أساس المسؤولية عن األضرار الناتجة عن عمليات التلقيح اإلجباري على ضوء التشريع
والقضاء الجزائري والفرنسي

خطـــــــــــة البـحــــــــــــــث

 2وأصل مصطلح التلقيح  -التطعيم -Vaccination -مشتق من كلمة – -Vacca
وهو مصطلح التيين ومعناه "البقرة" ويرجع الفضل يف عملية التلقيح إىل العامل –
 -Jannerالذي نجح يف حتضري لقاح ضد مرض اجلذري؛ أنظر ،نرص الدين
مروك ،احلامية اجلنائية للحق يف سالمة اجلسم يف القانون اجلزائري والقانون
املقارن والرشيعة اإلسالمية (دراسة مقارنة) ،ط ،1.الديوان الوطين لألشغال
الرتبوية ،8002،ص.45.

المقــــــــــــــدمـة:

 3ألن قانون محایة الصحة وترقیتها یخاطب مجیع املصالح الصحیة،
ولیس املستشفیات والعیادات فحسب ،كمصالح الوقایة التابعة للبلدیات
ومراكز املراقبة الصحیة يف احلدود ،وعىل مستوى املؤسسات الرتبویة
وغیرها ،مما یبین املفهوم الواسع لقانون الصحة العمومیة وشموله
للقانون الطبي؛ أنظر ،سلیامن حاج

عزام ،املسؤولیة اإلداریة

للمستشفیات العمومیة ،أطروحة دكتوراه علوم يف احلقوق ختصص
قانون إداري ،كلية احلقوق والعلوم السياسية ،جامعة حممد خیرض،
 1والذي يعترب حق مكفول دستوريا لكل مواطن مبوجب املادة  45من

بسكرة  ،8011-8010 ،الهامش االول ،ص.122.

دستور اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية ،الصادر بتاريخ 28

 4أنظر ،سلیامن حاج عزام ،املرجع السابق ،ص.125.

نوفمرب  ، 1996ج.ر العدد  67لسنة  ، 1996املعدل واملتمم لسنة ،8002

5

والتي تنص عىل أته " :الرعاية الصحية حق للمواطنني .تتكفل الدولة

اإلجباري ،امللتقى الوطين حول املسؤولية الطبية ،يومي  82و  85جانفي

بالوقاية من األمراض الوبائية واملعدية ومبكافحتها".

 ،8002كلية احلقوق  ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو ،8002 ،ص.01.

أنظر ،مراد بدران ،أساس املسؤولية املرتتبة عن عمليات التلقيح

9

دراسات قانونية

من املرض .وقد ظهرت تسمية معالج من قبل قرار جملس الدولة الصادر
 1املرسوم رقم  22-75مؤرخ يف  17يونيو 1969املتضمن بعض أنواع

يف  3نوفمرب، 1997ملعرفة أكرث تفاصيل عن هذا القرار أنظر ،كرمية

التلقيح اإلجباري ،ج ر عدد  ، 53مؤرخة يف  20يونيو ،196املعدل

عبايش  ،الرضر يف املجال الطبي ،مذكرة ماجستري يف قانون املسؤولية

واملتمم باملرسوم رقم  828-24املؤرخ يف  11جانفي .1524

املهنية ،كلية احلقوق والعلوم السياسة ،جامعة مولود معمري ،تیزي

2

أنظر املادة  44من القانون رقم  04-24املؤرخ يف ،1524/08/17

وزو ،8011 ،تهميش رقم  ،01ص.24.

املتضمن قانون محاية الصحة وترقيتها ،املعدل واملتمم ،ج.ر ،العدد 02

 7أنظر ،مراد بدران ،املرجع السابق ،ص.01.

لسنة .1524

8

 3أنظر ،مراد بدران ،املرجع السابق ،ص01.؛ أنظر كذلك ،عبد الكريم

الغرامة قليلة جدا بالنسبة للخطر الذي سيقع عىل الشخص الرافض

مامون ،رضا املريض عن األعامل الطبية واجلراحية ،رسالة دكتوراه

للتطعيم املذكورين يف املادة  12من ذات القانون ،وكذلك عىل اخلطر

دولة يف القانون الطبي ،كلية احلقوق ،جامعة أيب بكر بلقايد ،تلمسان،

الذي سيقع عىل أفراد املجتمع.

والعقوبة متثلة يف :غرامة ترتاوح بني  20و  400دج ،واملالحظ هنا أن

Jacque MOREAU-Didier TRUCHET, op.cit., 225.

 ،8004-8005ص.172.

9

 4نصت عىل رضا املريض املادة  145من قانون محاية الصحة وترقيتها،

10

واملواد  54- 55 -58من املرسوم  867-58املتعلق مبدونة أخالقيات

أكرث عن هذا اخلطأ ،أنظر ،أمحد عيىس ،مسؤولية املستشفيات العمومية

الطب؛ أنظر كذلك ،عبد الكريم مامون ،املرجع السابق ،ص.172.
Jacque MOREAU-Didier TRUCHET, Droit de la santé

ويكون ذلك نتيجة خطأ شخيص يستوجب املسؤولية الشخصية ،ملعلومات

(دراسة مقارنة) ،منشورات احللبي ،الطبعة األوىل ،8002 ،ص.ص.55-52.
5

11

اخلطأ الذي ینسب إىل املرفق العام حتى و لو كان الذي قام به مادیا

publique, 5éme édition, Dalloz, 2000, p.p.224-225.

هو أحد موظفي اإلدارة  ،كام عرف بأنه اخلطأ الذي یشكل إخالال

فاملعالَج تسمية أوسع من تسمية املريض ،فليس كل معالج مريض،

بالتزامات وواجبات قانونیة سابقة عن طریق التقصیر و اإلهامل الذي

ولكن كل مريض معالج .مبعىن أنه ميكن أن يكون املعالج غري مريضا

ینسب إىل املرفق العام ذاته و یعقد املسؤولية االدارية ،أنظر ،عتيقة

مثل أن يكون حمل عمل طبي كتلقي دواء ألجل الوقاية من مرض وهو ما

بلجبل ،املسؤولية اإلدارية الطبية عن عمليات نقل األعضاء البرشية،

نعنيه يف حمل دراستنا املتعلق بالتلقيح اإلجباري .ونعين بكل مريض

رسالة دكتوراه يف القانون االداري ،كلية احلقوق ،جامعة حممد خيرض،

معالج أن املريض ال حمال سيكون حمل ترصف طبي وهذا ألجل العالج

بسكرة ،8018-8011 ،ص 102.ومايليها.

6

01

دراسات قانونية

املبحث األول :مسؤولية املرافق الطبية على
أساس اخلطأ عن عمليات التلقيح اإلجباري

5

أنظر ،مراد بدران ،أساس املسؤولية املرتتبة عن عمليات االجباري،

املرجع السابق ،ص.08.
6

تعمدنا عدم التطرق للخطأ الشخيص وذلك باعتباره يرتب مسؤولية

 1أنظر ،مراد بدران ،املسؤولية املدنية للجامعات املحلية عن األرضار

شخصية ويكون نتيجة وقوعه خارج نطاق الوظيفة؛ ملعرفة أكرث عن

املرتتبة عىل النفايات املنزلية ،جملة العوم القانونية واالدارية ،جامعة أبو

الفرق بني اخلطأ الشخيص واخلطأ املرفقي؛ أنظر ،رشيد خلويف ،املرجع

بكر بلقايد ،تلمسان ،رقم  ،8002 ،01ص.111.

السابق ،ص 05 .ومايليها؛ أنظر ايضا ،عامر عوابدي ،نظرية املسؤولية

2أنظر ،عبد الرمحن فطنايس ،املسؤولية االدارية ملؤسسات الصحة

االدارية (دراسة تأصيلية ،حتليلية ومقارنة) ،د.م.ج ،اجلزائر،1555 ،

العمومية عن نشاطها الطبي يف اجلزائر ،مذكرة ماجستري يف القانون

ص 182.ومايليها؛ أنظر كذلك ،مراد بدران ،أساس املسؤولية املرتتبة

اإلداري واالدارة عامة ،كلية احلقوق والعلوم السياسية ،جامعة احلاج

عن عمليات التلقيح االجباري ،املرجع السابق ،الهامش رقم ،04

خلرض باتنة ،8011-8010 ،ص.ص.72-78.

ص08.؛ أنظر ايضا ،حلسني بن شخ آث ملويا ،دروس يف املسؤولية

 3أنظر ،مراد بدران ،أساس املسؤولية املرتتبة عن عمليات االجباري،

االدارية ( الكتاب االول ،املسؤولية عىل أساس اخلطأ) ،دار اخللدونية،

املرجع السابق ،ص.08.

اجلزائر ،8007 ،ص 178 .ومايليها؛ أنظر كذلك ،فريدة عمريي ،

 4أنظر ،رشيد خلويف ،قانون املسؤولية االدارية ،د.م.ج ،اجلزائر ،1555 ،ص.60.

مسؤولية املستشفيات يف املجال الطبي ،مذكرة ماجستري ختصص قانون

00

دراسات قانونية

املطلببببو األول :مسببببؤولية املرافببببق الطبيببببة
على أساس اخلطأ اجلسيم

مسؤولية املهنيني ،كلية احلقوق والعلوم السياسية ،جامعة مولود
معمري ،تيزي وزو ،8011 ،ص 21.ومايليها؛ أنظر أيضا ،عتيقة بلجبل،
املرجع السابق ،ص 102.ومايليها.
 1أنظر ،عبد الرمحن فطنايس ،املرجع السابق ،ص.56.
2

أنظر ،مراد بدران ،أساس املسؤولية املرتتبة عن عمليات التلقيح

اإلجباري ،املرجع السابق ،ص02.؛ أنظر كذلك ،عامر عوابدي ،املرجع
السابق ،ص.60.
3

, La responsabilité du service ،Fabienne Quillere-MAJZOUB

publique hospitalierاملجموعة املتخصصة يف املسؤولية القانونية

5

للمهنيني ،اجلزء األول (املسؤولية الطبية) ،أعامل املؤمتر العلمي السنوي

اإلجباري ،املرجع السابق ،ص.ص.02-08.

نظمته كلية احلقوق ،جامعة بريوت ،منشورات احللبي احلقوقية ،اجلزء

6

األول ،بريوت ،8005 ،ص.ص.425-422.

األمراض ،خطأ يف تنفيذ عملية العالج؛ أنظر ،رشيد خلويف ،املرجع

 4أنظر ،مراد بدران ،املسؤولية املدنية للجامعات املحلية عن األرضار

السابق ،ص.65 .

املرتتبة عىل النفايات املنزلية  ،املرجع السابق ،ص.118.

 7رشيد خلويف ،املرجع السابق ،ص.ص.65 -62.

01

أنظر ،مراد بدران ،أساس املسؤولية املرتتبة عن عمليات التلقيح
من مناذج هذا اخلطأ :سوء اختيار العالج املناسب ،خطأ يف تشخيص

دراسات قانونية
-

املطلببببو ال:ببببالي :مسببببؤولية املرافببببق الطبيببببة
على أساس اخلطأ البسيط

-

 1أنظر ،مراد بدران ،املسؤولية املدنية للجامعات املحلية عن األرضار
املرتتبة عىل النفايات املنزلية  ،املرجع السابق ،ص.112.
 2أنظر ،رشيد خلويف ،املرجع السابق ،ص.ص.87-84.

5

 3أنظر قرار جملس الدولة (غري منشور) بتاريخ  ، 8002/07/02الغرفة

 6أنظر ،أمحد عيىس ،املرجع السابق ،ص.ص.52-58.

الثالثة ،فهرس  ،252قضية (مدير القطاع الصحي لبولوغني) ضد

 7جملس شورى الدولة ،قرار رقم  ،587بتاريخ  ،1572/04/82املجموعة

(ع.ل)؛ منقول من ،حلسني بن شيخ آث ملويا ،املرجع السابق،

االدارية ،سنة  ،1572العدد األول ،ص157؛ نقال عن ،أمحد عيىس،

ص.ص.100-55.

عبد الرمحن فطنايس ،املرجع السابق ،ص.41.

املرجع السابق ،ص.51.

C.E., 07 Mai 1952, Dame Vue.Rec., 230 ; T.A de Nantes., 31

4

Mai 1963, Rec., p.430.

8

أنظر ،حسني طاهري ،اخلطأ الطبي واخلطأ العالجي يف املستشفيات العامة

(دراسة مقارنة-اجلزائر-فرنسا ،)-دار هومة ،اجلزائر ،8008،ص.42.

01

دراسات قانونية

 1عبد الرمحن فطنايس ،املرجع السابق ،ص.48.
 2أنظر ،أمحد عيىس ،املرجع السابق ،ص.52.
3

أنظر ،مراد بدران ،حمارضات يف املسؤولية الطبية للمرافق العامة ،

ملقاة عىل طلبة ماجستري القانون الطبي  ،كلية احلقوق والعلوم

 7أنظر ،فريدة عمريي ،املرجع السابق ،ص.22.

السياسية ،جامعة تلمسان( .8015-8012 ،غري منشورة)

8

 4أنظر ،رشيد خلويف ،املرجع السابق ،ص.68.

اإلجباري ،املرجع السابق ،ص.05.

5

أنظر ،مراد بدران ،حمارضات يف املسؤولية الطبية للمرافق العامة،

املرجع السابق.
6

أنظر ،مراد بدران ،أساس املسؤولية املرتتبة عن عمليات التلقيح

 9أنظر ،رشيد خلويف  ،املرجع السابق ،ص.62.
Guide des vaccinations, direction générale de la santé, comité

10

قرار صادر من الغرقة االدارية ملجلس قضاء اجلزائر بتاريخ

technique des vaccinations édition 2012, p.391., disponible au:

 ،8004/02/08قضية (ر.أ) ضد (املستشفى اجلامعي بارين) (غري

http://www.google.fr, le : 30/04/2014 , 15 :40.

منشور) ،الغرفة الثالثة ،ملف رقم 05/222؛ حيث نجد أن جملس الدولة

11

 ،Fabienne Quillere-MAJZOUBاملرجع السابق ،ص.46.

مل مييز بني اخلطأ العالجي واخلطأ الطبي و أكتفى بذكر عبارة اخلطأ

12

أنظر ،مراد بدران ،أساس املسؤولية املرتتبة عن عمليات التلقيح

البسيط  ،لإلطالع عىل هذا القرار ،أنظر ،حلسني بن شيخ آث ملويا،

االجباري  ،املرجع السابق ،ص.05.

املرجع السابق ،ص.ص105-102.

13

01

أنظر ،رشيد خلويف ،املرجع السابق ،ص.62.

دراسات قانونية

 4أنظر ،أمحد عيىس ،املرجع السابق ،ص.ص.47-44.
 5إذ تتلخص وقائع هذه القضية يف أن املركز الصحي املدريس أجرى
تلقيح إجباري ضد الدفترييا والتيتانوس للشاب " "Dejousوستة آخرين
من زمالئه ،وظهر عقب ذلك يف موضع احلقن" خراج درين "فأصابتهم
أرضار ،رفع أولياء األطفال السبعة دعوى قضائية للمطالبة بالتعويض،
فقضت حمكمة" بوردو  " Bordeauمبسؤولية الدولة عن األرضار الناجتة
من جراء هذا التطعيم؛ أنظر ،ليدية صاحب ،فوات الفرصة يف إطار
 1عبد الرمحن فطنايس ،املرجع السابق ،ص.45.

املسؤولية الطبية ،مذكرة ماجستري يف قانون املسؤولية املهنية ،كلية

 2أنظر ،أمحد عيىس ،املرجع السابق ،ص.ص.47-44.

احلقوق ،8011 ،الهامش رقم  ،01ص.75.

 3وتتعلق وقائع القضية يف أن الطفل (ز.ص) أصيب بشلل بعدما خضع

C.E., 07 Mars 1958, Sec. d'etat à la santé cl Dejous, rec, Leb.,

لتلقيح إجباري بإحدى مؤسسات الصحة العمومية ضد البوليوميليث؛

p.153 ; Voir, Jacque MOREAU-Didier TRUCHET, op.cit.,

أنظر ،قرار جملس الدولة اجلزائري ،ملف رقم  ،86428بتاريخ /01/85

p.p. 226-227

6

 ،8006قضية (ب.ر) ضد (القطاع الصحي بتبسة ومن معه) ،الغرفة

7

أنظر ،أمحدي عيىس ،املرجع السابق ،ص75.

الثالثة ،نرشة القضاة ،العدد  ،72مديرية الدراسات القانونية والوثائق،

8

أنظر ،حلسني بن شيخ آث ملويا ،نظام املسؤولية يف القانون اإلداري،

وزارة العدل ،د.م.ج ،2008 ،ص.ص.521-588 .

دار الهدى ،اجلزائر ،8012 ،ص.60.

01

دراسات قانونية

املبحث ال:الي :مسؤولية الدولة2بدون خطأ عن
عمليات التلقيح اإلجباري

3

أنظر ،مراد بدران ،حمارضات يف املسؤولية الطبية للمرافق العامة،

املرجع السابق.
1

أنظر ،مراد بدران ،أساس املسؤولية املرتتبة عن عمليات التلقيح

االجباري  ،املرجع السابق ،ص.04.
2

هذا سبب املناداة إىل مسؤولية الدولة يف اجلزائر ،ألنها هي التي

 4أنظر ،فريدة عمريي ،املرجع السابق ،ص.22.
5

أنظر ،مراد بدران ،أساس املسؤولية املرتتبة عن عمليات التلقيح

االجباري ،املرجع السابق ،ص.07.

فرضت وألزمت عمليات التلقيح االجباري ،وهو كام ارشنا اليه يف

6

املقدمة أنه التزام قانوين مفروض عىل اجلميع من قبل الدولة مبوجب

أساس اخلطأ للمرفق الطبي.

القانون ،إال يف حالة ارتكاب املرفق الطبي خطأ ،ففي هذه احلالة يسأل

7

املرفق الطبي ال الدولة.

االداري (دراسة مقارنة) ،د.م.ج ،8000 ،ص.ص.8012-816.

01

ملعرفة أكرث ،أنظر املبحث األول واملعنون باملسؤولية القامئة عىل
أنظر ،مسعود شيهوب ،املسؤولية عن املخاطر وتطبيقاتها يف القانون

دراسات قانونية

1

أنظر ،مراد بدران ،أساس املسؤولية املرتتبة عن عمليات التلقيح

االجباري ،املرجع السابق ،ص.08.
 2ملعرفة أكرث عن هذه القضية ،أنظر ،ص.11.

8

 3كرمية عبايش  ،املرجع السابق ،ص.ص.64-65.

C.E., 07 Mars 1958, Sec. d'etat à la santé cl Dejous, rec, Leb.,

أنظر ،مسعود شيهوب ،املرجع السابق ،ص.880.

 4أنظر ،سعاد هواري ،املرجع السابق ،ص.ص64-65.
C.E., 07 Mars 1958, Sec. d'etat à la santé cl Dejous, rec, Leb.,

p.153, arrêt précité.
5

p.153, arrêt précité.
 6أنظر ،سعاد هواري ،املرجع السابق ،ص.64.
 7أنظر ،مسعود شيهوب ،املرجع السابق ،ص.880.
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 10أنظر ،مسعود شيهوب ،املرجع السابق ،ص.ص.881-880.
11

أنظر ،سعاد هواري ،املرجع السابق ،ص.64.

نقال عن )T.A., 29/02/1956, BORDEAUX. (MEUNIER

12

مسعود شيهوب ،املرجع السابق ،ص.888.

01

دراسات قانونية

 شروط تقرير املسؤولية بدون:الي:املطلو ال
خطأ عن عمليات التلقيح اإلجباري

.64. ص، املرجع السابق، سعاد هواري، أنظر5
6

Voir, Jacque MOREAU-Didier TRUCHET, op.cit., p.227.
.42. ص، املرجع السابق، حسني طاهري، أنظر7
: جاء النص بالغة الفرنسية كام ييل8

"Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément
au droit commun, la réparation de tout dommage imputable
directement a une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions
visées au présent code et effectuée dans un centre agrée de vaccination
.888. ص، املرجع السابق، مسعود شيهوب، أنظر1

est supportée par l’etat. Jusqu'a concurrence de l’indemnité qu’il a pay.
L’état est s’il ya lieu subroge dans les droits et actions de la vicontre les

2

responsables de dommages.

888. ص، املرجع السابق،شيهوب

T.A., 14/06/1963, LYON. (GIRAUD). منقول من مسعود

ويعترب هذا النص يف األصل عبارة عن مرشوع مبادرة برملانية حمضة التي

.64. ص، املرجع السابق، سعاد هواري، أنظر3

تم مبوجبها تعديل القانون املتعلق باملسؤولية عن التلقيح االجباري ضد

.888. ص، املرجع السابق، مسعود شيهوب، أنظر4

01

دراسات قانونية

الشلل ،ولكن اللجنة الربملانية املختصة وسعت هذا النص جلميع
التلقيحات اإلجبارية .أنظر ،مسعود شيهوب ،املرجع السابق ،ص.885.
1

أنظر ،حلسني بن شيخ آق ملويا ،نظام املسؤولية يف القانون

اإلداري،املرجع السابق ،ص.61.
 2أنظر ،مسعود شيهوب ،املرجع السابق ،ص.885.
3

أنظر ،مراد بدران ،حمارضات يف املسؤولية الطبية للمرافق العامة،

املرجع السابق.
4

حسان شميس باشا ،حممد عيل البار ،مسؤولية الطبيب بني الفقه

والقانون ،دار القلم ،ط ،8002 ،08.ص.106.
Art. L. 10-1, C.S.P ; voir, Jacque MOREAU-Didier

5

TRUCHET, op.cit., p.227
Guide des vaccinations, op.cit., p.391.

6

C.E. 28.janv.1983, Dlle Amblard, Rec. Leb., p.32 ; D.1984,

7

inf.rap. 153, comm. Moderne et Bon. ; voir, Jacque
MOREAU-Didier TRUCHET, op.cit., p.227

8

أنظر ،سعاد هواري ،املرجع السابق ،ص.66.
Voir, Jacque MOREAU-Didier TRUCHET, op.cit., p.227

10

9

أنظر ،مراد بدران ،أساس املسؤولية املرتتبة عن عمليات التلقيح

االجباري ،املرجع السابق ،ص.06.

09

دراسات قانونية

 1ليدية صاحب ،املرجع السابق ،ص.ص.75.60.
C.E., sect., 29 nov.1967, Augusto, Rec. Leb., p.422.-24 oct.

2

1973, Ruell, Rec. Leb., p.592.- 3 mai 1974, Epoux Berrebi,
Leb., p.266. ; voir, Jacque MOREAU-Didier TRUCHET,
op.cit., p.227.
3

أنظر ،مراد بدران ،أساس املسؤولية املرتتبة عن عمليات التلقيح

االجباري ،املرجع السابق ،ص.02.
L’indemnisation des victimes sur le fondement du risque,

6

أنظر ،مسعود شيهوب ،املرجع السابق ،ص.884.

L’indemnisation des victimes sur le fondement du risque,
4

op.cit.

le : .disponible au: http:// www.w3.org/1999/xhtml

8

30/04/2014 , 16 :21.

9

 5أنظر ،سعاد هواري ،املرجع السابق ،ص.67.

االجباري ،املرجع السابق ،الهامش رقم  ،20ص.06.

11

7

أنظر ،سعاد هواري ،املرجع السابق ،ص.67.
أنظر ،مراد بدران ،أساس املسؤولية املرتتبة عن عمليات التلقيح

دراسات قانونية

 1أنظر ،مسعود شيهوب ،املرجع السابق ،ص.ص.886-887.
 2حسان شميس باشا ،حممد عيل البار ،املرجع السابق ،ص.106.
C.E., 25 juillet 2013, n° 347777 , disponible au: http://

3

15 :36. www.google.fr., le : 30/04/2014 ,
C.E., 6 novembre 2013, n°345696, disponible au: http://

 القرار املؤرخ يف  14يوليو  2007املحدد جدول التّلقيح اإلجبارياملضاد لبعض األمراض املتنقلة ،ج.ر ،عدد  ،64املؤرخة يف  08ديسمرب
 ،8006ص.27.

www.aphp.fr., le : 30/04/2014 , 15 :41.

 -القرار الوزاري املؤرخ يف  84 84أفريل  8000واملتعلق بالتلقيح ضد

 4أنظر ،املرسوم رقم  22-75مؤرخ يف  17يونيو ، 1969السابق اإلشارة

إلتهاب الكبد احلموي "ب" ،ج.ر ،عدد،25سنة .8000

إليه.

 6نرص الدين مروك ،املرجع السابق ،ص.76.

 5واملتمثلة يف:

7

 5 -املرسوم التنفيذي رقم  22-75مؤرخ يف  17يونيو ، 1969السابق

االجباري  ،املرجع السابق ،ص.05.

اإلشارة إليه.

 8كرمية عبايش ،املرجع السابق ،ص.116.

 -قانون رقم  04-24مؤرخ يف  26مجادى األول عام  1405املوافق ل 16

Jacqueline Le TENDRE, bulletin de liaison annuel n° 8,

فرباير سنة  ، 1985يتعلق بحامية الصحة وترقيتها ،ج.ر عدد  8الصادرة

réseau vaccin hépatite b, avril/mai 2006, p.06, disponible au:

يف  17فرباير سنة  ، 1985معدل ومتمم.

أنظر ،مراد بدران ،أساس املسؤولية املرتتبة عن عمليات التلقيح

9

http:// www. revahb.org, le : 30/04/2014 , 15 :56.
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دراسات قانونية

اخلـاتـمة:

قامئـة املــراجـع:
 املؤلفاتأ -باللغة العربية:
 آث ملويا حلسني بن شخ  ،دروس يف املسؤولية االداريـة( الكتاب االول ،املسؤولية عىل أساس اخلطأ) ،دار اخللدونية،
Guide des vaccinations, op.cit., p.392.

1

 2نصت املادة  150مكرر من األمر رقم  24-64املؤرخ يف  87سبتمرب
 1564املتضمن القانون املدين ،ج.ر ،عدد  62سنة  ،1564واملعدل واملتمم

اجلزائر ،ب.ط.8007 ،
 آث ملويا حلسني بن شيخ  ،نظـام املسـؤولية يف القـانوناإلداري ،دار الهدى ،اجلزائر ،ب.ط.8012 ،

مبوجب ثانون رقم  10-04املؤرخ يف  80يونيو  ،8004ج,ر ،عدد  55لسنة
 8004عىل ما ييل " :يكون املنتج مسؤوال عن الرضر الناتج عن عيب يف
منتوجه حتى ولو مل تربطه باملترضر عالقة تعاقدية.".....
 3لالطالع عن حيثيات هذا القرار ،أنظر ،قرار جملس الدولة الصادر
بتاريخ  ،8006/02/82ملف رقم ، 30176نرشة القضاة ،املرجع السابق،
ص.ص.515-507.
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 أمحد عيىس ،مسـؤولية املستشـفيات العموميـة (دراسـةمقارنة) ،منشورات احللبي ،ط .8002 ،1
 حسان شميس باشا ،حممد عيل البـار ،مسـؤولية الطبيـببني الفقه والقانون ،دار القلم ،ط.8002 ،08.

دراسات قانونية
 خلــويف رشــيد  ،قــانون املســؤولية االداريــة ،ديــواناملطبوعات اجلامعية ،اجلزائر ،ب.ط.1555 ،
 شيهوب مسعود  ،املسؤولية عن املخاطر وتطبيقاتها يفالقانون االداري (دراسة مقارنة) ،ديوان املطبوعات اجلامعية،
ب.ط.8000 ،
 طــاهري حســني  ،اخلطــأ الطبــي واخلطــأ العالجــي يفاملستشفيات العامـة (دراسـة مقارنـة-اجلزائـر-فرنسـا ،)-دار
هومة ،اجلزائر ،ب.ط.8008 ،
 عوابــدي عــامر  ،نظريــة املســؤولية االداريــة (دراســةتأصــيلية ،حتليليــة ومقارنــة) ،ديــوان املطبوعــات اجلامعيــة،
اجلزائر ،ب.ط.1555 ،
 مروك نرص الـدين  ،احلاميـة اجلنائيـة للحـق يف سـالمةاجلســم يف القــانون اجلزائــري والقــانون املقــارن والرش ــيعة

 صــاحب ليديــة  ،فــوات الفرصــة يف إطــار املســؤوليةالطبية ،مذكرة ماجستري يف قـانون املسـؤولية املهنيـة ،كليـة
احلقوق.8011 ،
 عبــايش كرميــة  ،الرضــر يف املجــال الطبــي ،مــذكرةماجستري يف قانون املسؤولية املهنية ،كلية احلقـوق والعلـوم
السياسة ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو.8011 ،
 عمريي فريدة  ،مسؤولية املستشفيات يف املجال الطبـي،مذكرة ماجستري يف قانون مسؤولية املهنيني ،كليـة احلقـوق،
جامعة مولود معمري ،تيزي وزو.8011 ،
 فطنايس عبـد الـرمحن  ،املسـؤولية االداريـة ملؤسسـاتالصــحة العموميــة عــن نشــاطها الطبــي يف اجلزائــر ،مــذكرة
ماجســتري يف القــانون اإلداري واالدارة عامــة ،كليــة احلقــوق
والعلوم السياسية ،جامعة احلاج خلرض باتنة.8011-8010 ،

االســالمية (دراســة مقارنــة) ،الــديوان الــوطين لألشــغال

 -2املقاالت واملحارضات:

الرتبوية ،ط.8002 ،1.

أ -باللغة العربية:

ب -باللغة الفرنسية:
- Jacque MOREAU-Didier TRUCHET, Droit de
la santé publique, 5éme édition, Dalloz, 2000.
 -8الرسائل واملذكرات:
أ -الرسائل:
 بلجبل عتيقة  ،املسؤولية اإلدارية الطبيـة عـن عمليـاتنقل األعضاء البرشية ،رسـالة دكتـوراه يف القـانون االداري ،
كلية احلقوق ،جامعة حممد خيرض ،بسكرة.8018-8011 ،
 حاج عزام سليامن  ،املسـؤولية االداريـة للمستشـفياتالعمومية ،أطروحـة دكتـوراه ختصـص قـانون إداري ،كليـة
احلقوق ،جامعة حممد خيرض ،بسكرة .8011-8010 ،
 مامون عبد الكريم  ،رضا املريض عن األعـامل الطبيـةواجلراحية ،رسـالة دكتـوراه دولـة يف القـانون الطبـي ،كليـة
احلقوق ،جامعة أيب بكر بلقايد ،تلمسان.8004-8005 ،

 بدران مـراد  ،أسـاس املسـؤولية املرتتبـة عـن عمليـاتالتلقيح اإلجباري ،امللتقـى الـوطين حـول املسـؤولية الطبيـة،
يومي  82و  85جانفي  ،8002كليـة احلقـوق  ،جامعـة مولـود
معمري ،تيزي وزو.8002،
 بدران مراد  ،املسؤولية املدنية للجامعـات املحليـة عـناألرضار املرتتبة عىل النفايات املنزليـة ،جملـة العـوم القانونيـة
واالدارية ،جامعة أبو بكر بلقايد ،تلمسان ،رقم .8002 ،01
 بدران مراد ،حمـارضات يف املسـؤولية الطبيـة للمرافـقالعامة  ،ملقـاة عـىل طلبـة ماجسـتري القـانون الطبـي  ،كليـة
احلقـــوق والعلـــوم السياســـية ،جامعـــة تلمســـان-8012 ،
(،8015غري منشورة).
 هواري سعاد  ،مسؤولية املرافق الصحية العمومية عـىلأساس املخاطر ،جملة احلجة ،عدد  ،02جانفي .8018
ب -باللغة الفرنسية:

ب -املذكرات
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دراسات قانونية
- Fabienne Quillere- MAJZOUB, La
responsabilité du service publique hospitalier,
املجموعة املتخصصة يف املسؤولية القانونية للمهنيني ،اجلزء

 دستور اجلمهوريـة اجلزائريـة الدميقراطيـة الشـعبية،الصادر بتاريخ  82نوفمرب  ،1996ج.ر،عدد  67لسـنة ، 1996
املعدل واملتمم لسنة .8002

األول (املسؤولية الطبية) ،أعامل املؤمتر العلمي السنوي

 -األمر رقم  24-64املـؤرخ يف  87سـبتمرب  1564املتضـمن

نظمته كلية احلقوق ،جامعة بريوت ،منشورات احللبي

القانون املدين ،ج.ر ،عـدد  62سـنة  ،1564واملعـدل واملـتمم

احلقوقية ،اجلزء األول ،بريوت8005 ،

مبوجب قانون رقـم  10-04املـؤرخ يف  80يونيـو  ،8004ج.ر،

- Jacqueline Le TENDRE, bulletin de liaison

عدد  55لسنة .8004

annuel n° 8, réseau vaccin hépatite b, avril/mai 2006,

 -القانون رقم  04-24املـؤرخ يف  ،1524/08/17املتضـمن

p.06, disponible au: http://www. revahb.org. le:

قانون محاية الصحة وترقيتها ،املعـدل واملـتمم ،ج.ر ،العـدد

30/04/2014, 15 :56.
 -5املجالت:

 -املرســوم التنفيــذي رقــم  22-75مــؤرخ يف  17يونيــو

 جملة العوم القانونية واالدارية ،جامعة أبـو بكربلقايـد،تلمسان ،رقم .8002 ،01

 نرشة القضاة ،العـدد  ،72مديريـة الدراسـات القانونيـةوالوثائق ،وزارة العدل ،ديوان املطبوعات الرتبوية ،اجلزائر،
.2008
 -4املراجع االلكرتونية:
- C.E., 25 juillet 2013, n° 347777 , disponible au:
http:// www.google.fr., le : 30/04/2014 , 15 :36.
- C.E., 6 novembre 2013, n°345696, disponible
au: http:// www.aphp.fr., le : 30/04/2014 , 15 :41.
- Guide des vaccinations, direction générale de la
santé, comité technique des vaccinations édition 2012,
p.391., disponible au: http://www.google.fr, le :
30/04/2014 , 15 :40.
- L’indemnisation des victimes sur le fondement
du risque, disponible au: www.w3.org/1999/xhtml.
le : 30/04/2014 , 16 :21.
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1969املتضمن بعض أنواع التلقيح اإلجباري ،ج.ر ،عدد ، 53
مؤرخة يف  20يونيو ،196املعدل واملتمم باملرسوم رقم 828-24

 -جملة احلجة ،عدد  ،02جانفي .8018

 -7املصادر:

 02لسنة .1524

املؤرخ يف  11جانفي .1524

