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 الملخص 

إلى بيان المسؤولية المدنية عن تقوية أبراج الهواتف المحمولة في القانونين    هذه الدراسةهدفت   
المسؤولية المدنية الناجمة عن تقوية  ونطاق  أساس    حول بيانمشكلة الدراسة    جاءت األردني والعراقي، ف

من خالل وصف    المقارن المنهج  الوصفي التحليلي و وستتبع الدراسة المنهج  أبراج الهواتف المحمولة ؟،  
  ين في التشريع النصوص  ومقارنة  المسؤولية المدنية عن تقوية أبراج الهواتف المحمولة،  جزئيات في  

 .بخصوص ذلك وبيان اآلراء الفقهية واالجتهاد القضائي  األردني والعراقي

إلى  هذه    توصلت و   النتائج  الدراسة  أهم  فكانت  والتوصيات،  النتائج  من    األشعة أن  عدد 
  بإمراض   األبراج  هذه  بجوار  القاطنين  الناس  اصابة  في  سببا    تشكلالمنبثقة عن األبراج    الكهرومغناطيسية

  عقار،   اعتبارهب  ةالمحمول  الهواتف  ألبراج  السليم  القانوني  التكييف  أن  تبين  كما  .  األبراج  عمل  نتيجة
  .البرج مالك غير شخص  إلى المبنى سطحو  األرض  ملكية عائدية  من بالرغم

  القوانين   ضمن  قانونية  نصوص   يدرجا  بأن   والعراقي  المشرعين األردنيدعوة  أما أهم التوصيات  و  
كذلك   كالهوائيات،  مؤينة  غير  أشعة  منها  تنبعث   التي  األجهزة  من  الناس  حماية  بضرورة  تقضي  المعنية،

والعراقي  دعوة األردني  ) إلى    المشرعين  المادة  األردني1027تعديل  المدني  القانون  من   والمادة  ( 
 الضرر  محله  واحالل  الفاحش  الضرر  عبارة  حذف   خالل  من  المدني العراقي،  القانون   من(  1051)

   . فاحشا   يكون   أن فيه يشترط ال المألوف غير المضار حالة في الضررذلك ألن  المألوف؛ غير

 المسؤولية المدنية، أبراج الهواتف المحمولة، اشعاعات األبراج، الضرر. كلمات مفتاحية:
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Abstract 

        This study aimed at demonstrating civil liability for strengthening mobile 

phone towers in the Jordanian and Iraqi laws, so the problem of the study 

came about explaining the basis and scope of civil liability resulting from 

strengthening cell phone towers? Cell phone towers, and a comparison of texts 

in the Jordanian and Iraqi legislations, and a statement of jurisprudence 

opinions and jurisprudence in this regard. 

       This study reached a number of results and recommendations. The most 

important results were that the electromagnetic rays emanating from the 

towers constitute a reason for people living near these towers to become ill 

with diseases as a result of the work of the towers. It was also found that the 

proper legal adaptation of the cell phone towers as real estate, despite the 

ownership of the land and the roof of the building belongs to someone other 

than the owner of the tower. 

        As for the most important recommendations, the Jordanian and Iraqi 

legislators are called upon to include legal texts within the relevant laws, 

which require protecting people from devices that emit non-ionizing rays such 

as antennas, as well as calling on Jordanian and Iraqi legislators to amend 

Article (1027) of the Jordanian Civil Code and Article (1051) of the Law. Iraqi 

civilian, by deleting the phrase “obscene harm” and replacing it with 

“uncommon harm”; This is because the damage in the case of the uncommon 

harm does not have to be obscene. 
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