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Abstract 

It is worth-bearing in mind that the contract is made up 

of various statements, promises and stipulations, which are 

grouped together under the word (terms). The term may be 

express or implied.
                          

  .٥/٥/٢٠١٣*** قبل للنشر في  ٩/٤/٢٠١٣(*) أستلم البحث  في 
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It is to be also that the terms of the contract determine 

the extent of each party’s right and duties.
The terms of the contract can also be classified into 

conditions, warranties and innominate terms. Conditions in the 

English law are so important terms that they are closely related 

to the essence of the contract and considered as the heart of the 

contract. The warranties are contractual statements of lesser 

importance and they are not regarded as vital or essential to 

realize the main purpose of the contract, whereas innominate 

terms are considered as intermediate ones.
It should also be noted that the Iraqi civil law has 

organized the conditions associated with the contract, and 

classified term into valid, corrupt and void conditions.
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  املبحث األول
  واملقارن نكليزياإل  القانوننيالتعريف ببنود العقد يف

          ()
            

                          

) والنیة consent) تجدر اإلشارة إلى أن أركان العقد في القانون اإلنكلیزي وهي: التراضي (١(
) ال تعد consideration) ومقابل االلتزام أو العوض (contractual intentionالتعاقدیة (

جمیعها تسمیات مرادفة أو مجرد اختالف مسمیات مع أركان العقد في القانون المدني العراقي 
ن  وهي: الرضاء والمحل والسبب. فإذا كان الرضاء ركنا مشتركا في العقد بمقتضى القانونین، وإ

بالسبب القصدي  الذي یتمثلیقابل ركن السبب في النظریة التقلیدیة، مقابل االلتزام أو العوض 
أو سبب االلتزام، فإن المقارنة قد تدق فیما یخص ركن النیة التعاقدیة، والتي یكون حجر 

تقترب من التراضي، إال أنها تقترب  لذااألساس فیها اتفاق إرادتین على إحداث أثر قانوني، 
لحدیثة وهو الباعث الدافع إلى التعاقد، والذي ال یمكن معرفته إال أیضا من السبب في النظریة ا

 بالرجوع إلى نوایا المتعاقدین. فإذا ما خال العقد اإلنكلیزي من النیة التعاقدیة، فإن الفقه اإلنكلیزي
 =)Letter of comfort) أو خطاب مساندة (Letter of intentغالبا ما یكفیه كخطاب نوایا (
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Simple Contract        
Contracts by deed

   () 
             

()
       Contents of the 

Contract      The Terms of the Contract 





                                                               

). والغریب في األمر أن gentleman's agreementي أو مجرد تعهد شرفي (أو اتفاق أدب=
) الذي یعادل النظریة العامة للعقد في القانون المدني law of contractقانون العقد اإلنكلیزي (

بوصفه ركنًا  العراقي والدول الالتینیة التي أخذت بنظام القانون المدني، لم یتطرق إلى المحل 
لعقد اإلنكلیزي، على الرغم من اإلشارة في مواضع مختلفة من قانون العقد، لمزید في ا مستقالً 

  :ینظرمن التفصیل 
Stepen Smith, Atiyah’s introduction to the law of contract, sixth edition, 
oxford university press, p.98-105.   

نجلوأمریكي، دار الفكر القانون األ لتزام بالوعد فيكذلك د. طلبة وهبة خطاب، مقابل اال ینظر
، و د. عبد المجید الحكیم، الموجز في شرح القانون المدني، الجزء األول ٤، ص١٩٧٩العربي، 

، ١٩٦٣في مصادر االلتزام مع المقارنة بالفقه اإلسالمیة، شركة الطبع والنشر األهلیة، بغداد 
١٩٧.  

(1) Paul Richards.Law of Contract, Fourth edition, Financial times 
pitman publishing, 1999, p.46. 

(2) Michael Furmston, Cheshire, Fifoot and Furmston’s Law of  
contract.Fifteenth edition, Oxford University Press, 2007, p.157. 
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  املطلب األول
 تعريف بنود العقد

 
 

Formal Written Document       
Oral Agreement


Trade Usage

       


()
          
          



 ()



                          

(1) Robert Duxbury, Nutshells contract Law, Fifth Edition, sweet and 
Maxwell, 2001, p.32. 

(2) Ewan Mckendrick, contract law, sixth edition, palgrave macmillan, 
2005, p.180.    
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(1) Paul Richards, ibid, p.101. 
عبد المجید الحكیم، الوسیط في نظریة العقد، الجزء األول في انعقاد العقد، شركة الطبع  ) د.٢(

  .٤٠٧، ص١٩٦٧والنشر األهلیة، بغداد، 
  .١٣٤، ص١٩٧٠) د. حسن علي الذنون، أصول االلتزام، مطبعة المعارف، بغداد، ٣(
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 املطلب الثاني

 خصائص بنود العقد
         


 certainty 

 incorporation

  الفرع األول
Certaintyخاصية اليقني 

  certainty       
          

       ()   
scammell v. ouston, HL 1941

                          

حمد فراج حسین، الملكیة ونظریة العقد في الشریعة اإلسالمیة، دار الجامعة الجامعة أ ) د.١(
  .١٤٧، ص٢٠٠٥الجدیدة، 

، ٢٠٠٩ ) د. عصمت عبد المجید بكر، نظریة العقد في الفقه اإلسالمي، دار الكتب العلمیة،٢(
  . ٧٠و ٦٩ص

(3) Stephen Smith,  Atiyah’s introduction to the law of contract, sixth 
edition, clarendon press, oxford, 2005, p.43.  
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hire_purchaseterms         

   
            

  
    ()     


          

Hillas co.Ltd v. Arcos Ltd HL 1932      
 

           
reasonable price         

sudbrook trading estate Ltd v.Eggleton 
1982

    
      

       ()    
Nicolene Ltd v. Simmonds CA 1953     

       usual conditions of 
acceptance           

()

                          

(1) Robert Duxbury, ibid, p.32. 
(2) Robert Duxbury, ibid, p.33. 
(3) Edwin Peel, Treitel, the law of contract, 12th edition, sweet and 

Maxwell, 2010, p.54. 
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Lock out agreement

()walford v. miles HL, 1992
        







    uncertainty()
 David T Boyd co v. Louis Louca 1973

 F.O.B


              


         
            

 


 ()


                          

(1) Michael Furmston, ibid, p.87. 
(2) Treitel, The Law of contract, ibid, p.53.  
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  الفرع الثاني
  Incorporationخاصية اإلدماج 


      

 ()


incorporation by express reference
incorporation without express reference


 
             

 standard 
terms            

                          

، محل العقد، منشورات ٣) د. عبد الرزاق السنهوري، مصادر الحق في الفقه اإلسالمي، ج١(
  .١٠٧، ص١٩٩٨الحلبي الحقوقیة، 

(2) Treitel, ibid, p.208. 
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          Adamastos 
shipping co. v. Anglo-saxon petroleum co 1959  

charter party



     


 


            

()



             

master contract
        

             
() 

                          

(1) Treitel, ibid, p.209. 
(2) Treitel, ibid, p.209. 
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olley v. 

Marlborough court Ltd 1949



              




              
    ()    

           
parkerv. south Estern Railway 1877

   




 املطلب الثالث

  الطبيعة القانونية لبنود العقد



     

      Contractual terms  
          

mere represntation

                          

(1) Ewan Mckendrick, ibid, p.191. 
(2) Ewan Mckendrick, ibid, p.192. 
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      Fundamental term 
                     . ()

inducement





    
      


            

tort of deceit()
misrepresentation   


Fundamental term

            
 exclusion clause       () 

Fundamental breach
     




   

                          

(1) Roberts Duxbury, ibid, p34. 
(2) Paul Richards, ibid, p.102. 
(3) Guest, Anson’s law of contract, 26th edition, oxford university press,  

1984, p.152. 
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(1) Paul Richards, ibid, p.102. 
  . ٣٠٠د. عبد المجید الحكیم، مصدر سابق، ص) ٢(

(3) Guest, ibid, p.153. 
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  املبحث الثاني
  تصنيف بنود العقد يف القانونني اإلنكليزي واملقارن


   Express terms   Implied terms 

            

 
 

  املطلب األول
  البنود الصرحية للعقد

 
()

    Oralcontract   
            




  contractual documents    

                          

د. عبد المجید الحكیم، عبد الباقي البكري، محمد طه البشیر، الوجیز في نظریة االلتزام في  )١(
ي العراقي، الجزء األول، مصادر االلتزام، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة القانون المدن

  .١١١، ص١٩٨٠الموصل، 
(2) Ewan Mckendrick, ibid, p.184. 
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 األولالفرع

  تصنيف بنود العقد من حيث تكوينها
           


()representations

        
contractual terms

        
 

action for misrepresentation
   ()  

     



reasonable 

man
 

                          

(1) Michael Furmston, ibid, p.165. 
(2) Paul Richards, ibid, p.102. 
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  .١١١ص ) د. عبد المجید الحكیم، الوجیز في النظریة العامة لاللتزام، مصدر سابق،١(
  .١٩٣) د. احمد فراج حسین، مصدر سابق، ص٢(
) د. احمد بخیت الغزالي، د. عبد الحلیم منصور، د. احمد محمد لطیف، مقدمة الشریعة ٣(

  .٤٤٤، ص٢٠٠٩اإلسالمیة، دار الفكر الجامعي، 
  .٤١٨) د. عبد المجید الحكیم، الوسیط في نظریة العقد، مصدر سابق، ص٤(
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  .١٧٥، ص٣نهوري، مصادر الحق في الفقه اإلسالمي، مصدر سابق،ج) د. عبد الرزاق الس١(
  .١٢١، ص٣) د. السنهوري، المصدر نفسه ، ج٢(
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  الفرع الثاني
  تصنيف بنود العقد من حيث أهميتها




 Conditions     Warranties
in nominate terms


  heart of the contract      
           

()
Poussard v. spiers and pond 1876


            


    


  () 

                          

(1) Robert Duxbury, ibid, p.37. 
(2) Paul Richards, ibid, p.122. 
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()Bettini v. Gye 1876




        


  Warranty  
      


 ()  

 
  ()

         
     
          

  
           




                          

) د. مصطفى سلمان حبیب، المصطحات القانونیة في العقود اإلنكلیزیة، دار الثقافة للنشر ١(
  .١١٠، ص٢٠٠٩والتوزیع، 

(2) Robert Duxbury, ibid, p.38. 
(3) Varsheny elements of business laws, chand, 2003, p.226. 
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  intermediate 
terms 

           
()     

              


  
 

Hong Kong fir shipping co. Ltd v. Kawasaki kisen kasiha Ltd. 
CA 1962


 


()seaworthy 

ship


          
 



                          

(1) Robert Duxbury, ibid, p.38. 
(2) Stephen Smith, ibid, p.199. 
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  .٦٤ و٦٣ص
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(1) Ewan Mckendrick, ibid, p.184. 
، ٢٠٠١د. مجید حمید العنبكي، مبادئ العقد في القانون اإلنكلیزي، جامعة النهرین،  )٢(

  .١١٩ص
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    unexpressed will   
()



           

             


The Moorcock 1889()






            
        





                          

(1) Paul Richards, ibid, p.110. 
(2) Stephen Smith, ibid, p.158. 
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  الفرع الثاني
  البنود املفرتضة أو املدرجة ضمنيا حبكم القانون

        


      
   

()
        


()

Terms Implied by the Court
Terms Implied by Statute
Terms Implied by Custom

  

  أوال: البنود املفرتضة ضمنياً حبكم احملكمة
 Terms Implied by the Court  

        


            
           ()

            
      

                          

(1) Paul Richards, ibid, p.110. 
(2) Ewan Mckendrick, ibid, p.204. 
(3) Paul Richards, ibid, p.113. 
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       Liverpool 
city council v. Irwin 1976()


       
           
   


implied obligation 


officious by 

stander test           
business efficacy()         

     reasonable care
()
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