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  عقد طرف برابر در وکیل اصلی تعهدات
 

 پادروند ابراهیم

 ایزاى اران، اران، ٍاحذ اسالهی آساد داًشگاُ ،شٌاسی جزم ٍ جشا حمَق ارشذ وارشٌاسی  

 

 چکیده

ى یىی اس طزفیي طزف دیگز را تزای اًجام واری ًاسبة وبَد   آ هَجة تٍِوالت عمذی است وِ  1911لاًَى هذًی سال  تز اساس

ضبوٌی هلتبشم    طبَر  تِتز اساس لاًَى هذًی هٌَط تِ لثَل ٍویل است تا پذیزفتي ٍوالت ٍویل  ٍوالتّوچٌیي تحمك ٍ  وٌذ هی

ّزگاُ تخَاّذ استعفا دُ ٍ پیواًی را وِ تا هَول دارد تبزّن تشًبذ ٍلبی تبا سهباًی وبِ        تَاًذ هیٍویل  شَد هیى آتِ اجزای هفاد 

آٍردُ اسبت ًاشبی اس    تبِ دسبت  ذارد. اس سَی دیگز اوتیاری را وِ ٍویل اس ایي راُ حمَلی تالی است تایذ آى را هحتزم ت ی طِرات

ِ تزاضی تا هَول ٍ هحذٍد تِ هفاد اى است، ٍویل ًایة ٍ اهیي هَول است ٍ تیش اس ّز چیبش تایبذ در    حفب  هٌبافو ٍ    ی اًذیشب

ِ اد ایجب  هٌظبَر  تِرعایت هصلحت اٍ تاشذ ٍ حساب دٍراى ٍوالت را تِ اٍ تذّذ. عمذ ٍوالت  حمبَق تبیي هَوبل ٍ طبزف      ی راتطب

ٍ  آیبذ  هبی ایي لزارداد تیي هَول ٍ شخص ثالب  تبِ ٍجبَد     درٍالو گزدد هیهٌعمذ  شَد هیٍویل اًجام  ی ٍسیلِ تِلزاردادی وِ 

ا ٍ اٍ را هاله یب  رسذ هیاًعماد آى است تِ ّویي جْت آثار هعاهلِ اگز در حذٍد ًیاتت ٍویل اًجام شَد تِ هَول  ی ٍاسطٍِویل 

ٍ تَافبك تبا    وٌذ هیاجزای ٍوالت تا طزف هعاهلِ ارتثاط حمَلی پیذا  ی درًتیجِاس سَی دیگز ٍویل ًیش  وٌذ هیهذیَى ٍ طلثىار 

ِ ایجاد ارتثاط حمَلی تیي هَوبل ٍ طبزف لبزاردادی وبِ      هٌظَر تِ. عمذ ٍوالت شَد هیاٍست وِ سثة تستي پیواى  ِ  تب  ی ٍسبیل

ِ ٍ ٍویبل   آیذ هیایي لزارداد تیي هَول ٍ شخص ثال  تِ ٍجَد  درٍالو، گزدد هیهٌعمذ  شَد هیٍویل اًجام  اًعمباد آى   ی ٍاسبط

ِ تِ اصیل تَدى طزف عمبذ،   تَاى هیتعْذات ٍویل در تزاتز طزف عمذ  تزیي هْناست. اس  ٍویبل ٍ طبزف لبزارداد، ایفبای      ی راتطب

 تزد.   تعْذ در تزاتز طزف عمذ، الشام تِ اًجام هفاد در لثال طزف عمذ را ًام

 

 عمذ ٍوالت، تعْذات، طزف هعاهلِهاي کلیدي:  واژه
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