
 هـ1113-م  0201. لسنة (1الرابع/ ملحق ) العدد / الثالثالمجلد  امة . . السنة الثالثة /مجلة الدراسات المستد 

 

 
 
 

350 

ن مضار ملسؤولية أصحاب العقارات ع القانوننيوالتكييف األساس 
 )دراسة حتليلية مقارنة( أبراج االتصاالت الثانوية

 يلاأ.م.د. تحسين حمد سم
 رام صباح عثمانآ

 باحث ماجستير في القانون الخاص
 جامعة سوران -قسم القانون –كمية القانون والعموم السياسية واالدارة 

tahsin.smael@soran.edu.iq 
 الممخص:

 بدأتمور المستحدثة نسبيًا بالنسبة لمعراؽ، فقد ألاتعد مسألة االبراج االتصاالت الثانوية مف 
 ،واسع ، حيث تأسست شركات االتصاالت عمى مستوى2003ظاىرة نصب تمؾ االبراج بعد سنة 

، ألرياؼأو ا ففي المدكانت أظيور اليواتؼ المحمولة التي دخمت كؿ بيت تقريبًا سواء معيا  وتزامف
، كالبيوت والعقارات بنيةاجة تمؾ الشركات إلى نصب أبراج ثانوية عمى األبالنتيجة إلى ح توىذا ما اد
 ، والعمارات والفنادؽ

راج مف االضرار تمؾ االبتصحبو ا ػػػػػػػػػػػػػػػػالخالية مف المنشآت، ونظرًا لمالعقارات عمى أو 
، أو اضرار مادية قد تصيب العقارات جة لبلشعاعات الصادرةنتي االنسافالمحتممة عمى صحة 

مسؤولية المدنية تجاه اصحاب البرزت معيا و  اثارت فقد ،تمؾ االبراج االمجاورة لمعقار المنصب فوقي
مف جية  الثانوية التي تنصب عمييا االبراج مف جية، ومسؤولية اصحاب العقارات الشركات تمؾ

 ا ىي مسؤولية اصحاب تمؾ العقارات عف مضار الناجمة عف ابراجف الذي ييمنا ىناخرى، إال أ
أنو  ؿ واسع، وتسبب بأضرار مادية أو صحية، كماالثانوية، لكوف تمؾ االبراج تنتشر بشك االتصاالت

ونييف لتمؾ ميـ مف تمؾ المسؤولية، أال وىو التكييؼ واالساس القانمف الضروري التطرؽ لجانب 
االساس الذي  حوؿ اب الشأف مف المتضرريف أو الذي يمثمونيـ درايةصحالمسؤولية لكي يكوف أل

ىي  ىؿيمكف االعتماد عميو لتأسيس تمؾ المسؤولية، وكذلؾ الحاؿ بالنسبة لتكييفيا القانوني الصحيح، 
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وسيتـ دراسة وبحث تمؾ  القواعد القانونية التي تنطبؽ عمييا، وبياف ؟مسؤولية عقدية أـ تقصرية
ونخصص  ،ساس القانوني لتمؾ المسؤوليةلؤلثيف، إذ نخصص المبحث األوؿ في مبح المسائؿ

  .توصياتالمبحث الثاني لتكييفيا مع خاتمة تتضمف أىـ االستنتاجات وال
 القانونيف، المسؤولية، أصحاب العقارات(.والتكييؼ، األساس  الكممات المفتاحية:)

Legal basis and adaptation of the liability of landlords for 

damages to secondary telecom towers 

(comparative analytical study) 

Dr. tahsin hamd smayl 

Aram Sabah Othman 

Master's degree researcher in private law 

Faculty of Law, Political Science and Administration - 

Department of Law - Soran University 

 

Abstract 

The issue of secondary telecommunications towers is a relatively new issue 

for Iraq. The phenomenon of erecting these towers appeared after 2003, when 

telecommunications companies were established on a large scale, and with it 

the emergence of mobile phones that entered almost every home, whether 

they were in cities or the countryside, and this is what As a result, these 

companies need to erect secondary towers on buildings, such as homes, 

hotels, and buildings, or on real estate devoid of facilities, and given the 

potential damage to human health as a result of the radiation emitted, or 

material damage that may affect the properties adjacent to the property on 

which these towers are installed. It has raised and emerged with it the civil 

responsibility towards the owners of these companies on the one hand, and 

the responsibility of the owners of the real estate on which the secondary 

towers are located on the other hand, but what concerns us here is the 

responsibility of the owners of these real estate for the harms caused by the 

secondary towers, because it is these towers that spread in a way wide, and 

caused material or health damage, so we considered it necessary to address 

the important aspect of that responsibility, which is the adaptation and the 

legal basis for that responsibility so that the stakeholders have the right to 

Those affected or those who represent them are familiar with the basis on 
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which to establish this responsibility, as well as with regard to its correct 

legal adaptation, is it contractual or tortuous responsibility? And a statement 

of the legal rules that apply to them, and these issues will be studied and 

discussed in two sections, as we dedicate the first topic to the legal basis for 

that responsibility and we dedicate the second topic to adapt it with a 

conclusion that includes the most important conclusions and 

recommendations. 

Keywords: (basic and conditioning, laws, liability, real estate owners). 

 

 المقدمة
 أواًل: موضوع البحث وأهميته

لى ظاىرة إانوية مف حالة راج االتصاالت الثلقد تحولت عممية نصب االب
زدياد العمبلء ضمف شركات االتصاالت المجتمعات  وذلؾ لحاجة ،معروفة نتيجة كثرة وا 

لى االنتشار الواسع لتمؾ إالشركات مف خدمات، وىذا ما ادى  إلى ما يقدميا تمؾ
و التي أ ،االبراج والتي تنصب عمى العقارات سواء المباني الخاصة كالفنادؽ والعمارات

ب عمى البيوت حيث اصبحت كؿ االحياء السكنية تتواجد فييا اعداد كبيرة مف تنص
ماكف بغية تحسيف جودة الخاصة في االسواؽ وغيرىا مف األ تمؾ االبراج وكذلؾ المباني

ف ليذه أ، وكنتيجة حتمية يمكف القوؿ بستخدميفعية الخدمة المقدمة لمعمبلء والمونو 
بؿ لدييا مساؤى وسمبيات عمى حياة االنساف والبيئة، االبراج مميزات وايجابيات وبالمقا

ف االبراج أكوف بحثنا، خيرة ىي محؿ وعنواف ىنالؾ ابراج رئيسة وثانوية، واأل فوأ
تحديد ف ، وأالثانوية ىي التي تنصب عمى العقارات الخاصة في االحياء واالسواؽ

تصاالت الثانوية المسؤولية المدنية ألصحاب العقارات التي تنصب عمييا ابراج اال
دراستيا مف خبلؿ بياف االساس القانوني لتمؾ المسؤولية، فيؿ ىي في الغالب يتطمب 

تميؿ لممسؤولية العقدية أـ التقصيرية؟ وىؿ تتطمب تمؾ المسؤولية نظرًا ألىميتيا 
وخطورتيا إلى نظاـ قانوني جديد مختمؼ عف النظـ التقميدية الواردة في القانوف 
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التطرؽ ألساس تمؾ المسؤولية، مف خبلؿ بياف النظريات التي قيمت  المدني؟ وكذلؾ
 بيذا الشأف كنظرية التعسؼ في استعماؿ الحؽ وقواعد مضار الجوار الغير المألوفة.

تسميط الضوء والتركيز عمى الجوانب التي لـ يتطرؽ في  البحثتكمف اىمية و 
ممئ ؾ االبراج وبالتالي محاولة بالنسبة لؤلساس والتكييؼ القانونييف لتمالييا المشرع 
  بيذا الخصوص.  الفراغ التشريعي

  بحثمشكمة ال ثانيًا:
طر القانونية التي تناولت عممية نصب ف األأفي  ىذا البحثتكمف مشكمة  

يي غير متكاممة، ولـ تبلحظ ولـ تستدرؾ جميع الحموؿ، فاالبراج االتصاالت الثانوية 
، ومف ضمنيا االساس والتكييؼ القانونييف قانونيةالشكاليات إلحيث لـ تعالج جميح ا

  االتصاالت الثانوية.االبراج  عف مضار لمسؤولية اصحاب العقارات
 البحث ثالثًا: نطاق
 لمسؤولية االساس والتكييؼ القانونييف نصب عمى دراسةبحثنا يف موضوع إ

بحثنا التكيؼ  خرج مف حدودويبراج االتصاالت الثانوية، ا مضارعف اصحاب العقارات 
مسؤولية و ألبراج الرئيسية، واالساس القانونييف لكؿ مف المسؤولية الناجمة عف مضار ا

  والرئيسية. شركات االتصاالت عف مضار ابراج االتصاالت الثانويةاصحاب 
 بحثمنهجية الرابعًا: 

تقوـ ىذه الدراسة ابتداء  :المنيج التحميمي المقارفسنعتمد في بحثنا عمى 
النصوص القانونية التي شرعت وسنت بخصوص الموضوع واالراء الفقيية التي  بتحميؿ

قيمت وبمورت بيذا الشأف ومناقشتيا وتحميميا واستخراج االحكاـ المناسبة، وبغية 
االيضاح واالستفادة القصوى سنتبع اسموب المقارف بيف القانوف العراقي وقانوف 

 .االردنيداني و السو 
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  بحثخطة ال خامسًا:
تكوف خطة البحث مف مبحثيف، وخاتمة تتضمف اىـ االستنتاجات والمقترحات ت 
 وكاآلتي:

 االساس القانوني لمسؤولية اصحاب العقارات المدنية. وؿ: المبحث األ
 نظرية التعسؼ في استعماؿ الحؽ. المطمب األوؿ:
 قواعد مضار الجوار غير المألوفة. المطمب الثاني:
 انوني لمسؤولية اصحاب العقارات المدنية. التكييؼ القالمبحث الثاني: 
 مسؤولية اصحاب العقارات عقدية. المطمب االوؿ:
 مسؤولية اصحاب العقارات تقصيرية.  المطمب الثاني:

 الخاتمة: االستنتاجات والمقترحات.
 المبحث األول

 االساس القانوني لمسؤولية اصحاب العقارات المدنية
فكؿ  ،مف أحد أركاف النظاـ القانوني واالجتماعي عد المسؤولية المدنية ركناً ت

شخص مدرؾ وغير مكره مسؤوؿ عما يصدر منو، بمعنى يكوف ممـز اماـ الغير بحدود 
ومف اىـ تمؾ الحدود ىو عدـ األضرار بالغير، ففي حالة تجاوز الحدود  ،معينة

ف الضرر بالتعويض ع ووقيام يكوف ممـز بإصبلح الضرر والسياقات المرسومة قانوناً 
منقمة النوعية والفطرة االقتصادية والتطور في اساليب العمؿ وكثرة ل اً الذي احدثو، ونظر 

وتنوع االنشطة االقتصادية والصناعية والتجارية، ظيرت بالمقابؿ حاالت وظواىر 
مصاحبًا لتؾ التطورات تضر بالغير مما يبرز موضوع التعويض عف االضرار، واصبح 

ي واقعة حتى لو كانت بسيطة، فالمسؤولية أو الدارج عند حدوث بة بالتعويض ىالمطال
المدنية تقـو عمى تعويض االضرار الذي يسببو شخص لممقابؿ سواء كاف الضرر 
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مى اسس عالمسؤولية  ف يستند ىذهأوبالتالي يجب  ،الفعؿ الضار أو عف عقد ناجماً 
قوؼ عميو وتفسير الحكمة ونظريات قانونية، وبالتالي دراسة ىذه االسس والنظريات والو 

ىذه المسؤولية، فبل يجوز اقامة المسؤولية دوف اسس قانونية  تالتي مف اجميا شرع
السبب الذي مف أجمو يضع القانوف " ، فيقصد بأساس المسؤولية ايعتمد ويستند عميي

 وىناؾ مف يعرفو بأنو (1)"عبء تعويض الضرر الحاصؿ عمى عاتؽ شخص معيف
لى قياـ االلتزاـ بتعويض الضرر الذي إفي الشرائع الوضعية اب التي دعت األسب"

 اً قد ظيرت العديد مف النظريات واالسس القانونية لكي تكوف اساسو  (2)"يصيب الغير
منظريات التي تتبلئـ مع موضوع بحثنا، لاننا سننطرؽ فقط  ، إاللقياـ المسؤولية المدنية

اعد مضار الجوار غير المألوفة، وىي كؿ مف نظرية التعسؼ في استعماؿ الحؽ، وقو 
والجؿ ذلؾ وبغية  وال نتطرؽ لنظريات أخرى كنظرية تحمؿ التبعة ونظرية الحراسة،

 تي:وكاآلإلى مطمبيف  ىذا المبحث سنقوـ بتقسيـ بيذا الموضوع، االحاطة
 االول  المطمب

 نظرية التعسف في استعمال الحق 
مدنية، حيث منح الشرائع و أية ف لكؿ انساف حقوؽ سواء كانت سياسأالمعموـ 

وقت دعت النيا بنفس أال إ ،الحقوؽ وجعمتيا مقدسة الوضعية والقوانيفالسماوية 
 وف يمارس حقوقأالحقوؽ، واوجبت عمى كؿ افرد  ورسمت حدود الستعماؿ ىذه

تعمؿ  ءالمشروعة بما يخدـ صالح العاـ، وتأسيسا ليذا المبدء ظيرت نظريات ومبادى
 ةىذه النظريات ىي نظري ىواحد ،العدالة ءومبادى ىذه الشرائع والقوانيف تيااقر  لما وفقاً 

ف بيف مصالح الفرد الواحد از فيي تقوـ عمى اساس التو  ،التعسؼ في استعماؿ الحؽ
 ًا،قانون ةحؽ الفرد بحرية التصرؼ بحقوقو المقرر مصالح الجماعة مع احتراـ فكرة  وبيف
وجعؿ مف  (3)لى وظيفية اجتماعيةإالحقوؽ الفرد التعسؼ الى تحويؿ  عمؿ نظريةتحيث 
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حقوقو وظائؼ تؤدي لمصمحة المجموع فمـ يعد حرًا في استعماؿ حقو أو تصرفو حسبما 
تقييد اء حرية التصرؼ لصاحب الحؽ، مع اعتبار اعط ، بؿ تقوـ عمى(4)يشاء وييوى

، مشروعةف يقوـ صاحبيا تحقيؽ اىداؼ غير أه الحرية بحدود مرسومة منعًا مف ىذ
حظى باىتماـ وت ،وبالتالي اصبحت ليذه النظرية مكانة عالية لدى الباحثيف والفقياء

طورت سياستو التشريعية فاستخدـ صراحة إذ أف المشرع قد  خاص في القوانيف،
وأف  ،فيي تعكس فمسفة المشرع تجاه الحقوؽ (5)مصطمح التعسؼ في استعماؿ الحؽ

 يـمحاوالت مف قبم ف ىناؾعمى تعريؼ واحد، بؿ أو لـ يتفقوا فقياء القانوف وشراح
بأف التعسؼ  (6)، حيث يرى جانب مف الفقونظرية التعسؼ في استعماؿ الحؽ لتعريؼ

 و "أ"  اً تصرؼ االنساف في حقو تصرفا غير معتاد شرع"  في استعماؿ الحؽ ىو
 جانبيرى و  " استعماؿ الشخص لمسمطات التي يخوليا لو الحؽ استعماال يضر بالغير

 " بحسب األصؿ مناقضة قصد الشارع في تصرؼ مأذوف فيو شرعاً بأنو "  (7)خرآ
بالرغـ مف  ف المشرع العراقيألعراقي والتشريعات المقارنة نرى لى التشريع اإوبالرجوع 

ناسب نو لـ يعرؼ التعسؼ في استعماؿ الحؽ حيث ترؾ المجاؿ لمفقو لوضع تعريؼ مأ
نظرية صراحة في القانوف المدني العراقي الاقر تمؾ قد  ونيتبلئـ مع ىذه النظرية إال أ

الجواز الشرعي ينافي الضماف، فمف نو ) أ عمى ( منو6فقد نصت المادة ) النافذ،
المادة ف ، كما أ( استعمؿ حقو استعمااًل جائزًا لـ يضمف ما ينشأ عف ذلؾ مف الضرر

ائز وجب عميو مف استعمؿ حقو استعمااًل غير ج -1)  ف( منو نصت عمى أ7)
ذا لـ يقصد إ –حواؿ اآلتية: أ صبح استعماؿ الحؽ غير جائز في االوي -2الضماف. 
لمصالح التي يرمي ىذا ذا كانت اإ –ستعماؿ سوى االضرار بالغير. ب بيذا اال

يصيب الغير مف  مع ماحيث ال تتناسب مطمقًا ىمية بمة األلى تحقيقيا قميإاالستعماؿ 
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لى تحقيقيا غير إلمصالح التي يرمي ىذا االستعماؿ انت اذا كإ –ضرر بسببيا. ج 
 مشروعة.  

الستعماؿ  ف يضع حداً أنو مف الضروري أف المشرع العراقي يرى بايتبيف لنا ب
الغاية مف ف ال يكوف أوالبد  ،خريفالحقوؽ مف قبؿ صاحبو بما ال يؤثر عمى حقوؽ اآل

التي يقصدىا صاحب  لمصمحةخريف واف ال تكوف ااالضرار باآل استعماؿ ذلؾ الحؽ
واف ال يكوف  ،خريفىمية بالنسبة لمضرر الذي يسببو استعماؿ الحؽ لآلالحؽ قميمة األ

  .لى غايات غير مشروعةإ استعماؿ الحؽ ىادفاً 
النظرية في قانوف تمؾ ردني ذكر رنة فنجد المشرع األتشريعات المقالم بالنسبة ماأ

يجب الضماف عمى مف  -1ت عمى ) ( حيت نص66المدني االردني في المادة)
إذا  -1: ويكوف استعماؿ الحؽ غير مشروع -2غير مشروع.  استعمؿ حقو استعماالً 
إذا  -3إذا كانت المصمحة المرجوة مف الفعؿ غير مشروعة. -2 توافر قصد التعدي.

إذا تجاوز ما جرى  -4كانت المنفعة منو ال تتناسب مع ما يصيب الغير مف ضرر. 
 (.والعادة. عميو العرؼ

أما بالنسبة لمتشريع السوداني، فانو ال يوجد في قانوف المعامبلت المدنية السوداني 
( مف القانوف المدني العراقي أو 7( نص مماثؿ لما جاءت في المادة )1984لسنة)

ة ف ذلؾ القانوف جاء بقاعدة عامانوف المدني االردني النافذ، بؿ أ( مف الق66المادة )
نو ) يجب الضماف عمى مف استعمؿ حقو استعمااًل /خ ( إذ نصت عمى أ 5في المادة )

غير مشروع(، دوف اف يذكر تطبيقات أو حاالت عممية ليذه النظرية كما قاـ بو كؿ 
 .(8)مف القانوف المدني العراقي واألردني النافذ

ف أب ،و المقارف نستنتجأفي التشريع العراقي  صفعند التحميؿ القانوني لمنصو     
عماؿ الحؽ بمعنى الشامؿ والكمي، االصؿ في الحقوؽ ىو االباحة، ولكف ال يجوز است
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ف ال تستعمؿ لغير ما شرع مف اجمو، وذلؾ لمناقضتو ألصؿ نية المشرع أي يفترض أ
والعدالة ومقتضيات المصمحة العامة، فيجب اقامة التوازف والقياس بصورة دقيقة وواقعية 

واف كانت مشروعة وناشئة عف حؽ ثابت  ،رباضبيف المصالح الفردية التي تت
ال أمع اصؿ نية المشرع  ياً شما ىو االنسب واالكثر نفعًا تما وترجيح ،عامةومصالح 

والتي ىي أولى بالتطبيؽ، وفي حالة تعارض المصمحتيف  (9)وىي تحقيؽ العدالة
مصمحة  لكوف االنساف يعيش دائمًا في جماعة، وقد تتبلئـ الشخصية الفردية والعامة

 حينئذ فيستوجب ،(10)الفرد ومصمحة الجماعة التي يعيش معيا، وقد تتعارض معيا
، لسبب بسيط، ىو رد (11)تقديـ المصمحة العامة، التي يتمثؿ بالعدؿ في اقوى مظاىره

 مف مراعاة مصمحة فردية.  ولىأضرر كبير وعاـ 
ؿ حقو مف اتعمذا كاف صاحب الحؽ متعسفًا في اسإلى معرفة ما إوبالرجوع       

عدمو ال بد مف وجود معايير تتقتضي بيذا التعسؼ مف عدمو، فمو عكسنًا تمؾ 
عمى اصحاب العقارات التي تنصب عميو ابراج االتصاالت الثانوية  وطبقناىا المعايير

يف في ىؿ ىـ كانوا متعسف ،والتساؤؿ حينئذألصبح مف الواضح عمينا التحكـ والعمـ 
  :وفؽ اآلتي  لممعايير لتمؾ بياف ذلؾ نتطرؽال؟ ول ـأ استعماؿ حقيـ

في تحديد مدى التعسؼ في  معايير التي يمكف االعتماد عمييا ف ىناؾ عدةأ 
 :كاآلتياستعماؿ الحؽ مف عدمو، وىذه المعايير يمكف اجماليا 

 استعمال الحق بقصد االضرارالمعيار األول: 
اإلضرار  ائور ؿ الشخص لحقو وكاف القصد مف و اال شؾ في حالة استعم

ولية عف الضرر الذي بالغير، قد أساء استعماؿ ىذا الحؽ إساءة يستوجب عميو المسؤ 
توجب بذاتيا المسؤولية سواء أكاف  دؽ الضرر بالغير عف عماف الحسببو لمغير أل
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، فصاحب الحؽ يعتبر متعسفَا مادامت قصد االضرار (12) الفاعؿ يستند عمى حؽ أـ ال
 .(13)ف كاف يبغي مصمحة مااستعماؿ حقو، حتى وا   ؿ االساسي فيىو العام

 فالمعيار الشخصيف ىذا المعيار شخصي )ذاتي( أـ موضوعي، ولكف ىؿ أ
اإلضرار بالغير، كمف  ًا في استعماؿ حقو وقاصداً عندما يكوف الشخص متعسف يتحقؽ

 ف ىذه الحالة تكاد تكوف نادراإ عمماً  ،بقصد االضرار احدى عقارات عمى ينصب برجاً 
ما المعيار أ ؛تمؾ االبراجفيما يخص قصد ونية اصحاب العقارات التي تنصب فوقيا 

الموضوعي فيتمثؿ فيما لو كاف ىنالؾ مصمحة شخصية لصاحب الحؽ في استعماؿ 
ف مصمحة الشخص ال يناسب مع الضرر ألى إبالنظر و وبذلؾ  ،حقو فيعاد متعسفاً 

و اسطح البيوت، أو بناية أعقار  صب برج عمىنعندما ي الذي سيمحؽ بالغير فمثبلً 
و أمبمغًا مف الماؿ لقاء يكوف صاحب الحؽ مستفيدًا مف عممية النصب سواء كاف 

و تزويدىـ أالمفتوحة  اإلنترنيترصدة لتي تقدميا اصحاب الشركات مثؿ ااالمتيازات ا
كف خرى، ولو غيرىا مف االمتيازات األأربائية مف المولدة الخاص بالبرج بالطاقة الكي

ف مصمحة صاحب الحؽ وضرر بي تذا ما قورنإالمقابؿ يمحؽ ضرر كبير بالمقابؿ ب
 ،تكوف الفائدة قميمة بالنسبة لمضرر، وىنا يبرز التعسؼ في استعماؿ الحؽو  ،المقابؿ

اصحاب العقارات، لذا يرى الباحث االعتماد ؾ سنكوف اماـ اقامة مسؤولية وتأسيسا لذل
رية التعسؼ نظالتأسيس إلقامة المسؤولية وفقا لتفسير و عمى المعيار الموضوعي عند ال

ار دني قد اخذ بالمعياف المشرع االر  واستبعاد المعيار الذاتي، رغـفي استعماؿ الحؽ، 
واسيؿ عند  ف ىذا المعيار ىو اكثر شيوعاً اعمى غرار المشرع العراقي كوف الثاني 

 .تطبيؽ ىذه النظرية اساسًا لقياـ المسؤولية المدنية
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 رجحانا واضحًا عند استعمال الحق ترجيج الضرر عمى مصمحة الفردالمعيار الثاني: 
عند استعمالو لمحؽ  بموجب ىذا المعيار يكوف لصاحب الحؽ مصمحة ونفعاً 

يكوف  ثيالذي يممكو وبالمقابؿ يترتب عمى اثر ىذا االستعماؿ االضرار بالغير بح
وت اي ىنالؾ تفأ ،صاحب الحؽ كبر بكثير مف المصمحة التي يحصؿ عميواالضرر 

الضرر الذي يصيب الغير، لذا يتطمب كبير وواضح بيف مصمحة صاحب الحؽ و 
بمنطؽ العدؿ وعدـ جواز االضرار  التدخؿ إلقامة التوزاف والترجيح بينيما عمبلً 

ف يكوف لصاحب الحؽ مصمحة فاذا كانت المصمحة المقصودة أكفي ي، فبل (14)بالغير
فيعد صاحب الحؽ متعسفًا  ،يمحؽ بالغيرقميمة االىمية مف ضرر استعماؿ الحؽ جراء 

ف المعيار ىنا ىو أ، ويتضح لنا ب(15)في استعماؿ الحؽ وبالتالي يترتب عميو المسؤولية
وكاف صاحب الحؽ  مثبلً  معيار موضوعي ، فمو تـ نصب برج عمى سطح بيت

مالية جراء نصب  لى منافعإو البناية بحاجة أو العقار أبصاحب البيت  والمتمثؿ
أو  االبراج ونتيجة الستعماؿ ىذا الحؽ سيمحؽ ضرر بالمقابؿ في جسده وصحتو

و سيمحؽ أنساف، الي منفعة مادية بحياة اأفينا ال يقارف  ،بصحة االشخاص اآلخريف
صاحب الحؽ مف  امنفعة الضئيمة التي سيحصؿ عمييال ءـ معال يتبل اً كبير  اً بيئي اً اضرار 
ف " قصد المشرع ىو رجحاف الضرر عمى كما ذىب البعض إلى أ ، ويبدو(16)جراءه

مخطأ لتطبيؽ الفعاؿ الوىو  ،والمعيار ىنا موضوعي وليس ذاتي ،ً المصمحة رحجانًا كبيرا
ف إذ ليس مف المعتاد والمألوؼ أ –لوؼ لمرجؿ العادي معيار السموؾ المأ –المعموؿ بو 

وف لو في ذلؾ إال ضررًا كبيرًا، وال يك الرجؿ العادي يستعمؿ حقًا عمى وجو يضر بالغير
 .(17)ىمية ال تتناسب ابدًا مع ىذا الضرر" مصمحة قميمة األ
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 عدم مشروعية المصالح التي يرمي صاحب الحق إلى تحقيقهاالمعيار الثالث: 
ذا كانت المصمحة التي يرجو مف الفعؿ غير إيعد الشخص متعسفًا    

ؽ مصالح جؿ تحقيأوؽ ألصحابيا يكوف مف إقرار الحق ف الغرض عندمشروعة، ألال
ذا استعمؿ الحقوؽ في غير محمو عد صاحبو متعسفًا إمشروعة رسميا القانوف، ف
، وكنتيجة حتمية يكوف مصمحة غير مشروعة عندما  (18)وبالتالي يوجب المسؤولية

ف أويبلحظ ب، تتعارض ىذه المصمحة مع المصمحة العامة واآلداب والنظاـ العاـ
لحؽ يكوف السبب الرئيسي في قياـ ف نية صاحب اوذلؾ ال ىنا يكوف موضوعياً المعيار 

ىنالؾ  ابتداءً  ،وؿ والثانييختمؼ عف المعياريف األ وضععدـ قياـ المسؤولية، فينا ال وأ
اقامة إلى لمجوء واضافة الى عدـ الحاجة  ،مصمحة لدى صاحب الحؽ عند استعمالو

حدىما، ال بؿ يقصد أحة العامة عبر رجحاف الحؽ والمصمالتوزاف بيف مصمحة صاحب 
ولكنو غير مشروعة وليذا يعد صاحبو متعسفًا في استعماؿ  ،صاحب الحؽ مصمحة

  .(19)حقو
الثبلثة المعايير خرى ما عدا أردني قد اضاؼ معيار ف المشرع األأويبلحظ ب 

يرى ، و ماوعدـ تجاوزى اتلعرؼ والعادمعيار ا وىو تي نص عميو المشرع العراقيال
معيار ف االعراؼ أولى عدـ االعتماد عمى العرؼ كوف األكاف مف نو أالباحث 

كما قد يغير مف  ،فضفاض وغير مستقر تختمؼ مف بمد إلى آخر ومف مدينة إلى أخرى
رؼ والعادات ىو معيار الوحيد معيار العذا كاف إفيتسأؿ الباحث  زماف إلى زماف،

مر في بعض ىذا األلى جواز إسيصار اس قياـ مسؤولية مف عدمو فمثؿ لقيواأل
ي وف ،خر وىكذا، وىذا ما يتنافى مع روح القانوفبعض اآلمناطؽ وعدـ جوازه في ال

  .قواعد عامة مجرده رهاعتببإمقدمتو عندما يعرؼ القانوف 
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في استعماؿ الحؽ، نرى  ومف التطبيقات القضائية العراقية عمى نظرية التعسؼ
خرى اخذت بيا نذكر منيا )) رقـ القرار أوقرارات  ،النظريةعى ىذه اىنالؾ قرارات لـ تر 

، جاء فيو أف المستأنفة العراقية ( الصادر مف محكمة التمييز 56/حقوقية/  1245) 
ف أ، و كانت قد انذرت المستأنؼ عميو بضرورة ىدـ البناء خبلؿ مدة معينة قانوناً 

، فقامت المستأنفة بعممية عيفعمى ىذا االنذار في الوقت المالمستأنؼ عميو لـ يعترض 
اليدـ وفؽ صبلحيتيا القانونية، وحيث أف الجواز الشرعي ينافي الضماف فيكوف الحكـ 

لمقانوف قرر تصديقو ورد االعتراضات التمييزية وصدر القرار  وموافقاً  المميز صحيحاً 
جر فييا صاحب أفي قضية  نفس المحكمةوكذلؾ ما قررتو  (20)،1957باالتفاؽ في 

سحب وزير الشؤوف االجتماعية اجازة المميى  خر، ولكف حدث بعد ذلؾآيى إلى مم
فسخ االيجار إلى نياية العقد  ، فأقاـ المستأجر الدعوى عمى المؤجر طالباً واغمقو نيائياً 

بػالتعويض عػف اإلضرار التي اصابتو بسبب  وعمى وزير الشؤوف االجتماعية مطالباً 
في سحبيا فأجابتو المحكمة إلػى طمبػو  لـ يكف محقاً نو أي الوزير أل ،سحب االجازة

ولكف محكمة التمييز نقضتو بحكميا الصادر في  ،وايدت محكمة االستئناؼ الحكـ
ىي ضمف صبلحية وقد جاء في حيثيات الحكـ ))...إذ أف سحب االجازة  9/5/1957

عسؼ فبل يعد نو قاـ بيا لممصمحة العامة ولـ يكف قيامػو فييا بتأالمميز القانوني و 
 متعديا...(( لذا قرر نقض الحكـ وصدر القرار باألكثرية، 

 اً مكانية اعتبار نظرية التعسؼ في استعماؿ الحؽ وفقبإيرى الباحث نافمة القوؿ  
مسؤولية المدنية الف يكوف اساسًا لقياـ أ ،معيار الموضوعيلممعيار الثاني وىو 

 لثانوية . صحاب العقارات عف مضار ابراج االتصاالت األ
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 مطمب الثانيال
 قواعد مضار الجوار غير المألوفة

عد نظرية مضار الجوار غير المألوفة مف أكثر النظريات التي شاع استعماليا ت
األضرار البيئية بحيث اصبحت مف الوسائؿ الميمة التي يمكف لممتضرر  في مجاؿ

ؽ بو مف جراء استعماؿ التي لح لممطالبة بالتعويض عف االضرار االمجوء واالستعانة بي
تـ عمينا البيئية يح التكنولوجيا والمسبب لؤلضرار البيئية غالبًا، وبحسب طبيعة االضرار

خاصة بالمسؤولية عف مضار الجوار غير المألوفة، فالجوار يعد ربطيا بقواعد قانونية 
 ف اإلنساف ىو كائف اجتماعي، فبلأرابطة بحياة االنساف عمى اعتبار حالة طبيعة مت

لتمبية  بني جنسولى إوذلؾ لحاجتو  ،عزؿ عف المحيط البشريمب عيشف يأيتصور 
يش في تجمعات سكنية، ومف وبيذا يحتـ عمى االنساف الع ،متطمبات حياتو الضرورية

لى تحقيؽ إ فاألنساف يسعى دائماً  ،العبلقات القانونية بيف المرء ومقابمو أىنا تبد
 لتجاوز عمى حدود جاره، فيتدخؿ القانوف وينظـولربما اثناء سعيو يقوـ با ،مصمحة

ويرتب عنيا  ،مسؤولية الجار الذي يقوـ باإلخبلؿالعبلقة الجوار عف طريؽ إقرار 
وىو اليدؼ التي  ،ثرًا لممسؤولية المدنيةأفي مقابؿ الضرر، فيعتبر التعويض تعويض 
د يكوف اتفاقي حيث أف التعويض ق ،ليو المتضرر عند قياـ المسؤولية المدنيةإيسعى 

والشؾ أف نظرية مضار الجوار غير  ،(21)وقد يكوف قانوني كما قد يكوف قضائي
المدنية، وتعد اىـ التطبيقات ىي مف المواضيع الحيوية التي ترتبط بالمسؤولية  ،المألوفة

ؿ التطور في اساليب الحياة ودخوؿ ظسس التي تقوـ عميو المسؤولية خاصة في واأل
اديف الحياة ومنيا ابراج االتصاالت الثانوية واالضرار الناجمة عنيا التكنولوجيا في مي

مف خبلؿ اإلشعاعات التي تبث مف خبلليا، فبل بد مف وجود قيود سمبية تحد صبلحية 
فما المقصود بمضار  ذاً إوقو مراعاة لحقوؽ الجوار وىكذا، بممارسة حق والمالؾ مف قيام
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حيث تبنت اغمب  يع العراقي والمقارف منيا،وما موقؼ التشر  الجوار الغير المألوفة
لفقرة في ا ص عميو في القانوف المدنيقد ن ،العراقي منيا التشريع ،فكرةىذه الالتشريعات 

ف يتصرؼ في أال يجوز لممالؾ نو ) ( منو التي نصت عمى أ1051( مف المادة )1)
و أكاف حادثًا  اءممكو تصرفًا مضرًا بالجار ضررًا فاحشًا، والضرر الفاحش يزاؿ سو 

، اضافة الى التشريعات ذات الصمة ومنيا قانوف حماية وتحسيف البيئة (22)( قديماً 
 .2010لسنة ( 27)العراقي النافذ رقـ 

ف المشرع العراقي قد اخذ بمصطمح ) الضرر الفاحش ( دوف غيرىا أويبلحظ ب 
طمح الضرر ف مصأعمى مألوفية الضرر مف عدمو كوف  لـ يعتمد مف المعايير فمثبلً 

قانوف الالفاحش كاف مستوحاة مف مجمة االحكاـ العدلية التي كانت نافذة قبؿ تشريع 
الفاحش ىو كؿ ما يمنع الحوائج والضرر  )أنو نصت عمى  ذإ، (23)المدني العراقي

ي أو يضر بالبناء أية المقصودة مف البناء كالسكنى، صميعني المنفعة األ ،صميةاأل
مرشد الحيراف حيث نص وكذلؾ مأخوذ مف كتاب  (،ب انيدامويجمب لو وىنا ويكوف سب
و يمنع الحوائج ألوىف البناء أو ىدمو  ) ما يكوف سبباً  (24)عمى الضرر الفاحش

لؾ اوتأسيسًا عمى كؿ ما تـ ذكره يكوف الم ،ي المنافع المقصودة مف البناء(أاالصمية 
كاف  حتى لو مسؤوال عف الضرر الفاحش واف كاف يستعمؿ حقو  في ممكيتو،

 ،والقوانيف الحاكمة لؤلنظمة والتعميمات و غير مخالفاً أاالستعماؿ غير مرتكب لمخطأ 
براج عمى عقارًا ما،  فيكوف صاحبو قد مارس حقو عمى حد األأذا ما تـ نصب إ فمثبلً 
وبالتالي  ،ولكف بيذه الممارسة يكوف قد اضر بالجوار الساكنيف مف موقع البرج ،ممكيتو
ذا ما تـ مراجعة جميع المواد القانونية النافذة ا  لغير، و با فاحشاً  اً ضرر لحؽ أقد 

احش مف نرى امكانية تحديد شروط الضرر الف ،والنصوص المستوحاة منيا تمؾ المواد
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لى إمف منافع السكف االصمية، اضافة  نو حرماف الجارأخبلؿ ) اعتبار الضرر مف ش
 . (25)و تيدمو(ألى ضعؼ البناء إالضرر يؤدي ف أ

ابراج صب فوقيا نوؿ ينطبؽ عمى العقارات التي تف الشرط األأيتضح لنا  عميو
 ،المبلصؽ لمعقار منصب عمييا البرج عقارات واألبنيةف الأاالتصاالت الثانوية بدليؿ 

تنزؿ قيمتو جراء جوارىا لمبيت إلى  حيث قد يؤدية البيوت في االحياء السكنية خاص
و يتمقى المتضرر مف البرج أ ،الثانونية ابراج االتصاالت حدأمنصب فوقيا العقار الو أ

بسعر اقؿ مف السعر  ولى احتسابإواذا ما تـ االيجار يصار  ،صعوبة في ايجار منزلو
 .عمى اعتباره حالة سمبية وىكذا ألبراجتمؾ اتحؽ بسبب جواره لالمس

دة المافي المشرع السوداني قد ذكر  فأفما بخصوص التشريعات المقارنة أ 
) لممالؾ أف يتصرؼ في ممكو كيؼ شاء  فالمدنية عمى أ مف قانوف المعامبلت (518)

لمقوانيف المتعمقة بالصحة أو  أو مخالفاً  فاحشاً  بالغير ضرراً  ما لـ يكف تصرفو مضراً 
ف النص أويبلحظ ب ،المصمحة العامة أو المصمحة الخاصة أو خاضعًا لحقوؽ ارتفاؽ(

مف المشرع العراقي حيث جاء ابتداء  شمؿدؽ واىو أسوداني ار مف قبؿ المشرع الالمخت
لدى آنفًا تـ توضيحو  والذي)صؼ الضرر بالفاحش ومف ثـ و  ،معيار الضرر بالغيرب

منيا عدـ  ،خرى مف المعاييرأاضاؼ جممة كما  (،المشرع العراقي لموقؼ تطرقنا
كؿ المعايير بيف مف  االبرزكاف  لربماو  ،مخالفتو لمقوانيف والمصمحة العامة والخاصة

ف المشرع السوداني قد شمؿ معايير أوىذا ما يدؿ عمى  ،تمؾ التي يتعمؽ بالصحة
خاصة تمؾ التي يتعمؽ ، رات التي تحصؿ عمى حقوؽ الممكيةاضافية تحسبا لمتطو 

ردني فقد ما المشرع األأالسوداني،  عسب لممشر وىذه نقطة إيجابية يح ،بصحة االنساف
عمى  -1) ( منو والتي نصت عمى أنو 1027خبلؿ المادة ) تعمؽ بالموضوع مف 

وليس لمجار أف يرجع  -2المالؾ أال يغمو في استعماؿ حقو إلى حد يضر بممؾ الجار. 



 هـ1113-م  0201. لسنة (1الرابع/ ملحق ) العدد / الثالثالمجلد  امة . . السنة الثالثة /مجلة الدراسات المستد 

 

 
 
 

333 

نما لو أف يطمب إزالة ىذعمى جاره في مضار الجوار المألوفة التي ال يمكف تج  انبيا، وا 
لؾ العرؼ، وطبيعة العقارات، في ذ ىتجاوزت الحد المألوؼ عمى أف يراعالمضار إذا 

وموقع كؿ منيما بالنسبة إلى اآلخر، والغرض الذي خصصت لو، وال يحوؿ الترخيص 
ف المشرع االردني أ، ويبلحظ ب( الصادر مف الجيات المختصة دوف استعماؿ ىذا الحؽ

عتماد عمى مجموعة مف لوفيتيا باإلأعدـ م وأ ضارمقد جعؿ المعيار ىو مألوفيو ال
عمى عكس المشرع العراقي الذي اخذ بالضرر الفاحش، وكذلؾ المشرع المبادئ 

السوداني الذي توسع في المعايير مثؿ الضرر الفاحش والصحة والمصمحة العامة 
مشرع المدني العراقي لـ يكف موفقًا في ىذا الشأف، ومف الجدير بالذكر أف  والخاصة،

قانوف المف ( 1051)المادة نص  الفقرة األولى مفتعديؿ بنوصي المشرع العراقي لذا 
خرى اضافة لمضرر الفاحش وفي ف خبلؿ االعتماد عمى المعايير االالقانوف المدني م

ويتماشي مع التطور التكنموجيا في الوقت ، مقدمتيا معيار الصحة وسبلمة االنساف
تكيفييـ الراىف بحيث يسيؿ عمى القضاء الوصوؿ الى تمؾ المعايير بسيولة عف 

ي ممكو ال يجوز لممالؾ أف يتصرؼ ف -1، ويكوف كاآلتي )التي تعرض عمييـلموقائع 
، امة والمصمحة الخاصةبالمصمحة الع تضرضررًا فاحشًا تصرفًا مضرًا بالجار 

 والضرر الفاحش يزاؿ سواء كاف حادثًا أو قديمًا(.
 صرؼ االنساف تجاه الجار مألوفاً عتبار تأما بالنسبة لمشروط الواجبة توفرىا ال 

 فيي كالآلتي: (26)ـ غير مألوفاً أ
 صفة الجار :الشرط االول

وفر صفة تتأف  ،غير المألوفةيشترط العتبار تصرؼ الجار مف مضار الجوار   
ي بيف صاحب الحؽ والجار أالمتضرر والمسؤوؿ عمى حد سواء، الجار في شخص 

ار االرتباط ويتحقؽ ىذه الصفة مف عبلقة الجوار التي يرتبط بيف الطرفيف عمى اعتب
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لربما ف ىذا التجاور أوبالتالي  ،مف حيث الزماف والمكاف وحتى الفضاء والعمو المتجاور
تكوف لفترة طويمة مف الزماف ترتب واجبات والتزامات طبيعية واخبلقية وقانونية حيث ال 

في نفس الحيز المكاني يجعؿ  او عقود تنظيمية، لكف تواجدىمأترتبط عادة باتفاقيات 
التي ال  توالطبيعية ىي التي تحدث بطبيعيفااللتزامات لتزامات، الىذه ا ـا اماكبلىم

عدة والعبلقات الحسنة فيما لفة والمساباألتمثؿ تخبلقية فيي الما اأدخؿ لئلنساف فيو، 
المألوفة، حيث  ومف ضمنيا مضار الجوارعديدة  يالقانونية فيااللتزامات ما أبينيـ، 
حؽ بالتجاوز عمى جاره ترتب قياـ و صاحب أقاـ شخص  ذاأنو إجماع عمى إىنالؾ 

مضار الجوار غير المسؤولية، ولكف الخبلؼ يدور حوؿ مفيوـ الجار وربط نظرية 
 .لى مدى تعمقو بموضوع الممكيةإالمألوفة اضافة 

يحاوؿ الباحث بياف مفيوـ الجوار حيث ثمة خبلؼ حولو، فبالرجوع الى  ابتداءً      
ف يتصرؼ في ممكو أنو ال يجوز لممالؾ أ( حيث نصت عمى 1/ 1051المادة )  نص

 و قديمًا،أرر الفاحش يزاؿ سواء كاف حادثًا تصرفًا مضرًا بالجار ضررًا فاحشًا، والض
، (27)لى فريقيفإالفقياء بشأنو وانقسـ  بشكؿ عاـ،ف مصطمح الجار قد جاء أويبلحظ ب

خر يرى بشموؿ العقار والمنقوؿ صر عمى العقار والفريؽ اآلف الجوار يقتأفريؽ يرى ب
وار يشمؿ العقار فقط عمى ف صفة الجأوؿ إلى القوؿ ب، فيذىب اصحاب الراي األمعاً 

وىذا ما تنتج حالة  ،ي يمتاز باستقراريوأ ،ثابتالمستقر الف العقار ىو الشي أاعتبار 
 لى القيمةإبالنظر  يأحجج انصار ىذا الر توقد  ،الجوار عبر التبلصؽ والتجاور

رعاف ما ولكف س ،ف العقارات اكثر قيمة مف المنقوالتأعمى اساس لمعقار، االقتصادية 
بعض مف المنقوالت اصبحت تمتمؾ قيمة اقتصادية ف ىنالؾ أانتقد ىذه النظرية بسبب 

وبالتالي اضحى ىذه المنقوالت يمثؿ ثروة  ،اكبر بكثير مف العقارات كالسفف والطائرات
بينما يذىب اصحاب الفريؽ الثاني ، (28)التدخؿ لحمايتيا طائمة يستوجب عمى المشرع
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مف القانوف  (1051)ف المادة أوالمنقوالت معا كالجوار، بدليؿ  لى شموؿ العقاراتإ
بؿ جاءت بمفظ الجار  ،المنقوؿ أوقي لـ يتطرؽ الى تخصيص العقار المدني العرا

صيب الجار لـ تكف ف االضرار التي تأ يبدو لناؿ عاـ، ومف الناحية العممية بشك
محصورة عمى العقارات بؿ تكوف مف المنقوالت في اغمب االحياف، فاألضرار الناجمة 

و الغير ىي مف المنقوؿ وليس أصاالت الثانوية التي يصيب الجار عف ابراج االت
و االضرار ألتي تصدر مف االبراج واليوائيات العقار سواء كانت مف االشعاعات ا

مؾ االبراج مثؿ المولدات واألدخنة التي تصدر منيا وغيرىا مف الناجمة مف ممحقات ت
النطاؽ أو الحيز المكاني أو الجغرافي الذي ب تحددف الجار يأ ذاً إخرى، ألاالضرار ا

يتجاور فيو األشخاص واألمواؿ أيا كانت طبيعتيا وسواء كانت متبلصقة أو غير 
األنشطة المجاورة والذي يتحدد بالمدى الذي يمكف أف يصؿ إليو أذى و  ،متبلصقة

ولكؿ ىذه االسباب  ،(29)لذلؾ مف حالة إلى أخرى بحسب ىذه األنشطة يختمؼ تبعاً 
 نحف نؤيد الرأي الثاني.

ف صفة الجار ونظرية مضار أ فيماالشطر الثاني مف ذات السؤاؿ  لىإوباالنتقاؿ       
فيرى  (30)فريقيفلى إ وع الممكية؟ فينا انقسـ الفقياءبموضيتعمؽ الجوار غير المألوفة 

ف أصاحب الممكية، عمى اعتبار اقتصار مفيوـ الجار عمى إبوؿ ي األأاصحاب الر 
متعمقة بشخص مالؾ العقار، المنافع والمزايا واالعباء التي تنجـ بيذا المجاؿ تكوف 

لى إلمبلؾ المتجاوريف، وىذا ما يؤدي بيف ا ف صفة الجار ىي تتوافر غالباً ألى إاضافة 
ف يحدث أكنتيجة حتمية ال يمكف ال وىو حؽ الممكية، و أاع بيف حقيف مطمقيف نشوء نز 
 ف المسبب لمضرر يكوف ممزماً أاصحاب الممكية وعمى ىذا االساس فال بيف إنزاع 

 بالتعويض عف مضار الجوار الغير المألوفة كوف ىو مصدر الضرر.   
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الجوار الغير ي الثاني فيروف عدـ ضرورة ربط نظرية مضار أما اصحاب الر أ
نما يجب الربط بيف المضار غير المألوفة، وبيف محدث ليذه ا  و   ،المألوفة بالممكية

المضار بغض النظر عف صفة محدث الضرر سواء كاف ) مالؾ العقار أو مستأجر 
نو ألى إرة ىنا ىو حدوث الضرر وليس صفة محدث لمضرر، اضافة فالعب ،أو منتفع(
ف االلتزاـ أوعميو فو معنوييف، أف االشخاص الطبيعييف قانونية بي ي فوارؽأال يوجد 

ة  يشمؿ مف ىو شاغؿ العقار المضار الغير المألوف بعدـ االضرار بالجوار وتحديداً 
وؿ يعني باالتجاه األ القبوؿف بأي أو غيره. ويستدؿ انصار ىذا الر أ اف مالكاً كسواء 

إيقاع الضرر بالجوار وعدـ الستمرار ببإوتبرير لممالؾ المسبب لمضرر  مجاؿاعطاء 
وىذا ما  ،اتاحة الفرصة والغطاء القانوني لممتضرر لممطالبة بحقو والمتمثؿ بالتعويض

خذ باالتجاه األأف لى إالقانوف وقواعد العدالة، اضافة  ال ينسجـ ويتعارض مع روح
ؼ بسبب تعدد االطرا اليياوى التي ترفع اوؿ يثقؿ كاىؿ القضاء مف خبلؿ كثرة الدعاأل

 لممطالبة بالتعويض.
معيار مضار الجوار الغير  القائؿ بأفخذ باالتجاه األبأف  ويرى الباحث 

ف ىنالؾ أي االتجاه الواسع كوف أ ىو األصوب واألنسب، المألوفة يشمؿ العقار المنقوؿ
يضا مف المنقوالت أاج االتصاالت الثانوية الذي يعد الكثير مف المنقوالت ومنيا ابر 

لصادرة مجوار وغالبا ما تكوف المضار غير المألوفة بسبب االشعاعات اتسبب مضار ل
 ،خرى نتيجة استخداـ التكنولوجيا وتطوير اساليب العيشمف اليوائيات واالجيزة األ

وخاصة في ظؿ التزايد المستمر في  ،مف تمؾ المضار متضررفبغية ضماف حقوؽ ال
في استخداماتيا نرى عدـ ربط  تمؾ االخطار المستحدثة واستمرار تشعب التكنموجيا

و المسبب لمضرر أبؿ ربطيا بالمحدث  ،مضار الجوار الغير المألوفة بفكرة الممكية
 ف االخطار يعد مستحدثاً ألالحؽ وضماف التعويض لممتضرر حتى نتمكف مف احقاؽ 



 هـ1113-م  0201. لسنة (1الرابع/ ملحق ) العدد / الثالثالمجلد  امة . . السنة الثالثة /مجلة الدراسات المستد 

 

 
 
 

330 

ويصعب اثباتيا في وقت قصير في ظؿ القضايا التي ترتبط بمضار ابراج االتصاالت 
  الثانوية.
 ضرراً تصرفات الجوار ماىي المعايير التي تجعؿ مف  ،ىنا ذي يثوروالسؤاؿ ال 

 ؟غير مألوفاً 
لئلجابة يجب األخذ بعيف االعتبار مجموعة مف المعايير التي يمكف مف خبلليا بياف  

الحد الفاصؿ بيف الضرر المألوؼ، والضرر غير المألوؼ. وتتمثؿ ىذه المعايير في 
 (31)دى الخطورة التي يشكميا ىذا الضرر. وفيما يمي بياف االتياستمرارية الضرر، وم

ويقصد بو الضرر الذي يتكرر حدوثو بشكؿ مستمر ولمديات  استمرارية الضرر: -اوال
زمنية معينة عمى العكس مف الضرر العارض، فالضوضاء التي يصدر مف المولدة 

لدات ال تعمؿ باستمرارية ف المو أكوف  الخاصة بتشغيؿ البرج وممحقاتو ال يعد مستمراً 
كفي بمفردىا اعتبار الضرر توليذا ال  ،عند تزويد البيوت بالطاقة الكيربائية الرئيسية

خرى يصمح ويقوي مركز المتضرر أف يكوف ىناؾ معايير أبؿ يجب  ،غير مألوفاً 
و الدخاف الصاعد مف أذا استمر الضوضاء إبينما  ،إلقامة الدعوى لممطالبة بالتعويض

 تشغيؿ البرج بشكؿ مستمر يصار الى اعتبر ىذا ضررا غير مألوفا.  لدة المول
: ويقصد بو أف يكوف الضرر قد تجاوز مف حيث شدتو وخطورتو خطورة الضرر -ثانيا

األعباء التي تفرضيا عبلقة التجاور، فالمشرع العراقي ذكر الضرر الفاحش دوف ذكر 
ت فقيية وقضائية، انب الجتياداوبيذا قد فسح المجاؿ في ىذا الج (32)التفاصيؿ 

 وسعردني قد ، بينما المشرع األلتقدير جسامة الضررسمطة تقديرية لمقاضي اعطاء و 
 النافذ ( مف القانوف المدني1027)غير المألوؼ مف خبلؿ المادة تصرؼ في مفيوـ ال

إزالة ىذه المضار إذا تجاوزت الحد  أف يحكـ بالتعويض العيني مف خبلؿ لمقاضيو 
ة لوؼ، عمى أف يراعي في ذلؾ العرؼ وطبيعة العقارات وموقع كؿ منيما بالنسبالمأ
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 ميمةردني قد سيؿ ف المشرع األفأ وبذلؾ ،إلى اآلخر والغرض الذي خصصت لو
ذا كاف الضرر مألوفا مف عدمو وىذه خطوة مميزة يحتسب لممشرع إالقاضي لمعرفة ما 

 تي: يأ امكختصار بانتناوليا  ،االردني عندما حدد تمؾ المعايير
بعض مف االضرار لذا يعد مألوفا، عقارات تستوعب بطبيعتيا طبيعة العقارات: ىنالؾ  -1

 لى اعتبر الضرر غير مألوفا، فمثبلً إىنالؾ عقارات ال تستوعبيا فيصار وبالمقابؿ 
ا يتحممو م، فيتسبب بالضرر اكثر مف تكوف مصنعاأالعقارات السكنية ال تصمح 

وىذا ما ينطبؽ تماما عمى العقارات التي تنصب فوقيا ابراج  ئ،ادالمسكف العادي الي
 . (33)االتصاالت الثانوية

 تعودوا عمىيراف، و الج بيفبو العادات والتقاليد  األعراؼ والعادات: وىو ما جرت -2
وبعكسو ال يعد ، ت مف ضمنيا فيعد الضرر مألوفاً ذا كانإف ،مف العيشمعيف سموب ا

الناس عمى  تعودج االتصاالت الثانوية حيث لـ يعمى ابراوىذا ما ينطبؽ مألوفًا، 
 . قبوليا، رغـ ذلؾ فأف ال نرى دعاوى كثيرة بخصوص ذلؾاحتضانو و 

 ،سكنيلمالغرض الذي خصص لو العقار ىو ذا كاف إالغرض المخصص لو العقار: ف -3
 ألف ،غير مألوفا ضرراً يعد ف نصب ابراج االتصاالت الثانوية أيكوف مف الواضح ف
 . (34)في األصؿ لنصب تمؾ االبراجخصص تلـ  اتلعقار ا

ميما في تحديد  : يمعب عنصر الزماف والمكاف دوراً (35)ظرؼ الزماف والمكاف لمعقار -4
 جائزًا ومناسباً يكوف عممية نصب ابراج االتصاالت  فمثبلً  ،مألوفية الضرر مف عدمو

غير و لمضرر  ماكف الخالية مف الساكنيف ومسبباً وغير مسبب لمضرر في بعض مف اال
 .ة والممتمئة بالسكافمألوفا بيف االحياء السكني
، وقولنا حوؿ امكانية تطبيؽ نظرية التعسؼ في استعماؿ ولكؿ ماتقدـ ذكره

المألوفة  جوار الغيرالف نظرية مضار أ يبدو لناإال أنو  الحؽ كاساس لقياـ المسؤولية،
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تقاـ عميو المسؤولية المدنية ألصحاب العقارات عف مضار  يتعد انسب االسس الت
معايير والجوانب الفنية الابراج االتصاالت الثانوية وذلؾ لشموليا عمى العديد مف 

ناسب ما لحقو مف حؽ المتضرر مف حصولو عمى تعويض ي ، بما يضمفوالقانونية
 لعقارات. ضرر جراء نصب ابراج االتصاالت الثانوية عمى اسطح المباني وا

 المبحث الثاني
 التكييف القانوني لمسؤولية اصحاب العقارات المدنية

وعدـ وجود اطر قانونية االتصاالت  بقطاع الخاص الفراغ التشريعي في ظؿ
التكييؼ القانوني لممسؤولية المدنية ألصحاب  ف بياففي ىذا الشأف، فأ واضحة المعالـ

تخضع لمقواعد الواردة في القانوف الثانوية  العقارات المنصبة فوقيا ابراج االتصاالت
ذلؾ القانوف،  في ةمتقسيـ الثنائي لممسؤولية المدنية الموجودالمدني، وبالتالي رضوخيا ل

ولى منيا عند االخبلؿ بالتزاـ عقدي، والثانية منيا ، والتي تنيض األالعقدية والتقصيرية
انوني ولغرض بياف التكييؼ الق، (36)سابؽ تجد مصدرىا في االخبلؿ بالتزاـ القانوني

السؤولية ولية العقدية أـ ؤ لمسالصحيح لتمؾ المسؤولية، ىؿ تتطبؽ عمييا احكاـ ا
وؿ منو لبياف مسؤولية ، نخصص الفرع األفرعيففنقسـ ىذا المطمب إلى التقصرية؟ 

اصحاب العقارات العقدية، ونفرد الفرع الثاني لمسؤولية اصحاب العقارات التتقصرية، 
فقياء حيث يشوبو الكثير مف المبلحظات القانونية مف قبؿ ال ف ىذا التقسيـأرغـ مف بال
بحيث يتطمب  لممنظور الحديث، أحكاـ المسؤولية وفقاً ف ىناؾ محاوالت إلعادة اسس أ

، أو توجو نحو تقميص الفوارؽ بيف المسؤوليتيفالا و موضع نظاـ خاص موحد لي
 . (37)د وىو التعويضباألحرى دمجيما، بحجة أف أثرىما واح
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 مطمب األولال
 عقديةمسؤولية اصحاب العقارات 

نقاش وخبلؼ بيف فقياء مدار بحث و  و دائماً ف موضوع المسؤولية المدنية ىإ
حالة " بأنيا جانب مف الفقو يعرفيا ،كثرة الدراسات عميياتبيف مف يوىذا ما القانوف، 

آخر بأنيا )المسؤولية عف يعرفيا كما  (38)"الشخص الذي أرتكب أمرًا يستوجب المؤاخذة
تعويض الضرر الناجـ عف اإلخبلؿ بالتزاـ أو إلزاـ مقرر في ذمة المسؤوؿ( فالمسؤولية 

وىي  ،رسميا القانوف ثار وجزاءاتآوذلؾ بسبب ترتبيا  ،المدنية ىي مسؤولية قانونية
ية بإزالتيا قـو المسؤولية المدنرفع الضرر الذي اصاب الغير فت إلى ألنيا تيدؼ ،مدنية

مبمغ و التعويض باصبلح الخطأ الصادر مف أحد االطراؼ أو اصبلحيا عف طريؽ أ
الجزاء الذي الذي لحؽ بالمتضرر، ويقصد بالمسؤولية العقدية  لمضرر مف الماؿ جبراً 

، وبالتالي يعد العقد شريعة المتعاقديف، و (39)يترتب عمى اإلخبلؿ بااللتزامات التعاقدية
ويتوجب عمى وعدـ اإلخبلؿ بو،  العقد احتراـ مضموفلى وجوب إ مف الطبيعي يصار

مف آثار ؿ المسؤولية، ويترّتب عميو تحمالطرؼ الذي قاـ باإلخبلؿ بأحد شروط العقد 
وبيذا ، اتعدـ الوفاء أو التأّخر بالوفاء بااللتزاماالخبلؿ والمتمثؿ بالتعويض بسبب وىو 
واألصؿ في العقود  (40)صحيح عقدد مع وجو تدور المسؤولية العقدية مع  الشكؿ

لمطرفيف، ويفيـ مف القانوف المدني العراقي  بمجرد التوقيع عميو يصبح ممزماً الرضائية و 
، عميو فأف (41)والمقارف عند تعريفيـ لمعقد قد اعتمدوا صراحة عمى مبدأ سمطاف اإلرادة

الثانوية  شركات القطاعية المالكة ألبراج االتصاالتأي عبلقة عقدية تربط بيف 
عمى حرية التعاقد وسمطاف نصب فوقيا تمؾ االبراج تقـو واصحاب العقارات التي ت

لية العقدية يتضح مف خبلؿ ف اساس قياـ المسؤو رادة، وتأسيسا عمى ما تـ ذكره، فأاال
يف المتضرر والمسؤوؿ عف في "وجود عقد صحيح يربط ب تيف ميمتيف والمتمثمتيفنقاط
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عقد االخبلؿ بالتزاـ منصوص عميو في العقد، طراؼ الد االضرر، وأف يصدر مف أح
وعند تكييؼ مسؤولية  (42)خر"ف االخبلؿ قد سبب ضررا بالطرؼ اآلف يكو اضافة إلى أ

اصحاب العقارات، البد مف الرجوع لتمؾ االسس المذكورة أعبله، والتساؤؿ عف مدى 
فوقيا  رات المنصبةوىـ اصحاب العقا –توفر عبلقة تعاقدية بيف المسؤوؿ عف الضرر 

 ابراج االتصاالت الثانوية والمتضرر.
ف عممية نصب ابراج االتصاالت الثانوية عمى العقارات تتـ عبر مف المعموـ أ 

منصبة عمييا تمؾ االبراج، عقود مبرمة بيف شركات االتصاالت وأصحاب العقارات ال
ىي ذات صفة حالة ف المسؤولية التي تنشأ في حالة تحقؽ شروطيا في ىذه اللذلؾ فأ

ف الطرفيف ىي مف الحاالت النادرة، إذ أف حدوث النزاع بيف عقدية، باإلضافة إلى أ
المتعاقديف ىو كفيؿ بتحديد التزامات  العقد المبـر بيف الطرفيف وفؽ مبدأ العقد شريعة

، ومف (43)ف العقد يمتاز بالقداسة وحرمة التعرض والتعدي عميو، ألحقوؽ كبل الطرفيفو 
ت غالبا ف العبلقة بيف اصحاب الشركات واصحاب العقاراة فأية العممية والمنطقيناحال

وفي حالة حدوث  ،ف الطرفاف مستفيداف مف الوضع القائـما تكوف عبلقة جيدة كوف أ
ف االضرار التي سـ خريطة انياء وحؿ النزاع، إال أف العقد المبـر قد ر بينيما فأنزاع 

وىـ  -تتعرض لمغير وىـ ال يرتبطوف مع المسؤوؿ تنشأ مف تمؾ األبراج قد تطاؿ و 
باالصؿ محور دراستنا،  ، وىذا ىوي رابطة تعاقديةعف الضرر با - اصحاب العقارات

، ىذا وباالخص االضرار الصحية ،وىـ الفئة الحقيقة المتضررة مف اضرار تمؾ االبراج
حدى ير كسقوط إوالجسدية التي قد تمحؽ بالغاالضرار المادية أو أف  باالضافة إلى

عاىة مستديمة أو سقوط برج عمى أحد بجرح أو  ونات البرج عمى احد المارة فيصيبمك
قيمتو، فما ىي التكييؼ القانوني الصحيح البيوت المجاورة فيتسبب بتمفة أو انقاص 
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لممسؤولية المدنية المتحققة في ىذه الحالة؟ ىؿ يمكف اضفاء الصفة العقدية عمى تمؾ 
 مسؤولية؟ ال

ف المتضرريف مف اضرار االبراج ئلجابة، يرى الباحث أنو وكما سبؽ ذكره بأل
وىـ في نطاؽ واسع مف حيث االشخاص وال يربطيـ  ،االتصاالت الثانوية ىـ مف الغير

مع المسؤوؿ عف الضرر وىـ اصحاب العقارات بأي عبلقة تعاقدية تبنى عمى اثرىا 
يح بيف اصحاب العقارات عقد صح قياـ المسؤولية العقدية، ففي حالة عدـ وجود

لتزاـ  والضرر الذي اليكوف مف المستحيؿ اثبات عبلقة بيف االخبلؿ باوالمتضرر 
وبالتالي نكوف خارج دائرة اثبات االخبلؿ احد االطراؼ العقد، وبيذا  ،اصاب المتضرر

السرد يتضح مف اف مسؤولية اصحاب العقارات عف مضار ابراج االتصاالت الثانوية 
مف دوف وجود عقد صحيح بيف ليست عقدية، فبل يتصور قياـ مسؤولية عقدية ىي 
ونتيجة االخبلؿ قد تسبب ضرر  (44)عقديىما باالخبلؿ بالتزاـ العبلقة وقياـ احد طرفي
 ف مسؤولية اصحاب العقارات التي تنصب فوقيا ابراجابؿ، وبيذا نكوف قد جزمنا بأبالمق

مف الساكنيف بجوار أو بقرب مف تمؾ االبراج ىي  المتضرريف االتصاالت الثانوية تجاه
ود عبلقة عقدية بيف متمثمة بعدـ وجالليست عقدية في ظؿ المعطيات القانونية و 

و البيوت التي تنصب فوقيا ابراج االتصاالت عمارات أو المباني والصاحب العقار أ
 الثانوية. 

 الثاني مطمبال
 تقصيريةسؤولية اصحاب العقارات م

نيانوع مف انواع المسؤولية المدنية، و ىي المسؤولية التقصيرية  ريب فيو أفال       ا 
فالمسؤولية التقصيرية مبنية عمى التزاـ قانوني سابؽ  ارج فمؾ المسؤولية العقدية،تدور خ

ف ىذا الفرع ىو يحمؿ عنواف مسؤولية اصحاب مونيا عدـ االضرار بالغير، وبما أمض
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ـ بتوضيح المسؤولية التقصيرية، ومف ثـ القياـ بتكييؼ العقارات التقصيرية لذا سنقو 
 وقيا االبراج االتصاالت الثانوية.مسؤولية اصحاب العقارات التي انصبت ف

ف ىنالؾ الخبلؿ بالزاـ قانوني سابؽ، حيث أفالمسؤولية التقصيرية ىي ناجمة عف ا     
القانوني   أف الجدؿات قد خصت بالمسؤولية التقصيرية إالالكثير مف االبحاث والدراس

وذلؾ لتعدد جوانبو واىميتو  ،بيذا الخصوص والتعمؽ يفحثايبقى مفتوحا اماـ الب
التكنولوجية وتعدد وسائؿ المجتمعات في ظؿ التطور الحاصؿ في ال ومساسيا بحياة

، وقد لى ظيور حاالت ليس مف السيؿ تكييفيا قانوناً اساليب الصناعة مما ادى إ
وؿ وىو االتجاه الشخصي الذي الشأف إلى اتجاىيف: االتجاه األ اتجيت الفقياء بيذا

 تبنتو الفكر القانوني لممدرسة البلتينية والذي يبني المسؤولية التقصيرية عمى ثبلثة
ىو الذي امتدت ، واالتجاه الثاني التي ىي ) الخطأ، الضرر، العبلقة السببية(اركاف 

 الضرر، عمبلً لتقصيرية عمى اساس ولية ااسسيا مف الفقو االسبلمي والذي يقيـ المسؤ 
 . (45)وال ضرار( ربالحديث النبوي الشريؼ )) ال ضر 

لى اعتبارىا وبالتالي فأف المسؤولية التي يجـز قانونًا بأنيا غير عقدية يصار إ      
يطة بسرعة دوف اتخذ الحشخص الذي يقود سيارة المسؤولية تقصيرية، كمسؤولية 

 ،تبلؼ ماؿ الغيرالضرر بيـ، أو اؽ و الحاة شخص أوالحذر فيؤدي إلى اصاب
وكقاعدة قانونية عامة تقضي عدـ االضرار بالغير وكؿ مف يتسبب في وقوع ىذا 

ف مطرؼ المتضرر، ومف الممفت لمنظر االضرر يوجب عميو الضماف والتعويض ل
ة التطور والتغيير التي طراء عمى المسؤولية التقصيرية تكمف في تأسيسيا عمى فكر 

 ةتطور الحاصؿ في اآلالت الميكانيكياللى لسبب إا ، بدال مف الخطأ ويرجع(46)الضرر
لى حدوث اضرار يعجز عمى المتضرر اثبات الخطأ بعد الثورة الصناعية مما أدى إ

لى ضياع حقوؽ ، مما كاف يؤدي إوبالتالي ال يتحمؿ الطرؼ المسبب تبعة الضررفيو، 
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و ارتأت فكرة الضرر اساسًا لممسؤولية وعمي ،المتضرر كوف الضرر ال يعوض
اء بقاعدة الغـر بالغنـ الذي نادت بو فقي التقصيرية حفاظًا عمى حقوؽ المتضرريف عمبلً 

اساس المسؤولية التقصيرية نرى فعؿ الضرر ىو  لىالشريعة االسبلمية، وبالرجوع إ
مف االشعاعات لى تعميمات الوقاية المسؤولية التقصيرية، وبالرجوع إ قياـالفيصؿ في 
حيث حددت الشروط الواجبة اتباعيا مف قبؿ اصحاب ، 2010لسنة  غير المؤينة

فمثبل تمؾ  (47)الشركات واصحاب العقارات والمتمثمة بجممة مف االمور الواجبة اتباعيا
فاذا ما زاد عمى  ،(0,4التي يتعمؽ بالحد المسموح لبث االشعاعات والترددات والبالغة )

عمو الخاصة ب قد تسبب ضرر نتيجة تمؾ الزيادة، أو األمورمخطئا و  ىذا النسبة فيعد
في منطقة برجيف يا، والمسافات التي يجب أف يبعد بيف االبراج واليوائيات واتجاىات

راس ف تبعد عف المد(  مترا عمى اقؿ تقدير، أو المسافة التي يجب أ50بالغ )والواحدة 
لمتعمقة بالمولدات الكيربائية التي تنصب و المسائؿ اوالمستشفيات ورياض االطفاؿ، أ

ف تكوف المولدات تعمؿ بكفاءة عالية وحديثة ال تعميمات امع االبراج حيث نصت ال
لى النظافة تي تصدر مف جراء تشغيميا، اضافة إتؤثر عمى نظافة اليواء والضوضاء ال

الصحي  لمجاري الصرؼالخاصة بالمولدات وعدـ تسريبيا  المتعمقة بالزيوت والوقود
المشغوؿ بمحطة اساسية  سطح المبنى والمحافظة عمى النظافة، وكذلؾ اشتراطو بغمؽ

تحاط بسور غير معدني مف جميع االتجاىات ف يجب أو  ،و صغيرة بباب محكـأكبيرة 
لى المحطة مع إتر ونصؼ بحيث يمنع وصوؿ االنساف ( م1.5وبارتفاع ال يقؿ عف )
شمؿ ذلؾ البدالة المركزية تو  ،لمخوليفر مف اقتراب غير ايوضع عبلمات تحذ

، فيذا جممة مف ف يكوف السور معدنياً أرض مع جواز والمحطات المنصوبة عمى اال
رية، وبعد ىذا سنكوف اماـ مسؤولية تقصي ، فإذا ما تـ مخالفتيامور الواجب اتباعيااأل

لقياـ العرض المؤجز نرى أف المسؤولية التقصيرية تصمح أف يكوف اساسا قانونيًا 
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مسؤولية اصحاب العقارات عف مضار ابراج االتصاالت الثانوية ويمكف لممتضرر مف 
ذا كاف صاحب وفي حاؿ إعند اقامة الدعوى،  اتمؾ االبراج االحتجاج بيا واالستناد اليي

كانت التشريعات عبارة عف قانوف  العقار قد اخؿ بالزاـ المنصوص عميو بالتشريع سواء
ومف جراء االخبلؿ احدث ضررًا بالمقابؿ،  ،ر التي ليا قوة القانوفمو أو تعميمات أو األ

توجيو فوىة  وأبيت بنصب مولدة عالية الصوت لو قاـ صاحب عقار أو بناية أو  فمثبلً 
، وبيذا الحاؿ يكوف قد خالؼ حد بيوت الساكنيفالتي يصدر مف المولدة تجاه أالدخاف 

لقانوف واحدث ضرر بالمقابؿ مف خبلؿ ي بمعنى قد اخؿ بالزاـ مصدره االتعميمات أ
 نيا وتعرضيـ لميواء المموث وىكذا.لى دخاافة إالضوضاء التي يصدر مف المولدة اض

تقصيرية بناًء عمى  واستخبلصًا لما سمؼ فأف مسؤولية اصحاب العقارات تكوف     
ادة واخبللو بالتزاـ قانوني سابؽ، والمتمثؿ بنص الممثمة المذكورة، المعطيات واأل

التي تنص عمى أف )كؿ تعد يصيب كقاعدة عامة ( مف القانوف المدني العراقي 204)
الغير غير بأي ضرر آخر غير ما ذكر في المواد السابقة يستوجب التعويض( 

إال أف االشكالية التي تشكؿ  )ىامشةكى بدى واشارةت بة موادي قانوني مقارف بدة(،
 السببية بيف فعؿ رابطة، ىي صعوبة اثبات ـتضرريف في المطالبة بحقيعقبة اماـ الم

الساكنيف بالقرب مف ابراج بالمتضرريف اصحاب العقارات والضرر الذي لحؽ 
الحاالت ال  ، وفي ىذهمر يتعمؽ بحياة االنساف والبيئة، كوف أف األاالتصاالت الثانوية

قة و صعوبة اثبات العبلأنتفاء الخطأ ع المتضرر مف الحصوؿ عمى تعويض إليستطي
حرماف ال وىي ، وبالتالي نكوف اماـ نتيجة أو عجز المتضرر عف أثبات الخطأالسببية أ

ألف  ،ويثقؿ كاىم أالمتضرر مف التعويض، ألف تكميؼ المتضرر بعبء اثبات الخط
 ،قضية فنية مستحدثة حف اماـوخاصة ن أمر اثبات رابطة السببية مف األمور الصعبة،

لما يمتمكونو مف امكانيات  (48)قوىىما الطرؼ األ وأف الشركات واصحاب العقارات
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ف قضية اثبات وأ ،وف مف عامة الناسيكون غالباً ضرريف الذيف مادية ونفوذ مقارنة بالمت
ستعانة الالخطأ يتطمب مف الناحية العممية الكثير مف الجيد واالمكانيات المادية وا

مف وؽ المتضرر لضماف حقعميو، و العمؿ  بخبراء وفنييف يصعب عمى المتضرر
األفضؿ المجوء إلى اآلليات الحديثة الثبات رابطة السببية كمبدأ الحيطة وافتراض رابطة 
السببية، أو األخذ بفكرة وحدة المسؤولية، واالعتماد عمى المسؤولية الموضوعية المتمثمة 

و التقاضي اماـ المحاكـ المسؤولية المدنية عند المطالبة أكأساس لقياـ  بالضرر
 المتضرريف مف ابراج االتصاالت الثانوية.تعويض وص بخص

 الخاتمة
 اآلتية: المقترحاتوالتوصيات و وتتضمف أىـ االستنتاجات و 

 االستنتاجات -أوالً 
لى ظاىرة إالت الثانوية مف حالة براج االتصالقد تحولت عممية نصب ا -1

زدياد العمبلء ضمف شركات االتصاالت  اجةوذلؾ لح ،معروفة نتيجة كثرة وا 
نتشار لى اإالشركات مف خدمات، وىذا ما ادى  المجتمعات إلى ما يقدميا تمؾ

التي تنصب عمى العقارات سواء المباني الخاصة كالفنادؽ  ،تمؾ االبراج
 .والعمارات او التي تنصب عمى البيوت

ف بيف مصالح از تقوـ عمى اساس التو  ،التعسؼ في استعماؿ الحؽ ةنظريإف  -2
مصالح الجماعة مع احتراـ فكرة الحؽ الفرد بحرية التصرؼ الفرد الواحد وبيف 
 .اً تصرؼ االنساف في حقو تصرفا غير معتاد شرعىو  ، واً بحقوقو المقرر قانون

ف اىـ المعايير التي مف خبلليا يمكف اعتبار تصرؼ مالؾ العقارات المنصبة إ -3
حؽ بقصد ملاستعماؿ  ىي كؿ متعسفًا في استعماؿ حقو فوقيا االبراج الثانوية

رجحانا واضحًا عند استعماؿ  ةترجيج الضرر عمى مصمحة الفرديو  االضرار
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، ويبدو عدـ مشروعية المصالح التي يرمي صاحب الحؽ إلى تحقيقياو  الحؽ
لنا أف وضع تمؾ االبراح عمى اسطح المباني والعقارات ال يقصد منو الحاؽ 

في استعماؿ الحؽ ال االضرار باآلخريف، وليذا السبب نرى أف نظرية التعسؼ 
 .تشكؿ اساسًا مناسبًا لمسؤولية اصحاب المباني والعقارات.

جوار الغير المألوفة يعد مف انسب االسس التي تقاـ عميو النظرية مضار إف  -4
المسؤولية المدنية ألصحاب العقارات عف مضار ابراج االتصاالت الثانوية 

، مما يسيؿ نية والقانونيةوذلؾ لشموليا عمى العديد مف معايير والجوانب الف
 .ميمة القاضي وكما يسيؿ اثبات الضرر

ف التكييؼ القانوني الصحيح بالنسبة لمسؤولية اصحاب العقارات عف مضار إ -5
ي عبلقة عقدية بيف المسؤولية تقصيرية، لعدـ وجود أاالبراج الثانوية ىي 

عاعات مف جراء االضرار الناجمة عف االشاصحاب تمؾ العقارات والمتضرريف 
أما المسؤولية الناجمة بيف شركات االتصاالت ، المنبعثة مف تمؾ االبراج

واصحاب العقارات المنصبة فوقيا تمؾ االبراج فانيا مسؤولية عقدية، وذلؾ 
 لوجود عبلقة عقدية تربط بيف اصحاب تمؾ الشركات واصحاب تمؾ العقارات.

 التوصيات  -ثانياً 
انوف خاص بتنظيـ االتصاالت ونصب نوصي المشرع العراقي بإصدار ق -1

 تمؾ االبراج وجعؿ مسؤولية مسبب االضرار الناجمة عف ،االبراج الثانوية والرئيسية
( مف قانوف حماية 32) المادة الفقرة ثالثًا مف مفترضة، عمى غرار ما جاءت في

 . 2009( لسنة 27وتحسيف البيئة العراقي رقـ )
قانوف القانوف المف ( 1051)المادة نص تعديؿ بنوصي المشرع العراقي  -2

خرى اضافة لمضرر الفاحش وفي ف خبلؿ االعتماد عمى المعايير األالمدني م
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ويتماشي ، ، أي المصمحة الخاصة والعامةمقدمتيا معيار الصحة وسبلمة االنساف
تطور التكنموجيا في الوقت الراىف بحيث يسيؿ عمى القضاء الوصوؿ الى تمؾ مع 

 اآلتي، ويكوف النص كة عف تكيفييـ لموقائع التي تعرض عمييـالمعايير بسيول
ال يجوز لممالؾ أف يتصرؼ في ممكو تصرفًا مضرًا بالجار ضررًا بالمصمحة  -1))

العامة والمصمحة الخاصة ضررًا فاحشًا، والضرر الفاحش يزاؿ سواء كاف حادثًا أو 
 قديمًا((.

 الهوامش:
                                                           

، المؤسسة الوطنية 1د. محمد بدر جاسـ اليعقوب، المسؤولية عف استعماؿ االشياء الخطرة، ط (1)
س . وكذلؾ الحظ: د. صبلح ىاشـ، المسؤولية الدولية عف المسا137، ص 1980 ،لمكتاب، االردف

 .87، ص 1990بسبلمة البيئة البحرية، اطروحة دكتوراه، قدمت إلى كمية الحقوؽ، جامعة القاىرة، 
د. محمود جماؿ الديف زكي، الوجيز في النظرية العامة لئللتزامات في القانوف المدني المصري،  (2)
 .460، ص 1987، القاىرة، ، مصر، مطبعة القاىرة3ط

انوني لفكرة التعسؼ في استعماؿ الحؽ، رسالة قدمت لكمية الحقوؽ أمازيغ بمعيدي، األساس الق (3)
، 2016 -2015ورقمة، السنة الجامعية  -والعمـو السياسية، قسـ الحقوؽ، بجامعة قاصدي مرباح

 . 12ص
، 1997بيروت،  -، المؤسسة الحديثة لمكتاب، طرابمس1ندى البدوي النجار، احكاـ المسؤولية، ط (4)

 .82ص 
، 1ضاء، طقو ومعياره في الفقو والتشريع والالسيد، التعسؼ في استعماؿ الحؽ، طبيعت د. شوقي (5)

 .24، ص 2008دار الشروؽ، مصر، القاىرة، 
، دار 1مف أسباب اإلباحة، ط عمر فخري الحديثي، تجريـ التعسؼ في استعماؿ الحؽ بوصفو سبباً (6)

 . 36، ص 2011الثقافة لمنشر و التوزيع، األردف، 
، مؤسسة الرسالة 4فتحي الديرني، نظرية التعسؼ في استعماؿ الحؽ في الفقو االسبلمي، ط د. (7)

سعاد بمحورابي، نظرية التعسؼ في استعماؿ الحؽ وكذلؾ الحظ: . 54، ص 1977لمنشر، بيروت، 
وتطبيقاتيا في الفقو االسبلمي والقانوف الوضعي، رسالة ماجستير، قدمت لكمية الحقوؽ والعمـو 

 وما بعدىا. 50، ص 2014ية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، السياس



 هـ1113-م  0201. لسنة (1الرابع/ ملحق ) العدد / الثالثالمجلد  امة . . السنة الثالثة /مجلة الدراسات المستد 

 

 
 
 

331 

                                                                                                                                                      
شيبلف محمد عمي، نظرية الدور في العقود المدنية: كفكرة لتجسيد نظرية الدور االجتماعي في   (8)

رة، قسـ القانوف، جامعة سوراف، العراؽ، االقانوف، رسالة ماجستير، كمية القانوف والعمـو السياسة واالد
 .132، ص 2020

والعدالة تعني بشكؿ عاـ شعور كامف في النفس، يكشؼ عنو العقؿ السميـ ويوحى بيا ضمير   (9)
حمد، فكرة التطور لمتفصيؿ الحظ: د. محمد سميماف األمستنير وييدؼ إلى ايتاء كؿ ذي حؽ حقو. 

جامعة، مستقبمية، كمية الحدباء البحوث وتغير الواقع، بحث منشور، مجمة القانوني بيف تبدؿ القانوف 
 .313، ص 2000الموصؿ، العدد االوؿ، لسنة 

د. صوفي حسف أبو طالب، تاريخ النظـ االجتماعية والقانونية، دوف اسـ الناشر ومكاف النشر،  (10)
 . 247، ص 2007

د. أحمد عدناف عزيز، العدالة في الفكر السياسي الغربي المعاصر، بحث منشور، مجمة العمـو  (11)
فتحي الدريني، المصدر السابؽ  ، وكذلؾ الحظ: د.310، ص 2016(، لسنة 16السياسية، العدد )

 وما بعدىا.  26ص 
مالؾ جابر حميدي الخزاعي، إساءة استعماؿ الحؽ خطًا تقصيريا يمتـز مف صدر منو بتعويض   (12)

، سنة النشر 2، العدد 17العمـو االنسانية، المجمد  -الضرر الناشئ عنو، بحث منشور بمجمة بابؿ
  .299. ص 2009

د. أحمد شوقي محمد عبدالرحمف، الدراسات البحثية في المسؤولية المدنية، المجمد األوؿ،  (13)
 .51، ص 2007أة المعارؼ، االسكندرية، مصر، شالمسؤولية المدنية الشخصية، من

 د . نواؼ حاـز خالد والسيد عمي عبيد، المسؤولية المدنية الناجمة عف التعسؼ في استعماؿ (14)
، 44، العدد 12الحؽ االجرائي في الدعوى المدنية، بحث منشور بمجمة الرافديف لمحقوؽ، المجمد 

 . 117، ص 2010السنة 
د. عبد المجيد الحكيـ، الوجيز في نظرية االلتزاـ في القانوف المدني العراقي، الجزء األوؿ،  (15)

 . 232، ص 1986
( مف 66لمادة )( مف ا3ف المدني العراقي والفقرة )( مف القانو 7الحظ الفقرة )ب( مف المادة ) (16)

( ما 1984ردني النافذ، وال يوجد في قانوف المعامبلت المدنية السوداني لسنة )القانوف المدني األ
 يماثؿ ذلؾ.

، مطبعة 1اسماعيؿ العمري، الحؽ ونظرية التعسؼ في استعماؿ الحؽ في الشريعة والقانوف، ط (17)
الدكتور تحسيف حمد سمايؿ، ، نقبًل عف 208، ص 1984صؿ، العراؽ، الزىراء الحديثة، المو 
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المسؤولية المدنية لمصحفي عف تجاوز حقو في التغطية الصحفية، المكتب الجامعي الحديث، 
 .166و 165، ص  2016االسكندرية، 

محمد عبد السبلـ خميس الفرا، التعسؼ في استعماؿ الحؽ بيف الموضوع واالجراء، رسالة  (18)
  .44، ص2018غزة،  -قسـ القانوف الخاص، بجامعة االزىر -كمية الحقوؽ ،جستيرما

(19)
 .  437ص  ،الجزء الثامف ،دكتور عبد الرزاؽ السنيوري، الوسيط،   

 . 307 ، صمالؾ جابر حميدي الخزاعي، المصدر السابؽ  (20)
قدمت الى كمية الحقوؽ بوقرة فأطيمة الزىراء، مضار الجوار غير المألوفة، رسالة ماجستير   (21)

 . 4، ص 2016البويرة، السنة  -والعمـو السياسية، قسـ القانوف الخاص بجامعة اكمي محد اولحاج
السودانية  في  1984كما تبنتيا التشريعات المقارنة فقد تضمف قانوف المعامبلت المدنية لسنة   (22)

ي الممؾ بما ال يضر بمصمحة الغير الفصؿ الثاني القيود التي ترد عمى حؽ الممكية، حؽ التصرؼ ف
( لممالؾ أف يتصرؼ في ممكو كيؼ شاء ما لـ يكف تصرفو مضرا بالغير ضررا فاحشا 518بالمادة )

أو مخالفا لمقوانيف المتعمقة بالصحة أو المصمحة العامة أو المصمحة الخاصة أو خاضعًا لحقوؽ 
والذي  1976( لسنة  43األردني رقـ )  ارتفاؽ وكذلؾ المشرع االردني، فقد تضمف القانوف المدني

. عمى المالؾ أال يغمو في استعماؿ حقو إلى حد يضر 1( منو عمى أنو: "  1027نص في المادة ) 
. وليس لمجار أف يرجع عمى جاره في مضار الجوار المألوفة التي ال يمكف تجنبيا، 2بممؾ الجار. 

نما لو أف يطمب إزالة ىذه لحد المألوؼ عمى أف يراعي في ذلؾ العرؼ، المضار إذا تجاوزت ا وا 
وطبيعة العقارات، وموقع كؿ منيما بالنسبة إلى اآلخر، والغرض الذي خصصت لو، وال يحوؿ 

 الترخيص الصادر مف الجيات المختصة دوف استعماؿ ىذا الحؽ. 
 ( مف مجمة االحكاـ العدلية. 1199ينظر المادة )  (23)
المطبعة  الحيراف الى معرفة احواؿ االنساف، الطبعة الثانية، محمد قدري باشا، كتاب مرشد  (24)

  .11، ص 1891ببوالؽ مصر المحمية، السنة  -الكبرى االميرية
دكتور مثنى محمد، مسؤولية المالؾ عف مضار الجوار في القانوف المدني العراقي، دراسة   (25)

 وما يمييا.  129، ص مقارنة، بحث منشور بمجمة كمية التراث الجامعة، العدد السابع
، رسالة بوصبيعة دليمة، المسؤولية المدنية عف مضار الجوار غير المألوفة، دراسة مقارنة  (26)

( 2016 -2015قدمت الى كمية الحقوؽ، جامعة االخوة منتوري قسنطينة، السنة الجامعية ) ماجستير
 . 10ص 
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المدنية عف مضار الجوار غير د. شروؽ عباس فاضؿ، و د. اسماء صبر عمواف، المسؤولية  (27)

 (. (www.iasj.net لرابطالمألوفة، دراسة تطبيقية، بحث منشور عمى الشبكة الدولية وعمى ا
عبد الرحمف عمي حسف حمزة، مضار الجوار غير المألوفة والمسؤولية عنيا في القانوف المدني   (28)

  .78. ص 2003سنة الجامعية والفقة االسبلمي، اطروحة الدكتورا قدمت الى كمية الحقوؽ، ال
د. عطا سعد محمد حواس، المسؤولية المدنية عف أضرار التموث البيئي في نطاؽ الجوار، دار  (29)

 98، ص  2011الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، 
بف حبيمس أمنية، الحماية القانونية لحؽ الجوار في القانوف الجزائري، اطروحة دكتورا في القانوف   (30)

( 2017 -2016قسنطينة، السنة الدراسية ) -قدمت الى كمية الحقوؽ جامعة االخوة منتوريالخاص 
  .بعدىاوما  25ص 

قبائمي عاشور، مسؤولية مالؾ العقار عف مضار الجوار غير مألوفة، رسالة ماجستير قدمت الى   (31)
وزوو، السنة الدراسية  –تيزي  -فسـ الحقوؽ في جامعة مولود معمري –كمية القانوف والعمـو السياسية 

 .13، ص 2018 -2017
عمار محمد الشيخمي، المسؤولية المدنية عف مضار الجوار غير المألوؼ الناجمة عف التموث  (32)

منشور في مجمة االكاديمية لمبحوث القانونية والسياسية، المجمد الرابع، العدد الثاني، بحث البيئي، 
 . ا بعدىاوم 144، ص 2020السنة 

قدمت الى كمية ماجستير ناف نواؿ، المسؤولية الناشئة عف مضار الجوار غير المألوفة، رسالة ج  (33)
أـ البواقي، السنة الدراسية  -قسـ الحقوؽ  في جامعة العربي بف مييدي -الحقوؽ والعمـو السياسية

  .22، ص 2016-2017
فة، دراسة مقارنة اطروحة سميمى اليادي، المسؤولية الناجمة عف مضار الجوار الغير المألو  (34)

تممساف،  –قسـ الحقوؽ بجامعة ابي بكر بمقايد  -دكتورا قدمت الى كمية الحقوؽ والعمـو السياسية
 . 23، ص 2017 -2016السنة الدراسية 

عبير عبداهلل احمد درباس، المسؤولية المدنية عف مضار الجوار غير المألوفة الناجمة عف تموث  (35)
نة قدمت الى كمية الحقوؽ واالدارة العامة في جامعة بيرزيت فمسطيف، السنة البيئة، دارسة مقار 

 .وما بعدىا 22، ص 2014
د. جميؿ الشرقاوي، النظرية العامة لئللتزاـ، الكتاب االوؿ، مصادر اإللتزاـ، النيضة العربية،  (36)

 .363، ص 1974القاىرة، 
حث منشور، العقدية: تمييز نحو زواؿ، ب د. شوقي بناسي، المسؤولية التقصيرية والمسؤولية (37)

 ومابعدىا. 91، ص 2020بومرداس، الجزائر، جانفي، -محمد بوقرةمسطرة إجرائية، جامعة 
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استاذي الدكتور تحسيف حمد سمايؿ، المسؤولية المدنية لمصحفي عف تجاوز حقو في التغطية  (38)

 .311، ص 2016الصحفية، المكتب الجامعي الحديث، االسكندرية، 
افكار وآراء في القانوف المدني، مؤسسة حمدي لمطباعة -حمد، خواطر مدنيةد. محمد سميماف األ (39)

. وكذلؾ الحظ: د. جبار صابر طو، اقامة المسؤولية المدنية 231، ص 2009والنشر، السميمانية، 
 24، ص 1984عف العمؿ غير المشروع عمى عنصر الضرر، مكتبة القانوف المقارف، بغداد،

 بعدىا. وما
)ارتباط االيجاب الصادر مف أحد )قانوف المدني العراقي العقد بأنو مف ال( 73بالمادة ) تعرف (40)

(( وعرفتو قانوف المعامبلت المدنية المتعاقديف بقبوؿ اآلخر عمى وجو يثبت أثره في المعقود عميو
تباط االيجاب الصادر مف ( العقد بانو )) ىو ار 33السوداني في الباب الثاني الفصؿ االوؿ المادة )

احد المتعاقديف بقبوؿ االخر عمى وجو يثبت اثره في المعقود عميو ويترتب عميو التزاـ كؿ منيما بما 
عمى اف ( 87المادة )وجب عميو لؤلخر(( واخيرا عرفو المشرع االردني بقانوف المدني االردني النافذ ب

ديف بقبوؿ اآلخر وتوافقيما عمى وجو يثبت أثره ارتباط اإليجاب الصادر مف أحد المتعاقىو ))العقد 
 ((. في المعقود عميو ويترتب عميو التزاـ كؿ منيما بما وجب عميو لآلخر

لمتفصيؿ الحظ: د. عبدالرزاؽ احمد السنيوري، الوسيط في شرح القانوف المدني، الجزء االوؿ،  (41)
لبناف، دوف سنة النشر، -ث العربي، بيروتنظرية اإللتزاـ بوجو عاـ، مصادر اإللتزاـ، دار احياء الترا

 ومابعدىا. 120ص 
سعيد سالـ عبداهلل الغامدي، المسؤولية التقصيرية والعقدية في الخطأ الطبي، بحث منشور د.  (42) 

بمجمة القانونية )مجمة مختصة في الدراسات والبحوث القانونية( مجمة عممية محكمة ذي الرقـ 
(ISSN: 2537 – 0758 ص )ما بعدىا.و  431   

عبلؽ عبد القادر، أساس القوة الممزمة لمعقد وحدودىا، رسالة ماجستير، قدمت الى كمية الحقوؽ،  (43)
 . 13( ص 2008 – 2007تممساف ، السنة الدراسية ) –جامعة ابو بكر بمقايد 

رسالة براء عمي صالح محمد، المسؤولية العقدية لمزودي خدمات عبر االنترنيت، دراسة مقارنة،  (44)
ماجستير بالقانوف الخاص قدمت الى جامعة الشرؽ االوسط، كمية الحقوؽ، قسـ القانوف الخاص، اب 

 وما بعدىا.  31، ص 2020
كركف مف اركاف المسؤولية التقصيرية في مشروع قانوف  الخطأمحمد جاد الحؽ، مدى لزـو  اياد (45)

 . 61، ص2012ؽ، جامعة االزىر رسالة ماجستير، قدمت الى كمية الحقو  المدني الفمسطيني،
 125ص  ،1999 ، بيروت،دار النيضة العربيةاإللتزاـ، موجز في مصادر ، محمد لبيب شنب  (46)

 وما بعدىا.
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الوقاية مف االشعة غير المؤينة ، 2010 لسنة(  1تعميمات رقـ )  مف التفصيؿ الحظ: لمزيد (47)

 .الصادرة مف منظومات الياتؼ المحموؿ
ح عبدالفتاح عطية، المسؤولية المدنية الناجمة عف أضرار ابراج تقوية شبكات دكتور سما (48)

االسبلمي، بحث منشور بمجمة القانوف واالقتصاد، العدد الواحد  والفقوالمحموؿ في القانوف المدني 
 يمييا.  وما 700والتسعوف، ص 

 
 المصادر

 
 الكتباًل: او 
 

حثية في المسؤولية المدنية، أحمد شوقي محمد عبدالرحمف، الدراسات البد. .1
المجمد األوؿ، المسؤولية المدنية الشخصية، منشأة المعارؼ، االسكندرية، 

 .2007مصر، 
اسماعيؿ العمري، الحؽ ونظرية التعسؼ في استعماؿ الحؽ في الشريعة  .2

 .1984، مطبعة الزىراء الحديثة، الموصؿ، العراؽ، 1والقانوف، ط
المدنية لمصحفي عف تجاوز حقو في التغطية تحسيف حمد سمايؿ، المسؤولية د. .3

 .2016الصحفية، المكتب الجامعي الحديث، االسكندرية، 
جبار صابر طو، اقامة المسؤولية المدنية عف العمؿ غير المشروع عمى د. .4

 . 1984عنصر الضرر، مكتبة القانوف المقارف، بغداد،
، مصادر اإللتزاـ، جميؿ الشرقاوي، النظرية العامة لئللتزاـ، الكتاب االوؿد. .5

 .1974النيضة العربية، القاىرة، 
شوقي السيد، التعسؼ في استعماؿ الحؽ، طبيعتو ومعياره في الفقو والتشريع  .6

 .2008، دار الشروؽ، مصر، القاىرة، 1والثضاء، ط
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صوفي حسف أبو طالب، تاريخ النظـ االجتماعية والقانونية، دوف اسـ الناشر  .7
 . 2007ومكاف النشر، 

د المجيد الحكيـ، الوجيز في نظرية االلتزاـ في القانوف المدني العراقي، عبد. .8
 . 1986الجزء األوؿ، 

عبدالرزاؽ احمد السنيوري، الوسيط في شرح القانوف المدني، الجزء االوؿ، د. .9
-نظرية اإللتزاـ بوجو عاـ، مصادر اإللتزاـ، دار احياء التراث العربي، بيروت

 لبناف، دوف سنة النشر.
سعد محمد حواس، المسؤولية المدنية عف أضرار التموث البيئي في  عطا .10

 . 2011نطاؽ الجوار، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، 
عمر فخري الحديثي، تجريـ التعسؼ في استعماؿ الحؽ بوصفو سببا مف  .11

 . 2011، دار الثقافة لمنشر و التوزيع، األردف، 1أسباب اإلباحة، ط
، 4التعسؼ في استعماؿ الحؽ في الفقو االسبلمي، ط فتحي الديرني، نظرية .12

 .1977مؤسسة الرسالة لمنشر، بيروت، 
، 1محمد بدر جاسـ اليعقوب، المسؤولية عف استعماؿ االشياء الخطرة، ط .13

 .1980المؤسسة الوطنية لمكتاب، االردف، 
افكار وآراء في القانوف المدني،  -محمد سميماف االحمد، خواطر مدنيةد. .14

 . 2009مدي لمطباعة والنشر، السميمانية، مؤسسة ح
محمد قدري باشا، كتاب مرشد الحيراف الى معرفة احواؿ االنساف، الطبعة  .15

  .1891ببوالؽ مصر المحمية، السنة  -الثانية، المطبعة الكبرى االميرية
محمد لبيب شنب، موجز في مصادر اإللتزاـ، دار النيضة العربية، د.  .16

 .1999بيروت، 
جماؿ الديف زكي، الوجيز في النظرية العامة لئللتزامات في محمود د.  .17

 .1987، مطبعة القاىرة، مصر، القاىرة، 3القانوف المدني المصري، ط
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، المؤسسة الحديثة لمكتاب، 1ندى البدوي النجار، احكاـ المسؤولية، ط .18
 .1997بيروت، -طرابمس

 
 الرسائل واالطاريحثانيًا: 

 
وني لفكرة التعسؼ في استعماؿ الحؽ، رسالة أمازيغ بمعيدي، األساس القان .1

 -قدمت لكمية الحقوؽ والعمـو السياسية، قسـ الحقوؽ، بجامعة قاصدي مرباح
 . 2016 -2015ورقمة، السنة الجامعية 

اياد محمد جاد الحؽ، مدى لزوـ الخطأ كركف مف اركاف المسؤولية التقصيرية  .2
ير، قدمت الى كمية الحقوؽ، في مشروع قانوف المدني الفمسطيني، رسالة ماجست

 .2012جامعة االزىر 
براء عمي صالح محمد، المسؤولية العقدية لمزودي خدمات عبر االنترنيت،  .3

دراسة مقارنة، رسالة ماجستير بالقانوف الخاص قدمت الى جامعة الشرؽ 
 .2020االوسط، كمية الحقوؽ، قسـ القانوف الخاص، اب 

ة لحؽ الجوار في القانوف الجزائري، اطروحة بف حبيمس أمنية، الحماية القانوني .4
قسنطينة،  -دكتورا في القانوف الخاص، كمية الحقوؽ جامعة االخوة منتوري

 (.2017 -2016السنة الدراسية )
بوصبيعة دليمة، المسؤولية المدنية عف مضار الجوار غير المألوفة، دراسة  .5

الخوة منتوري مقارنة، رسالة ماجستير قدمت الى كمية الحقوؽ، جامعة ا
  .( 2016 -2015قسنطينة، السنة الجامعية )

بوقرة فأطيمة الزىراء، مضار الجوار غير المألوفة، رسالة ماجستير قدمت الى  .6
كمية الحقوؽ والعموـ السياسية، قسـ القانوف الخاص بجامعة اكمي محد 

 .2016البويرة، السنة  -اولحاج
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جوار غير المألوفة، رسالة جناف نواؿ، المسؤولية الناشئة عف مضار ال .7
قسـ الحقوؽ  في جامعة  -ماجستير قدمت الى كمية الحقوؽ والعموـ السياسية

 .2017-2016أـ البواقي، السنة الدراسية  -العربي بف مييدي
سعاد بمحورابي، نظرية التعسؼ في استعماؿ الحؽ وتطبيقاتيا في الفقو  .8

ت لكمية الحقوؽ والعمـو االسبلمي والقانوف الوضعي، رسالة ماجستير، قدم
 .2014السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

سميمى اليادي، المسؤولية الناجمة عف مضار الجوار الغير المألوفة، دراسة  .9
قسـ الحقوؽ  -مقارنة اطروحة دكتورا قدمت الى كمية الحقوؽ والعمـو السياسية

 . 2017 -2016تممساف، السنة الدراسية  –بجامعة ابي بكر بمقايد 
شيبلف محمد عمي، نظرية الدور في العقود المدنية: كفكرة لتجسيد نظرية  .10

الدور االجتماعي في القانوف، رسالة ماجستير، كمية القانوف والعموـ السياسة 
 .2020واالدرة، قسـ القانوف، جامعة سوراف، العراؽ، 

رية، اطروحة صبلح ىاشـ، المسؤولية الدولية عف المساس بسبلمة البيئة البح .11
 .1990دكتوراه، قدمت إلى كمية الحقوؽ، جامعة القاىرة، 

عبد الرحمف عمي حسف حمزة، مضار الجوار غير المألوفة والمسؤولية عنيا  .12
في القانوف المدني والفقة االسبلمي، اطروحة الدكتورا قدمت الى كمية الحقوؽ، 

 . 2003السنة الجامعية 
مزمة لمعقد وحدودىا، رسالة ماجستير، عبلؽ عبد القادر، أساس القوة الم .13

تممساف ، السنة الدراسية  –قدمت الى كمية الحقوؽ، جامعة ابو بكر بمقايد 
(2007 – 2008 .) 
قبائمي عاشور، مسؤولية مالؾ العقار عف مضار الجوار غير مألوفة، رسالة  .14

فسـ الحقوؽ في جامعة  –ماجستير قدمت الى كمية القانوف والعموـ السياسية 
 .2018 -2017وزوو، السنة الدراسية  –تيزي  -مولود معمري
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محمد عبد السبلـ خميس الفرا، التعسؼ في استعماؿ الحؽ بيف الموضوع  .15
قسـ القانوف الخاص، بجامعة  -واالجراء، رسالة ماجستير، كمية الحقوؽ

 .2018غزة،  -االزىر
 

 البحوثثالثًا: 
الغربي المعاصر، بحث منشور،  أحمد عدناف عزيز، العدالة في الفكر السياسي .1

 .2016(، لسنة 16مجمة العمـو السياسية، العدد )
سعيد سالـ عبداهلل الغامدي، المسؤولية التقصيرية والعقدية في الخطأ الطبي،  .2

بحث منشور بمجمة القانونية )مجمة مختصة في الدراسات والبحوث القانونية( 
  (.ISSN: 2537 – 0758مجمة عممية محكمة ذي الرقـ )

سماح عبدالفتاح عطية، المسؤولية المدنية الناجمة عف أضرار ابراج تقوية  .3
شبكات المحموؿ في القانوف المدني والفقو االسبلمي، بحث منشور بمجمة 

 القانوف واالقتصاد، العدد الواحد والتسعوف.
شروؽ عباس فاضؿ، و د. اسماء صبر عمواف، المسؤولية المدنية عف مضار  .4

المألوفة، دراسة تطبيقية، بحث منشور عمى الشبكة الدولية وعمى الجوار غير 
 (.www.iasj.netالرابط )

شوقي بناسي، المسؤولية التقصيرية والمسؤولية العقدية: تمييز نحو زواؿ، بحث  .5
في، بومرداس، الجزائر، جان - منشور، مسطرة إجرائية، جامعة امحمد بوقرة

2020. 
عمار محمد الشيخمي، المسؤولية المدنية عف مضار الجوار غير المألوؼ  .6
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