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Abstract 
Varied opinions of jurists on air behave when the one parties 
rather, between to have a contract or a legal system or stainless 
joins the collective contract called a contract to join. 
The reason for this is due to the will of both disposable and 
which are very weak because of the urgent need for a good or 
service is not life without upright and positive will be strong 
because of lead at or limited competition for the production of 
that commodity or necessary to provide that service. 
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