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Abstract  
Trespass to land is considered as a kind of civil tort in 

English law. 

                          

  .٢٤/٤/٢٠١٣*** قبل للنشر في  ٩/٤/٢٠١٣(*) أستلم البحث  في 
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It is worth-bearing in mind that these civil torts have 
been included within the law of torts, which is defined as an 
unwritten law, based on judicial precedents made by English 
courts. 

This law has also contained some other torts, the most 

important of which are negligence, defamation, and nuisance; 

trespass to land can be defined as an unjustifiable interference 

with the possession to land. 

 
The elements of this kind of tort are as follows: 

1- The act of trespass. 

2- Unlawful entry to land. 

3- Causation or causal relationship. 

It is to be noted that the basis of civil liability emerged 

from the trespass to land lies in the subjective theory of 

liability, because it depends upon the international act, based 

upon intention and malice, which corresponds the liability for 

negligence, if can, therefore, be said that both of them come 

under the title of the strict-liability tort. 
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ل١( ى حد كبیر مع الفقه االسالمي، إذ أنه لم یورد قاعدة عامة تحدد ) یتشابه القانون اإلنكلیزي وإ
أن القانون  ویعتمدالمسؤولیة عن الفعل الضار بل حدد تطبیقات وصور معینة للخطأ المدني 

اإلنكلیزي على قضاء المحاكم في الوقت الذي تعتمد فیه الشریعة اإلسالمیة على اجتهاد 
ساس المسؤولیة التقصیریة ومسؤولیة عدیم التمییز ظر د. فخري رشید مهنا، أینالفقهاء. 

دراسة مقارنة في الشریعة اإلسالمیة والقوانین االنكلوسكسونیة والعربیة. رسالة ماجستیر 
  . ١٠٣، ص١٩٧٤مقدمة إلى كلیة القانون والسیاسة، جامعة بغداد، 

(2) John Cooke, law of tort, fourth edition, financial times, pitman 
publishing, 1999, p.215. 

(3) Michael Jones, textbook on torts, oxford university press, eighth ed. 
2005, p.494. 
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Butterworth’s, 1985, p.110. 
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(2) Michael Johns, ibid, p.496. 
(3) John cooke, ibid, p.218.  
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(1) Salmond, on the law of torts, by Huston15th edition, London sweet 
and Maxwell, 1969, p.20. 

(2) Ralph Tiernan, ibid, p.110. 
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