظر ف

 [xxiv" . ]تعدل أو تكمل أو تؤثر عىل مجالها  

ي مسؤولية الدولة هذه ، وهو أن يأ
ي للمشاركة فز

ط إضافز ي مجلس الدولة لوضع رسر
: " قرار المجلس ئ 

ي 
الدستوري )...( ال يعارض التعويض ، إما أنه يستبعده ضاحة، أو أنه يسمح لجميع اآلثار المالية الت 

 ". أوجدها القانون أو جزء منها بأن يظل إجراء التعويض بمثابة موضع شك

ز االعتبار عند دراسة الحدث المولد لمسؤولية الدولة عن وعليم يتع ي اإلداري إذن أن يأخذ بعي 
ز عىل القاضز ي 

ي بموجبها من المرجح أن 
وط والحدود الت  ز غي  الدستورية قرار المجلس الدستوري، الذي يحدد الرسر القواني 

يغي ]
ي أحدثها الحكم الترسر

ي اآلثار الت 
ي الحيثية السادسة [ ؛وهو ما عير عنم مxxvيتم التشكيك فز

جلس الدولة فز
م مراعاة ليس فقط جزء ً من منطوق القرار  2019من قراره رقم ...الصادر بتاري    خ ...  ز من ناحية أخرى ، فإنم يعي 
ي تدعمم. 

ا األسس الت 
ً
 ؛ ولكن أيض

ز عىل هذه األحكام أن مجلس الدولة كان يمكن أن  "يفصل إعالن عدم دستوريته عن الحظ أحد المعلقي 
ي تحديد توليد المسؤوليةاأل 

 
ي االعتبار عدم دستورية القانون كعنض مستقل ف

 
 سس والجهاز )...( ويأخذ ف

[ "xxvi :حيث يذهب الفقم إىل أنم ، كان يمكن لمجلس الدولة »[؛ وهو ما يؤخذ عىل مجلس الدولة الفرنسي
من الممكن  بالفعل فصل إعالن عدم دستوريته عن أسس وإجراءات قرارات المجلس الدستوري، كان

ي تحديد حدث التوليد ، من ناحية أخرى، ومع ذلك، ليس 
 
مراعاة عدم دستورية القانون كعنض مستقل ف

هذا بالتأكيد هو الخيار الذي اختاره مجلس الدولة، والذي يخضع لقرارات المجلس الدستوري من 
 ."  [xxvii] ناحيتي  
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ة، انسداد فز تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

، يجب أن ينشأ إعالن عدم دستورية قرار:  من         
ً
ا من  أوال

ً
المطلوب أن يكون إعالن عدم الدستورية مستمد
ي قانون صدر 

ز
ي إطار إجراء مسألة دستورية ذات أولوية أو من قرار مراجعة مسبقة يشكك ف

ز
قرار صادر ف
ا.... ]

ً
 [. xxviiiسابق

؛ يمكن استبعاد مبدأ التعويض بقرار من المجلس الدستوري، "  ز ز أساسيي   ، يقدم مجلس الدولة تفصيلي 
ً
ثانيا
 بأن يعيش أي إجراء  إما 

ً
 أو جزئيا

ً
ي أوجدها القانون كليا

، أو أنم يسمح لكل اآلثار المالية الت 
ً
أنم يستبعده ضاحة

 إىل درجة التشكيك 
 
، وهو خاص بتحليل حدث التوليد، األول هو بداهة. ». تعويض يرف ي

ط الثائز إذا فهمنا الرسر
 بإعالن عدم الدستورية هو المجلس هو منطق صحيح من منطلق أن الجهة الوحيدة المخولة دستو 
ً
ريا

 الدستوري، وإن منحت الجهات القضائية اإلدارية أو العادية التصفية األولية والثانية للدفع بعدم الدستورية 

ا جزئًيا 
ً
م بقرارات المجلس الدستوري. إذا ألغز األخي  قانون ز

ي مرتبط بحقيقة أن مجلس الدولة يلي 
ط الثائز الرسر

األحكام ذات الطبيعة المالية، فيبدو من الصعب تقديم مطالبة بالتعويض عىل أساس عدم فقط وسمح ببقاء 
 دستورية نفس األحكام. 

 إثارة للدهشة عىل حد تعبي  الفقيم الفرنسي  فليي  كوساني  
ط األول أكير يشبه إل حد ما  :)) إنهقد يبدو الرسر

. منذ ص يعي ي المجلس التشر
 
، كان من المعتاد أن  La Fleuretteدور قرار جعل المجلس الدستوري عضًوا ف

ع ويستبعد جميع التعويضات عندما يستبعد القانون ضاحة جميع  يقرر مجلس الدولة إرادة المشر
ي يمارسها 

ورة من المراجعة الدستورية الت  ء من هذا القبيل ينبع بالض  ي
التعويضات. ولكن ال يبدو أن أي سر

 [xxixالمجلس الدستوري((. ]

ي حكم صادر عن المجلس الدستوري ذاتم أو ال تقوم 
ز غي  الدستورية إال إذا وجد فز ع عن القواني  مسؤولية المرسر

ر االعتقاد بأن المجلس الدستوري أراد استبعاد التعويض ضمن قرار الغاء الحكم  ية ما يير ي أعمالم التحضز
فز

ط المتعلق بالمسؤولية عن يغي غي  دستوري ...و هو تقريبا نفس الرسر
، حيث اشي   الترسر ز ع آثار القواني  ط المرسر

ر  ية ما يير ي أعمالم التحضز
ي نص القانون أو فز

ع إال اذا وجد فز ي قرار.....ال تقوم مسؤولية الدولة عن المرسر
فز

ية لقانون  تموز / يوليو  12االعتقاد باستبعاد أي تعويض ؛ وهكذا استخلص مجلس الدولة من األعمال التحضز
ر الناشر  عن بحظر بعض ألعاب النصي 1983 ي استبعاد أي تعويض عن الضز

ع فز ي أماكن عامة إرادة المرسر
ب فز

يعية. ] ي إسبانيا  xxxالنصوص الترسر
يعية فز ط لمسؤولية الدولة الترسر ي المذكور ، ُيفرض ، كرسر

ي المبدأ القانوئز
[ فز

ي 
يغي نفسم قد توقع إمكانية التعويض الجيتز

ي حال -كذلك ، أن القانون الترسر
ط ال يرسي فز عدم  ةوهو رسر

ي  ع من  -االمتثال لقانون االتحاد األوروئر ، والذي نحن نعتير ذلك غي  مناسب ، ألنم مع هذا القيد ، يحد المرسر
ر ، ويتجاوز أحكام المادة  ي ال تنص عىل أن مبدأ المسؤولية اإلرثية  9.3مسؤوليتم دون مير

من الدستور ، والت 
( ، يخ يغي

ط من هذا القبيل. ]للسلطات العامة )من بينها ، السلطة ترسر  [xxxiضع ألي رسر

واتجاه القضاء نحو اعتبار أن كل قانون يتدخل من أجل صالح عام و سام يتضمن مثل هذا االستبعاد، و قد 
ي المحل األول عندما 

، و يستبعد التعويض فز
ً
فرست فكرة الصالح العام هذه نفسها بطريقة أكير فأكير توسعا

ع ردع نشاط يوصف بالغش أو  معاقب عليم أو إلنهاء نشاط خطر أو ضار بالصحة العامة. و كذلك  يريد المرسر
يستبعد إمكان التعويض إذا كان القانون قد وضع لمصلحة اقتصادية أو اجتماعية لها صفة العموم فلم تقر 

ز وضعت لمكافحة غالء األسعار ......و يضاف إىل ذلك أن  ع بالنسبة لتطبيق قواني  مسؤولية الدولة عن المرسر
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ة، انسداد فز تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 لتعويض اآلثار  مجلس
ً
ع أراد استبعاد أية صور للتعويض عندما يضع هو نفسم نظاما ض أن المرسر الدولة يفي 

 [xxxiiالضارة للقانون مثال صورة المعاشات أو تعويضات إنهاء الخدمة. ]  

ا باسبعاد أي تعويض بسبب تطبيق الفقرة   كبي 
ً
 من الدستور 62من المادة  2ويظهر القضاء أكير حداثة تشددا

ي المستقبل ]و 
ز
ي تسمح  للمجلس الدستوري بتعديل آثار قراراتم ف

ي حالة تعديل آثار إعالن عدم xxxiiiالت 
ز
[؛ ف

: عندما يجمد المجلس الدستوري  ز ي حالتي 
ز
ي المستقبل ، ال يمكن رفع دعوى التعويض إال ف

ز
دستوريتم ف

ي الحاال 
ز
ي غضون المهلة؛ ف

ز
ع أو لم تتدخل ف ت األخرى ، لن تكون اإلجراءات المعلقة ريثما يتدخل المرسر

ات بشكل  ي )القانون غي  الدستوري( حافظ عىل التأثي 
ز
ي الدستوري ف

مسؤولية الدولة ممكنة " ؛ ألن القاضز
منتظم....ومع ذلك فقد يكون هناك اعتباران قد عمال عىل إثبات صحة هذا النهج ، و كالهما مأحوذ من المادة 

 من الدستور .  62

من  62من المادة  3تجنب ما ال يمكن حظره .تنص الجملة الثانية من الفقرة  األول : هو أنم ال فائدة من
الدستور عىل أن قرارات المجلس الدستوري ملزمة للسلطات العامة وعىل جميع السلطات اإلدارية و السلطات 

ي بموجب
وط و الحدود الت  ي هو أن المجلس الدستوري ، يحدد الرسر

ي الثائز
ا من هالقضائية ، االعتبار اإلضافز

ي أحدثها الحكم. 
ي اآلثار الت 

 المرجح أن يتم التشكيك فز

ي يمكن أن 
ي ، و لكن أيضا العواقب الت 

تيب القانوئز ي الي 
يعية ، و قوتها فز اآلثار ليست فقط وجود األحكام الترسر

ي حت  بعد إلغاؤها أو إعالن دستوريتها بالنسبة ألولةك الذين تم إلغاؤها با
تيب القانوئز تب عىل الي  فعل لتي 

ي قرارات جمعية مجلس الدولة ، إنم 
؛والحذر الذي الحظناه من أجل  تمديد هذا التعليق ال يكمن فقط فز

ي الدستور . 
 مكرس فز

ي حددها المجلس  الدستوري . 
ي هذه القضية ، يجد مجلس الدولة تطبيقا فوريا للقيود الت 

 فز

ي المستقبل  تكون مسؤولية الدولة مفتوحة ومن 
ي حالة التعديل فز

يبدو أن مجلس الدولة يعتير أنم حت  فز
ره  ي المستقبل ، يير

ي حالة التعديل فز
، ح ""  التبعات المفرطة بشكل واضالمشكوك فيم أيضا ما إذا كان ، فز

ي اعتمدها المجلس الدستوري ، للتطبيق الفوري لعدم 
ا للصيغة الت 

ً
عويض لن الدستورية ، فإن فتح نزاع التوفق

ي إدراك عواقبم المفرطة ، عىل سبيل المثال عىل المالية العامة. وبالتاىلي فإن الموقف الذي تبناه 
يتسبب فز

ز   تحديد العالقة بي 
ً
ز عليم من اآلن فصاعدا ي الدستوري ، الذي سيتعي 

ا للقاضز
ً
مجلس الدولة يشكل استةناف
ي غياب ما ، يمكن إصالح اآلثار الناتجة عن قانون غي  اآلثار المؤقتة لقراراتم و 

ي المسؤولية  فز
مشاركة الدولة فز

ا خطر من قيام المجلس الدستوري بتعديل ممارسة المراجعة الدستورية من أجل الحد من 
ً
منتظم؛ هناك أيض

ي مسؤولية الدولة من خالل عدم وصف الحدث المولد. 
 الفرضيات المتمثلة فز

ي نهاية المطا  
ام باتباع موقف مجلس الدولة ؛ يبق  وحده فز ز سيد   "ف ، ليس عىل المجلس الدستوري أي الي 

ي قراراتم ] الزمن  "
 عن تحديده، xxxivفز

ً
ز اإللغاء والمسؤولية ، فسيكون مسؤوال [ . إذا قرر اتباع هذا االنفصال بي 

اس كان قراره يمكن أن يكون بمثابة أسباإلضافة إىل اآلثار الزمنية لقراراتم ، عىل أساس كل حالة عىل حدة ما إذا  
ي تنص 

ي االستنتاجات ، والت 
إلجراءات التعويض؛ عالوة عىل ذلك، تتناقض هذه الدعوة مع الفكرة ، الموجودة فز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ة، انسداد فز تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي xxxvعىل أن مسألة األولوية المتعلقة بالدستورية ستكون دعوى قضائية خالصة من القاعدة إىل القاعدة ]
ز
[  ؛ ف

ز عل خضع منصبم]هذه الفرضية ، سيتعي 
ُ
ي ت
[؛عالوة عىل ذلك ، فإن هذا xxxviيم اتباع مقاربة تبعية لقراراتم الت 

ي موجز منفصل ومسبب من أجل فصل 
ز
ط الذي يتطلب إثارة الدفع بعدم الدستورية ف النهج يتناقض مع الرسر

 مسألة الدستورية عن وقائع القضية. 

و  ي اإلداري ، والقضاة  عموما سيحكمون عىل رسر
اك المسؤولية. إذا بدا أن مجلس وعليم فإن القاضز ط إرسر

ز المعلنة المخالفة   واسع النطاق إىل قاعة المحكمة لتوىلي مسؤولية الدولة بسبب القواني 
ً
الدولة قد أتاح وصوال

ي قد ، عالوة عىل ذلك ، تحد من أي تعويض. من ناحية 
وط األخرى الت  ي أنم يحتفظ بالرسر

ز
للدستور ، فال شك ف
ز ، بالنسبة للمحكمة اإل  ي تصدر كل أرب  ع سنوات ، بالتوازي مع القواني 

دارية  اإلستةنافية ، تبدأ الوصفة الت 
 لوجود" 

ً
ر ومعرفتم دون أن ُيعتير الضحية "  متجاهال ي التاري    خ الذي يتم فيم تشكيل الضز

ز
التنظيمية ، ف

ط التقييدي بشكل خاص يعيد إىل القا ي اإلدار المطالبة حت  تدخل إعالن عدم دستورية ". هذا الرسر
ي أن ضز

ي 
يحد بشدة من بدء مسؤولية الدولة هذه السيطرة قابلة للتحقق بشكل خاص فيما يتعلق بالقرارات الت 

 [xxxviiحيث أن المجلس الدستوري لم يحد من فرضيات مسؤولية الدولة. ] 2010صدرت منذ عام 

ر :  -أ  وط المستمدة من العالقة السببية والض   الشر

د للمسؤولية عند قراءة األحكام ا          
ِّ
ز الحدث المول لصادرة عن مجلس الدولة، يبدو أن العالقة السببية بي 

ر الذي ُيلتمس التعويض عنم يصعب إثباتم  ه من خالل التطبيق (1)والضز ر فقد تم تأطي  جير ؛ أما بالنسبة للضز
ي الحيثية السابعة من قراراتم ، يتجاوز مج

ية لس الدولة القضالصارم لقاعدة المصادرة لمدة أرب  ع سنوات فز
ر  . (2) الوحيدة لحدث التوليد لمعالجة العالقة السببية والضز

 الرابطة السببية: ( 1

ز عدم قانونية أحد         ورة الصلة السببية بي  فمن المتكرر أن يتذكر مجلس الدولة أنم غي  موجود بالضز
 عىل أساس عدم الكفا 

ً
ا ر الذي لحق بم، هذا ما فعلم أخي  ا أن:" عندما يسغ شخص ما األحكام والضز ءة، معتير

وك  ر الذي لحق بم نتيجة لعدم قانونية قرار إداري تمنعم عدم الكفاءة، فإن األمر مي  إىل دفع تعويض عن الضز
ي تنتجها األطراف،إذا كان من الممكن اتخاذ 

ي ضوء كل العناض الت 
ي اإلداري للمطالبة، وتزوير إدانتم فز

للقاضز
ا نفس القرار قانونا وكا

ً
ي ظروف القضية إذا كان من الممكن اتخاذ نفس القرار قانون

ن من الممكن أن تتخذ فز
ي ظروف القضية من قبل السلطة المختصة. 

 وكان من الممكن أن تتخذ، فز

ي  
ي لحقت بم ، ال يكقز

ار الت  ز إعالن عدم دستورية القانون واألضز  صعوبة هو العالقة السببية بي 
األمر األكير

ية أو إلغاء بما أننا لم نرى سوى الجزء المنطوق من قرار المجلس الدستوري و األسباب هي إعالن عدم دستور 
ي يتم 

ة الت  ي الفي 
ي تحديد الضحية فز

وري ، و ليس  مبدأ عدم الدستورية ، فإن الصعوبة تتمثل فز الدعم الضز
س أفضل من أي انعكاخاللها ، أعلن القانون غي  دستوري سوف أضز بم ، يوضح تحليل الحاالت الثالث هذا 

كة فنادق  رفض مجلس الدولة التعهد بمسؤولية الدولة عىل  ي باريس ورسر
كة كليسر ز األول رسر ي الحالتي 

نظري فز
ر وعدم دستورية القانون لم تثبت ؛ بما أن سبب عدم الدستورية الذي  ز الضز أساس أن العالقة السببية بي 

ي  يحتفظ بم المجلس الدستوري هو عدم الكفاءة السلبية
ء يجعل من الممكن التأكيد أنم فز ي

ع، فال شر للمرسر
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ة، انسداد فز تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

كات بعدم الدفع  يغي للرسر
، كان من الممكن أن يسمح حكم ترسر ي حالة عدم وجود مثل هذا العجز السلتر

ي أن يستفيدوا. 
ز الذين كان ينبغز  المشاركة والموظفي 

ر: ( 2  طبيعة الض 

وط المعتادة ا           ر بالطبع الرسر ي الضز
ز
ي شأن مسؤولية ويجب أن تتحقق ف

ز
ي وضعها القضاء العام ف

لت 
ة ومؤكدة أي يجب أن يجد  السلطة العامة، وبصفة خاصة ال يستحق عنم التعويض إال إذا كان ذا طبيعة مبارسر
ز غي   ي تطبيق القانون غي  الدستوري، ولكن القضاء يفرض ألعمال المسؤولية عن القواني 

ز
ر سببم المبارسر ف الضز

وطا خاصة أ ي الدستورية رسر
ي األموال الع-و إضافية، لتجنب تدفق التقاضز

ز
ي تسببت هذه المرة ف

ار الت  امة واألضز
ر بالكامل، قرار المجلس  - ي غضون أرب  ع سنوات من التاري    خ الذي يمكن فيم معرفة الضز

ز
يجب تقديم الطلب ف

ي 
 حكم المصادرة الرباعية السنوات. -دستوري ال يعيد فتح هذا الموعد النهائ 

 بشكل غي  عادي   -
ً
ر الذي يطلب التعويض عنه خاصا بالطالب وأن يكون جسيما فيجب أوال أن يكون الض 

 ... 

ي تم االحتجاج 
ر، والت  وط المتعلقة بطبيعة الضز ي الحديث، ، عن بعض الرسر

يبدو أنم من المناسب  اإلسهاب فز
دولة الفرنسي ، كمعيار يهدف إىل الحد بها أو إثارة أي قضية خالل هذه اإلجراءات، وال سيما من قبل  مجلس ال

ر، بمعتز أنم  ي خطورة الضز
ز غي  الدستورية ، عىل وجم الخصوص، فز من نطاق مسؤولية  الدولة عن القواني 

ي 
ر، بمعتز أنم يجب أن يتعلق بعدد محدود من الناس ؛ فز  ، وكذلك تخصص الضز

ً
ًرا جسيما يجب أن يكون ضز

وط المذكورة أعاله. رأينا يجب أن نستبعد بالتأكيد، بقد ر ما يتعلق األمر بالحالة الراهنة، مدى مالءمة الرسر
[xxxviii] 

 دالة 
ً
ي التعويض أيضا

ز الداخلية يكون فيها الحق فز ي بعض القواني 
ز أنم من الصحيح أن هناك حاالت فز ي حي 

فز
 عن تخصصم فيما يتعلق باألط

ً
ر، فضال ة بشكل غي  طبيغي للضز ر، والطبيعة الخطي 

اف ر عىل جسامة الضز
ر الناتج عن األفعال القانونية أي عن  ا أن هذا التوجم يتعلق بالتعويض فيما يتعلق بالضز

ً
رة، صحيح أيض المتضز

ي 
وط المشكلة ليست نفسها ، وال يمكن أن تكون، هي نفسها الموجودة فز

 الدستورية . وبالتاىلي فإن رسر
ز القواني 

ز بسبب األعمال غي  القانونية  غي  هذه الحالة. سيكون من المفرط بالتأكيد أن ُيطلب من األ فراد المصابي 
ات  كهم ال يتحملون فقط التأثي 

ي لحقت بهم غي  طبيعية وخاصة، نتيجة لي 
ار الت  الدستورية أن تكون األضز

ا؛  باختصار نحن نعتقد أن 
ً
ز فةة من الناس غي  مقيدة حق ا تلك الشائعة بي 

ً
ذات األهمية الثانوية، ولكن أيض

ي هذه الحالة، فكرة سيةة. ] فكرة الخصم من
ار البسيطة، فز  [xxxixاألضز

ا، يتعارض مع أحد  ً ا واضًحا وخطي 
ً
ي يشكل انتهاك

 أن كون التدبي  غي  القانوئز
ً
ي هذا الصدد، دعونا نالحظ أوال

فز
ي تضمنها، 

ر االقتصادي إىل الحقوق الشخصية الت  ا يتعارض مع قبول معيار خطورة الضز
ً
أحكام النظام وأيض

، وهذا بغض النظر يجب أن تم ي
ا للتعويض الستعادة التوازن المتأثر بهذا الفعل ذي الطابع غي  القانوئز

ً
نح مكان

ي فيما  ي االتحاد األوروئر
ك من حقوق الدول األعضاء فز ر. عالوة عىل ذلك ، إذا ظهر اتجاه مشي  عن خطورة الضز

ي اتجاه عدم جعل الجيتعلق بالمسؤولية عن األفعال غي  القانونية لإلدارات العامة ، فإن 
ير هذا االتجاه يسي  فز

ر. ]  [xlيعتمد عىل خطورة الضز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ة، انسداد فز تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي يتم فيها تحديد موضوعات 
يضاف إىل حقيقة ذلك ال يبدو من الممكن قض مسؤولية الدول عىل الحاالت الت 

القانون أو مجموعات من األشخاص عىل وجم التحديد، ومن ناحية أخرى ، استبعادها حيث يستهدف القانون 
ي الواقع ، إذا كان صحيًحا أنم يمكن القول عن حق أن المتطلبات ا

ز
لمعياري فةة واسعة من موضوعات الحق. ف

ة من األشخاص ،  ر الذي لحق بفةات كبي  المتعلقة بالمصلحة العامة تؤدي إىل استبعاد التعويض عن الضز
ا أن مثل هذا البناء يعتمد 

ً
ية. عىل اعتبارات بسيطة للنفعوخاصة لتجنب التهم الثقيلة ومن الصحيح أيض

 [ . xliسيبق  السؤال مطروًحا بالفعل ، ألن المسؤولية تخضع النتهاك جسيم وواضح  ]

وخالصة القول ، ال يبدو ىلي أنم يمكننا تجاهل حقيقة أن المسؤولية عن األفعال غي  القانونية والتعويض عن 
؛ من المؤكد 

ً
أنم ليس من دون أهمية أن حالة الجاذبية وتخصص األفعال القانونية حالتان مختلفتان جوهريا

ر الناجم عن األفعال المعيارية  ي الفرنسي ، فقط للتعويض عن الضز
ي الفقم القضائ 

ز
ر قد تم طرحها ، ف الضز

ي قضية أليفار ، مسؤولية الدولة 
ز
الصحيحة. عالوة عىل ذلك ، فإن الدولة الفرنسية نفسها ، عندما تصورت ، ف

رها المصلحة عن انتهاك قانون ا لجماعة باعتبارها مسؤولية ال تشوب  ها شائبة، بما أن التدابي  الوطنية كانت تير
ر المزعوم  ] ي هذا xliiالعامة ، فقد اتخذت عىل أنها راسخة شذوذ وتخصيص الضز

[ ، بحيث تحدث أحدهم ، فز
وري أن اإلصابة يجب وضع الط عادية بيعة غي  الالصدد ، عن مسؤولية دون تفتقر مجهزة، ألنم ليس من الضز

 [xliiiوالخاصة  . ]

ي هي عالوة عىل ذلك 
ر ، والت  وط المتعلقة بطبيعة الضز ي نهاية المطاف ، يبدو لنا من الواضح تماًما أن الرسر

وفز
ر ال يرتبط  ي التعويض تماًما ، ليس لها أي أساس أو سبب لوجود الضز

ي الحق فز
قادرة عىل أن تؤدي إىل نقز

ي ول
ي المزعوم بالنشاط القانوئز

ا فز
ً
وع  ؛ يجب أن ينطبق هذا االستنتاج بالطبع أيض كن بالنشاط غي  المرسر

 [xlivحاالت المسؤولية غي  التعاقدية للمجتمع  . ]

ر خالل مدة التقادم :   -  يجب أن يكون الض 

ي      
ي قراراتم الثالثة المؤرخة فز

ة  والنهائية لضمان عد 2019ديسمير  24يضيف مجلس الدولة فز م األداة  األخي 
وجود نتائج كارثية للمالية العامة نتيجة إلعالن عدم دستورية صدر عن المجلس الدستوري: أال وهو التطبيق 

ي الحيثية السابعة من قراراتم الثالثة ، حيث أكد مجلس الدولة أن 
ي لمدة التقادم أرب  ع سنوات فز

ة  "التلقائ  في 
ي العمل بمجرد معرفة 

 
ي التقادم البالغة أرب  ع سنوات تبدأ ف

 
ر الناتج عن تطبيق القانون عىل وضعه ف  الض 
عية عىل أنها تجهل وجود دعواه  واقعه ومداه من خالل الضحية ، دون أن يكون من الممكن اعتبارها شر

 حت  تدخل إعالن عدم الدستورية ". 

ي يطلق عليها بشكل غي  صحيح "الوصفات الطبية 
لرباعية ادعونا نتذكر أن المصادرة كل أرب  ع سنوات، والت 

ي النصوص xlv] 1968ديسمير  31المؤرخ  1250-68، تم إنشاؤها بموجب القانون رقم السنوات"
[، الذي يلغز

" يتم ، وتنص المادة األوىل  من هذا القانون عىل أنم 1968من قانون  1السابقة ويستبدلها بموجب المادة 
ي يقررها القانون ، تحديدها ، لصالح الدولة ، لإلدارات والبلديات ، مع عدم اإلخال

ل بالمصادرة المحددة الت 
ي لم يتم دفعها خالل أرب  ع سنوات من اليوم األول من 

ومع مراعاة أحكام هذا القانون ، جميع المطالبات الت 
"القيد ال يشي عىل  ( من القانون أن3تضيف المادة )السنة التالية لذلك تم خاللها الحصول عىل الحقوق" 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ة، انسداد فز تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي أو لسبب قاهرة"؛ وال ضد من يمكن الدائن الذي ال يستط
 
يع أن يتضف بمفرده أو من خالل ممثله القانون

عًيا أنه يجهل وجود مطالبته أو مطالبة الشخص الذي يمثله بشكل قانون"  [ xlvi.]  اعتباره شر

ا إىل قاعدة كالسيكية لقانون المسؤولية ، أن عدم الدستورية ليست كافية ،  كما يعلن  مجلس الدولة ، مشي 
وك للضحية إلثبات حقيقة التحي   ووجود صلة سببية بي   عدم دستورية القانون وهذا ولكن  "  األمر مي 

اك مسؤولية الدولة، التحي    ".  ي الوقت إمكانية إرسر
ز
ا الحد ف ة التقادم لمدة أرب  ع سنوات تبدأ وأخي  ي في 

 
"  ف
ر الناتج عن تطبيق القانون لموقعها يمكن أن ي ي واقع األمر ومداها من قبلتشغيل بأشع ما الض 

 
 عرف ف

عية وتجاهل وجود مطالبته حت  تدخل إعالن عدم  الضحية ، دون أن يكون من الممكن اعتبارها شر
 [xlvii.] دستورية  "

ز عدم دستورية القانون  ي القضايا الثالث المقدمة إىل مجلس الدولة ، لم يتم إثبات وجود صلة سببية بي 
ز
ف

ز ، مما أدى ات المتقدمي  ز  [xlviiiإىل عدم وجود أي مسؤولية من جانب الدولة بموجب القانون. ] وتحي 

IV .  :خاتمة الدراسة والنتائج والتوصيات 

ي موضوع رأي واسع النطاق إىل حد     
ي الماضز

ع كان فز فمن المسلم بم أن عدم مسؤولية الدولة عن عمل المرسر
ي المالحظة القائلة بأن الملك ال يستطيع 

ي نسخة أكير حداثة ما ؛  يكمن سبب وجودها فز
أن يخط  ، أو فز

ع ، باعتباره التجسيد األسىم للسيادة الشعبية ،  لمان. وبعبارة أخرى ، فإن المرسر ي سيادة الير
وديمقراطية ، فز

ي يتمتع بها ، سُيعقز من حيث المبدأ من القواعد العامة للمسؤولية. 
عية الديمقراطية الت  وكذلك مع مراعاة الرسر

ي مطابقة القانون فيما مثل هذا المفهوم ، ا
ي النظم القانونية حيث ال ُيتوقع التحكم فز

لذي ساد بشكل رئيسي فز
ي 
، هذه  2019ديسمير  24يتعلق بالمعايي  األعىل ، ولكن بموجب ثالثة أحكام صادرة عن الجمعية  العامة فز

ع عن فيها و وربما الط وجب تقديمم بعبارات مختلفة بمجرد هناك معيار أعىل للتحقق من قانونية نشاط المرسر
ز  ر الناتج عن القواني  ي إصالح الضز

اك مسؤولية الدولة فز هو ما أكد مجلس الدولة ألول مرة أنم يمكن إرسر
ك  يعية لظروف قاسية بشكل خاص ، مما يي  المخالفة للدستور. ومع ذلك ، فإنم يخضع إلدانة السلطة الترسر

ي الذي يشكل هذا ا
ا بشأن التقدم الحقيق  ً ا خطي 

ً
ي بعض شك

.مع حقيقة أن انتهاكات الدستور فز البتكار الفق ي
ا لما إذا  

ً
ز وفق ي هذا الصدد إىل أنم ال يمي 

يعية نود أن نشي  فز ي كثي  من األحيان تعزى إىل السلطة الترسر
األحيان أو فز

يغي 
يعية أو التنفيذية حال كان مفهوم الحكم الترسر ا مخالفة بسبب إغفال السلطة الترسر

ً
ر ناشة نطبق يكان الضز

ي هذه 
ورة استنتاج آخر فيما يتعلق بالحاالت المشار إليها فز ز ، بالتأكيد ال يوجد سبب لالعتقاد بضز عىل االثني 

ا عن 
ً
ي أوامر كل منها كمرجع ، إمكانية إن منحهم تعويض

الحالة. ومع ذلك ، كما ذكر مجلس الدولة الفرنسي فز
ي سوف يحظره المجلس الدستوري ، عىل وجم

ر المعتز عزى إىل السلطة  الضز
ُ
التحديد ألن خروقات  الدستور ت

ي االعتبار بإن مسؤولية الدولة مفتوحة من حيث 
ي هذه الحالة ، من حيث الجوهر ، مع األخذ فز

يعية فز الترسر
وط:  م طالب التعويض هذه  الرسر وط يجب أن يحي  ي ظل توافر عدة رسر

  –المبدأ وال يمكن االضطالع بها، إال فز

اض من قبل المجلس الدستوري:   . 1 ورة وجود حكم غي  دستوري وعدم اعي   ض 

، وقت "دراسة مسألة  1-61"إذا  أعلن المجلس الدستوري أن هذا الحكم غي  دستوري عىل أساس المادة  
 من ذلك ، عىل أساس المادة  

ً
ي تعدلها  61دستورية ذات أولوية ،  أو بدال

يعية الت  أو  ، عند دراسة األحكام الترسر
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ة، انسداد فز تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

وط  تكملها أو تؤثر عىل مجالها". باإلضافة إىل ذلك ، "إن  قرار المجلس الدستوري ، هو الذي يحدد الرسر
ي أحدثها الحكم ،  ال يعارضم، إما أنم يستثنيها 

ي اآلثار الت 
ز
ي بموجبها من المحتمل أن يتم التشكيك ف

والقيود الت 
 إىل ضاحة ، أو أنها تسمح لكل أو جزء من اآلثار المالية ا

 
ي أن تعويضات قد ترف

ز
ي أنتجها القانون أن تستمر ف

لت 
تبة بمرور الوقت عىل إعالن عدم دستورية قانون  ي تستمد من الدستور ، سلطة تحديد اآلثار المي 

الشك ". والت 
 وبالتاىلي يمكن أن يقرر دائًما إغالق أو تقييد الطريق أمام أي مطالبة بالتعويض ؛

ر  . 2 ي يجب أن يكون سبب الض 
ر الحقيق  ي تطبيق القانون غي  دستوري ؛  دليل عىل الض 

 
المباشر ف

ة بي   عدم  ر الذي تسببه ووجود صلة سببية مباشر ي تحدد حقيقة الض 
والمباشر  : "إن الضحية هي الت 
ر"  دستورية القانون وهذا الض 

ي غضون أرب  ع سنوات وفقا للتاري    خ الذي يمكن أن تعرف فيه . 3
 
ار ا يجب أن تتم المطالبة ف ي األض 

لت 
ة )قاعدة الوصاية الرباعية  لحقت بها بكاملها ، دون قرار من المجلس الدستوري بإعادة فتح هذه الفي 

ي يمكن أن تعارضها المدعية من قبل اإلدارة(
 السنوات الت 

يعية تتعلق  ي تتعلق بأحكام ترسر
ي عرضت عىل الجمعية العامة بمجلس الدولة والت 

ي الحالة الت 
وهكذا ، فز
ي عام بمش

ي أعلنها المجلس الدستوري مخالفة للدستور فز
ي نتائج المؤسسة الت 

ز فز ، يرى  2013اركة الموظفي 
ر الذي يلحقم المدعون ،  ز عدم دستورية هذه األحكام والضز ة بي  مجلس الدولة أنم ال توجد عالقة سببية مبارسر

كتان وموظف واحد. ولذلك يرفض مطالبتم بالتعويض.  ي هذه الحالة رسر
 فز

ي الجزائر ، لم يقرر قط السؤال المتعلق  بدعوى المسؤولية الرامية للتعويض بقانون  ومع
ذلك ، حت  اآلن فز

 01؛  وصدور قرارين  عن المجلس الدستوري رقم  2016مخالف للدستور؛  منذ اإلصالح الدستوري لعام
ي  02/ق.م د/دع د/و 

ز فز لية الدولة مفتوحة من .،  إن مسؤو 2019نوفمير لسنة.. 20/ق.م د/دع د/ المؤرخي 
ز  ز بي  ي هذه المسألة وهي فرصة للتميي 

ي فز
حيث المبدأ للنقاش حت  يحسم مجلس  الدولة  الجزائري التقاضز

ر الناتج عن تطبيقم. األول هو المسؤولية  ر الناتج عن اعتماد القانون والتعويض عن الضز التعويض عن الضز
ي ، الذي يتعلق بم االبتكار الرئيسي للحكم  الجديد ، يتم  الكاملة عن خرق المساواة أمام األعباء العامة. 

والثائز
ر الناتج عن  ي التسلسل الهرمي للمعايي  ، إلصالح جميع الضز

تقديمم عىل أنم ناشر  "من المتطلبات الكامنة فز
 تطبيق قانون يتجاهل الدستور. 

 الهوامش :

p. 25, D. 1938, 3, p. 41, concl. G. Roujou de Boubée, note L. Rolland, RDP, 1938, p. 87, concl.,  Rec.  i

note G. Jèze, S. 1938, 3, p. 25, concl., note P. Laroque. 

 

(N° Lexbase : A2006DUT), Rec. p.78, concl. L. Derapas, RFDA, 2007, p.631,  CE n° 279522   ii

concl. L. Derepas, p. 525, note D. Pouyaud et p.789, note M. Canedo-Paris, AJDA, 2007, chron. F. 

Lénica et J. Boucher, JCP éd. A, 2007, 2083, note C. Broyelle. 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ة، انسداد فز تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ة، انسداد فز تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ة، انسداد فز تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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ار. ف ي للمسؤولية ، إصالح عواقب األض 

القانون الوطت 
ي الداخىلي لكل دولة عضو لتعيي   المحاكم المختصة وتنظي

 
 م اإلجراءات اإلجرائية لإلجراءاتللنظام القانون

ي يستمدها الخصوم من قانون الجماعة "  . حددت 
ي تهدف إل ضمان كامل حماية الحقوق الت 

القانونية الت 
ر )ب( عىل مبدأ االستقاللية اإلجرائية  ر المتسبب فيه ومدى التعويض عن الض  محكمة العدل تقييم الض 

 (.....((أ)
- CJEC  ،19 ،  1991نوفمبر    Francovich و Bonifaci  

 Arrêt de la Cour du 19 novembre 42رقم 

.content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A61990CJ00061991-lex.europa.eu/legal-https://eur  

,Chahira BOUTAYEB xix))La responsabilité de l'État en cas de violation du droit communautaire  

par Xian  Gu (( Université de Paris I Panthéon-Sorbonne - DU Le Droit en Europe Memoire Online 

Droit et Sciences Politiques Droit International . 

-violation-de-cas-en-membres-etats-des-responsabilite-https://www.memoireonline.com/08/08/1513/la

communautaire.html-droit-du 

)Consulté le:29/03/2020 13:02( 

CJEC xx ،19November 1991  ،Francovich and Bonifaci  ،op.cit  ،36 Chahira BOUTAYEB. La  

responsabilité de l'État en cas de violation du droit communautaire Université de Paris I Panthéon-

Sorbonne - DU Le Droit en Europe 2008. 

droit communautaire: la responsabilité de l'Etat.LE JORNAL.DE  , Violation duHugues Calvet xxi

LESECHOS. Publié le 13 mai 1996 à 1h01. 
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CJEC xxii ،5March 1996  ،Brasserie du pêcheur and Factortame III, op.cit.  

ي ستتحمل 34المرجع المذكور ، رقم  -    
ي الدولي ، فإن الدولة ، الت 

ي النظام القانون 
 
. ترى المحكمة أنه "ف

ر إل السلطة  ي وحدتها ، أن االنتهاك ينسب أصل الض 
 
ا ف

ً
ام دولي ، تعتير أيض

مسؤوليتها بسبب انتهاك الي  
يعية أو القضائية أو التنفيذية. يجب أن يكون هذا أكير  ي للجماعة مثل جميالتشر

ي النظام القانون 
 
ع من ذلك ف

 سلطات الدول". 
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lettre juridique n°809 du 16 janvier 2020 : Responsabilité administrative. La lettre juridique janvier 

2020, Edition n°809 du 16/01/2020. 

))ne loi Responsabilité administrative Jurisprudence] La responsabilité de l’Etat du fait d’u

inconstitutionnelle  -((-la-jurisprudence-juridiques/56049758-https://www.lexbase.fr/revues
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ة، انسداد فز تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ة، انسداد فز تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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 غي  الدستورية القواني   الدفع بعدم الدستورية نحو مسؤولية جديدة للدولة عن                                                              سلطان 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ة، انسداد فز تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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