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Abstract 
Nuisance is considered as one of the civil torts in the 

English law as well as such other torts as negligence, trespass 
to land, trespass to persons and defamation.

It is worth bearing in mind that all of the torts are 
included in the English law of torts, which is an unwritten law 
based upon judicial precedents of the English courts. 

The study aims at explaining the nuisance elucidating its 
legal base upon which the legal liability of civil tort is based as 
well as clarifying its various aspects, such as noise, malodor, 
vapour, smoke environmental pollutants and comparing this 
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base with that upon which the legal responsibility arising from 
harassment and nuisance in Iraqi civil law is based. 
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