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اسقاط به معنای افکندن و انداختن است. اسقاطِ حق یعنی صرف نظر کردن از حق خویش. و این
الزمه ی وجود حق است که اسقاط، زایل کننده آن باشد. اسقاط به چند صورت انجام می شود: اوالً
اسقاط خیار ضمن عقد، ثانیاً اسقاط خیار پس از تحقق عقد، ثالثاً تصرف یکی از طرفین یا صاحبِ

خیار. در خصوص مورد دوم و سوم اختالف چندانی میان صاحب نظران وجود ندارد. لیکن در مورد شرط
اسقاط خیار ضمن عقد، اختالف نظرات عدیده میان فقها و نیز حقوقدانان مالحظه می گردد. در فقه

اهل سنت تنها حنبلی ها این شرط را پذیرفته اند و سایر فِرَق، این شرط را باطل و مبطل عقد می
دانند. در فقه شیعه، برخی این شرط را نسبت به خیاراتی که به وجود آمده است، قابل اعمال می

دانند و معتقدند که نسبت به خیاراتی که بعدها تحقق می یابد از جمله خیارات رویت و خیارات دیگری
که هنوز به وجود نیامده را از موارد غرر دانسته و این شرط را باطل و مبطل عقد می دانند و برخی
دیگر، اسقاط کافه ی خیارات را بدون هیچگونه استثناء پذیرفته اند. در میان حقوقدانان به دلیل نص
ماده448 ق.م، نظرات مختلفی ابراز گردیده است؛ برخی با عنایت به نص ماده مذکور اسقاط کافه ی
خیارات را پذیرفته اند و برخی این ماده را تنها در خصوص خیارات موجود، مجری می دانند و شامل
خیاراتی که بعدها ایجاد می گردد، نمی دانند. چنانکه از تأثیر پذیری آراء قضایی در می یابیم که این

مقوله مورد قبول در محاکم و حقوقدانان واقع شده است.

کلمات کلیدی : شرط اسقاط خیار، شرط ضمن عقد، شرط باطل، شرط مبطل

Islamic Azad University, Rasht Branch - Thesis Database
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت - سامانه بانک اطالعات پایان نامه ها

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               page 1 / 1

/fa/thesis/bodyView/7754
/fa/thesis/bodyView/7754
http://www.tcpdf.org

