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Abstract 
An option contract is a type of pre-contract and a derivative instrument. 
Despite the fact that this contract is known and very efficient in the world 
market, but it is an emerging contract in Iran and one of the reasons for not 
using it is not recognizing the effects of the contract. Therefore, in this 
research, which has a completely practical aspect, the effects of the contract 
of option in Iranian law and French law as one of the most prominent legal 
systems in the world have been discussed. 
The effects of certain contracts are defined by the legislature, but there are 
also effects that are essentially common between contracts, both definite and 
indefinite. On the other hand, due to the unique nature of the contract, the 
option to trade the effects of this contract before the exercise of the right and 
after the exercise of the right is different. Also in discussing the effects of 
the contract, we are faced with the issue of the relative principle of the 
effects of the contracts and its exceptions. 
Keywords: Derivatives - Contract - Contract effects - Trading option 
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  اختيار معامله در حقوق ايران و فرانسهآثار قرارداد

 
  11/9/1400: تاريخ دريافت         1فرشته پارسامنش
 5/11/1400: تاريخ پذيرش          2ناصر مسعودي

   3زاده ديزجي رحيم وكيل
 4علي غريبه

  
  چكيده

. شودقرارداد اختيار معامله يكي از انواع پيش قراردادها و جزء ابزارهاي مشتقه محسوب مي
داد عليرغم اينكه در بازار جهاني، شناخته شده و بسيار كارآمد است، ليكن در ايران يك اين قرار

لذا در . قرارداد نوظهور بوده و يكي از علل عدم استفاده از آن، عدم شناخت آثار قراداد اختيار است
 حقوق اين تحقيق كه كامال جنبه كاربردي دارد به آثار قرارداد اختيار معامله در حقوق ايران و

  . پرداخته شده استكي از سرآمدترين نظام هاي حقوق جهان يبه عنوان فرانسه 
آثار عقود معين را قانونگذار بيان نموده است، اما آثاري نيز وجود دارد كه اساساً مشترك بين 

از طرف ديگر با توجه به ويژگي منحصر به فرد . قراردادها اعم از عقود معين و غير معين است
.  اختيار معامله آثار اين قرارداد پيش از اعمال حق و پس از اعمال حق متفاوت استقرارداد

همچنين در بحث آثار قرارداد با موضوع اصل نسبي آثار قراردادها و استثنائات آن نيز روبرو 
  .هستيم

   اختيار معامله- آثار قرارداد - قرارداد - ابزارهاي مشتقه :كليد واژگان
                                                                 

 دانشجوي دكتري رشته حقوق خصوصي، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد تبريز ، ايران. 1

) نويسنده مسئول( دانشيار گروه حقوق خصوصي، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد تبريز ، ايران. 2
ac.iaut@masoudi.dr 
 استاديار گروه فقه و مباني حقوق اسالمي، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد تبريز، ايران. 3

  استاديار گروه حقوق خصوصي، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد تبريز، ايران. 4
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 مقدمه و بيان مسئله

اين . متخصصين مسائل مالي براي كاهش ريسك، به اختراع ابزارهاي گوناگوني اقدام كرده اند
و به دليل  هزينه هاي معامالتي كم و كارائي باال به ابزارهاي مشهورند » ابزار مشتقه« ابزارها به 

امله از  در بين ابزارهاي مشتقه، قرارداد اختيار مع1.اساسي براي مديريت ريسك تبديل شده اند
زيرا اختيار معامله قابل معامله در بورس و خارج از بورس . اهميت باالتري برخوردار است

از طرف ديگر انعطاف پذيري قرارداد اختيار معامله در مقايسه با ) 25 : 1383درخشان، ( .است
نات ساير ابزارهاي مشتقه مالي باعث شده است تا با اين وسيله بهتر بتوان خطر ناشي از نوسا

  . قيمت را پوشش داد
قرارداد اختيار معامله قراردادي است كه به موجب آن يك طرف قرارداد با پرداخت وجهي به 

 تا زماني معين در آينده طرف ديگر قرارداد، حق خريد يا فروش مالي را با قيمت مشخص و
متعهد اختيار از طرف ديگر . آورد، بدون اينكه به چنين خريد يا فروشي متعهد باشدبدست مي

صورت درخواست قيمت اختيار را دريافت كرده و در معامله نيز در مقابل اعطاي اين حق، 
  . دارنده اختيار، ملزم به اجراي قرارداد و انتقال دارايي است

نده، انواع پيش قرارداد ها در يك جانبه بيع و تراضي مبني بر بيع در آيپيشنهاد خريد، وعده 
 )Bamdé ,.ه هريك از اين اعمال، آثار و پيامدهاي مهم و متفاوتي داردحقوق فرانسه هستند ك

و ماده  2شوندكجانبه قرارداد نوعي از پيش قراردادها محسوب ميي بنابراين وعده 2017 :48(
 يك جانبه ي اختيار معامله را اين چنين تعريف كرد؛ وعده2016 فوريه 10 مصوبه 1106

موجب آن يك طرف به ديگري قراردادي است كه به »  promesse unilaterale«قرارداد 
پذيرد، كه حق انحصاري انعقاد قراردادي را كه عناصر اساسي دهد و اصوالً ديگري ميوعده مي

                                                                 
1 https://www.boursedescredits.com/lexique-definition-derivatives-1554.php  
2 Estelle ABELLA, Alexandra BEAUQUIS, Marina BEGOC, Jean-Marie BELLEDENT, 
Pierre BENAYOUN et Khaoula BENTOUHAMI, (2013), TABLEAU SOCIO-
ÉCONOMIQUE DU PACTE DE PRÉFÉRENCE 
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الزامي است، به او ) beneficiaire(آن تعيين شده ليكن براي تشكيل آن صرفاً رضايت ذينفع 
هنده در طي دوره مجاز براي اعالم رضايت وعده د) retrac tation(انصراف . اعطاء نمايد

منعقد ) tiers(قراردادي كه با شخص ثالث . شودمانع از تشكيل قرارداد موعود نميذينفع، 
بيني شده در حمايت از اشخاص ثالث با حسن نيت گردد جدا از تاثير هرگونه قواعد پيشمي

 حق مانيپ نيهمچن) 35 : 1393ان،يشعار( .قابل استناد است ذينفع وعده يك جانبه غيردر مقابل
 )Cornu ,.دارد قرارداد كجانبه يوعده باي اساس تفاوت قراردادها شيپ ازي ك يعنوان به زين تقدم

)86: 2016   
بنابراين اختيار معامله يك عمل حقوقي خاص و منحصر به فرد است كه اثر آن نسبت به يك 

ن نسبت به دارنده حق، عدم التزام و تعهد طرف قرارداد، التزام و تعهد است در حاليكه اثر آ
  . است

  گفتار اول؛ آثار قرارداد اختيار معامله پيش از اعمال اختيار و پس از اعمال حق
صرفنظر از اينكه . باشداد، رسيدن به آثار ناشي از آن مي هدف متعاقدين از انعقاد قراردمعموالً

ه حصول آثار قرارداد منعقده، منوط به تبيين هر قراردادي آثار ويژه خود را دارد، بديهي است ك
  .مفاد آن نيز خواهد بود

آثار قرارداد اختيار معامله را به لحاظ داشتن ويژگي خاص آن در دو مرحله بررسي خواهيم 
اختيار معامله بعد قرارداد نمود؛ آثار قرارداد اختيار معامله در مرحله پيش از اعمال حق و آثار 

  . از اعمال حق

 اول؛ آثار قرارداد اختيار معامله پيش از اعمال اختياربند 

 اما متعهد را .شودنشده است، انتقال مبيع انجام نمي چون در اين مرحله، هنوز بيعي واقع 
  بند بدانپاي

در فاصله بين انعقاد قرارداد اختيار معامله تا اعمال اختيار يا انقضاي مهلت، موضوع . سازد مي
ماند در نتيجه در قرارداد اختيار خريد، مال موضوع ميكيت صاحب آن باقي قراداد نهايي در مل
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 در اختيار معامله فروش، مال موضوع قرارداد نهايي در  وقرارداد نهايي در ملكيت متعهد
  . ملكيت دارنده اختيار فروش خواهد بود

 طيشرا است، نكرده اعالم را خود ميتصم نفعيذ آن در كهي مهلتي عن يانتظار، مهلتي ط در
 تنها نهي و. است كرده اعالم عيبي برا را خود تيرضا شيپ از متعهد: است شكل نيا به نيطرف
ي عمل هر انجام از بلكه كند حفظ را خود جابيا كه است شده متعهد و است داده تعهد عيب به
 ندارد؛ي قطع قرارداد عقدي براي تعهد نفعيذ. زديبپره ديبا شود يمي قطع قرارداد انعقاد مانع كه

  .داردي بستگي و به تنها ،يي نها قرارداد انعقاد

   تعهدات ذينفع پيش از اعمال حق:الف
 دري و تنها و دهد يم تعهد متعهد، تنها رايز است جانبه كي يقرارداد معامله ارياخت قرارداد
 «طشر حق« عنوان تحتي مبلغ پرداخت مگر نداردي تعهد چيه نفعيذ. دارد تعهد نفعيذ برابر
 از پس نيبنابرا. شودينم واقع قرارداد است نشده رداختپ مبلغ نيا كهي زمان تا. متعهد به

ي و تعهدات ار،ياخت اعمال صورت در كنيل داشت، نخواهدي تعهد چيه نفعيذ قرارداد، انعقاد
  .شد خواهد آغاز عيب خصوص در

   تعهدات متعهد پيش از اعمال حق:ب
 كه اندگرفته نظر در راي ا ژهيو آثار ه،معامل ارياخت اعمال از قبل زماني برا فرانسه حقوق در

 آثار. رديپذ يم را ها سكير و ماند يمي باق مالك متعهد. شود رو به رو آن با ديباي اصل قرارداد
 قرارداد انعقاد به متعهدي طرف از. كند يم جاديا تعهد كنيل شود، ينم حقوق انتقال شامل قرارداد

. است كرده ابراز وعده در را خود فسخ رقابليغ موافقت شيپ ازي و. نداردي تعهد زيني قطع
ي برا راي متعدد تعهدات متعهد نيبنابرا. است وابسته نفعيذ به تنهاي قطع قراردادي ريگشكل
 ارياخت مهلت طول در عيمب همان بر ثالث شخص با عيب عدم و عيمبي نگهدار دارد؛ انجام
  .معامله
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  موضوع قرارداد نهائينگهداري از مبيع 
ي نگهدار عيمب ازي خوب به ديبا متعهد كه ميرسيم جهينت نيا به فرانسهي مدن نونقاي بررس با

 ديبا ندارد،ي واگذاري براي تعهد و ستيني قطع قراردادي  مرحله در متعهد تعهد نكهيا با كند
 عيب قرارداد رد،يبگ ملهمعا ارياخت به ميتصم نفعيذ اگر. كند حفاظت هست كه همانگونه را عيمب

  . بدهد ليتحو است قرارداد با مطابق كه راي عيمب ديباي و و شود يم منعقد

  عدم انعقاد معامله معارض
 وعده در كهي زيچ با مطابق قايدق اگري حت است اشتباه ثالث شخص با گريد قرارداد انعقاد
ي اصول نظر از شك بدون. تاس افتاده خطر به نفعيذي احتمال تيمالك حق رايز. نباشد آمده،

  1.هستند متناقض قرارداد دو ثالث، خصش به عيمب همان عيب و معامله ارياخت قرارداد
دشوارترين موضوع براي تبيين آثار قرارداد اختيار معامله قبل از اعمال حق، اينست كه اگر 

 يا وم صحيح استمتعهد، مورد معامله عين معين قرارداد نهايي را به ديگري بفروشد، آيا بيع د
تواند درخواست ابطال آن را بكند؟ بررسي آثار معامله معارض با باطل و آيا دارنده اختيار مي

قرارداد اختيار معامله در حقوق فرانسه داراي سابقه طوالني است ليكن به جهت عدم وجود 
رسي اين بنابراين بر. سابقه اين قرارداد در ايران، فرضيه هاي متعددي متصور خواهد بود
  . موضوع به صورت جداگانه در درك مطلب كمك شاياني خواهد نمود

نظريه هاي مختلف در خصوص نتايج نقض وعده و همچنين محافظت از حق اختيار 
  ي ذينفع، در حقوق فرانسه معامله
 كه را خود تعهدات ازي ك يفروشد، يم نفعيذ جزي شخص به را خود مال متعهد كهي زمان
 را ثالث شخص به عيمب فروشي عن يشودي قطع قرارداد عقد مانع كهي اقدام هرگونه ازي دور

                                                                 
1 Hel, Sophie, Les Promesses de Ventes de Ventes de Vente en Droit Francais et Espagnol 

(Premiére Partie)  
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 حق نكهيا است، معامله ارياخت حق تيماه تابعي حدود تا وعده نقض جينتا. است كرده نقض
  . ميبداني نيد اي ينيع حق را معامله ارياخت
 و رسد يم نظر به كارآمدنا نفعيذي  معامله ارياخت حق م؛يبداني نيد حق را معامله ارياخت حق اگر

 نيا در زين ثالث شخص تين سوء ا يحسن البته. گردديم همراه مهيجر با قرارداد نقض
  .باشدي نم ريتاثي ب خصوص
ي نفعيذ. است مبرا ادعا گونه هر از كرده،ي داريخر را مال و دارد تين حسن كهي ثالث شخص

 است شده متحمل كهي ضرر خسارت افتيدري برا تواند يم تنها دارد را معامله ارياخت حق كه
 را خود قرارداد طرف اشتباهي اقدام با و كرده نقض را خودي  وعده متعهد كه چرا كند، اقدام

  . شود يم خسارت پرداخت به متعهد و است كرده خسارت متحمل
 و است شده معامله وارد متعهد باي تبان با كه چرا باشد داشته تينسوءي مشتر كه است ممكن

 از خسارت جبراني ادعا تواند يم نفعيذ. است بوده مطلع ع،يبي  جانبه كي ي وعده وجود از اي
  . كند جبران راي و خساراتي تمام تواند ينم اقدام نيا اما باشد داشته ثالث شخص

. بود خواهد تر پررنگ آن آثار شود؛ گرفته نظر دري نيع حق عنوان به معامله ارياخت حق اگر
 .  شود يم مشروط متعهد آزادانه تيمالك

 گرفتن نظر در بدون ثالث شخص با شده منعقد قرارداد شود، محقق معامله، ارياخت شرط، اگر
 اگر. است باطل جهت هر از باشد، شدهي آگه معامله ارياخت حق كهي زمان ت،ين سوء ا يحسن
ي حت اما،.  شود ينم تين حسن با ثالث شخص شامل بطالن باشد، نشده ثبت معامله ارياخت حق
 . شود يم باطل عيب باشد، داشته تين سوء ثالث شخص و باشد نشده ثبت اگر

 شخص و متعهد نيب شده منعقد قرارداد كهيي جا آن از باشد،ي نيع حق، نيا كهي صورت در
 در را »عيبي  جانبه ك يثبت «امكان نيطرف معامله، ارياخت ادقرارد در معموال است، باطل ثالث
 سندي  لهيبوس عيب تكرار اخذ و دادگاه به مراجعهي براي ازين نفعيذ نيبنابرا. درنيگ يم نظر
 را عيب ثمن نفعيذ كه است نيا شرط تنها. ندارد سند نيا دييتاي برا دادگاهي را ا يوي رسم

  .بپردازد
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رسد؛ مالك مال موضوع عقد نهايي تا قبل از اعمال اختيار از سوي به نظر مي رانيا حقوق در
گونه تصرفي اعم از مادي و معنوي در مال مذكور بعمل آورد اما در مورد ميتواند هره، دارند

  : ريد با قرارداد اختيار فروش بايد قائل به تفكيك شويمقرارداد اختيار خ
گونه تصرفي است و تصرفات مغاير او به ز به هردر قرارداد اختيار فروش؛ دارنده اختيار، مجا

به طور مثال؛ مال موضوع عقد نهايي در قرارداد اختيار فروش . معناي اسقاط حق فروش است
  . را به ثالث بفروشد

اما طرف ديگر قرارداد، يعني متعهد به خريد، حق هيچگونه تصرفي در آن ندارد و تصرفات او 
بنابراين دارنده اختيار . ضوليتصرف در ملك ديگري و غاصبانه خواهد بود و تابع احكام ف

الزم . ات او را تنفيذ يا با اعمال اختيار فروش، مال موصوف را به او منتقل كندتواند اقداممي
شود، ليكن مالك مال موضوع قرارداد نهايي ميبه توضيح است؛ با اعمال اختيار فروش، متعهد، 

بايست به عنوان مالك آن را نخواهد شد و او مي) فضولي(تملك او سبب نفوذ معامله سابق 
  . تنفيذ نمايد

آورد كه موضوع آن معامله براي متعهد ديني بوجود مير قرارداد اختيار خريد؛ قرارداد اختيار د
تواند الزام او  تعهد سربازند، دارنده اختيار ميبنابراين اگر متعهد از اجراي. انشاي عقد بيع است

 اختيار معامله و البته بايد توجه داشت كه اگر پس از انعقاد قرارداد. را به بيع از دادگاه بخواهد
ا تا قبل از اعمال اختيار، قانوني بگذرد و خريد و فروش مورد معامله عقد نهايي را ممنوع ي

زيرا هنوز . توان بر مبناي اختيار، متعهد را به بيع اجبار كردمحدود به شرايطي كند، ديگر نمي
  . بيعي واقع نشده است و مشمول قانون جديد است

شود، در ادي كه براي ايجاد تعهد تنظيم مياختيار معامله، مانند ساير اسنرسد قرارداد به نظر مي
بنابراين تا زمانيكه موضوع معامله . دادگاه معتبر است و متهعد مكلف است مفاد آن را اجرا كند

ولي بايد ديد، . تواند الزام او را از دادگاه بخواهداختيار مينهايي در اختيار متعهد باشد، دارنده 
كليف دارنده اختيار تعهد عهد شكني كند و موضوع عقد نهايي را به ديگري انتقال دهد، تاگر م

 را پس بگيرد يا حق درخواست ابطال معامله را به دليل »قيمت اختيار«تواند چيست؟ آيا مي
  تعهد متعهد از دادگاه بكند؟
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يار معامله با فروش اشكال مهمي ندارد، زيرا وقتي متعهد قرارداد اخت »قيمت اختيار«لبه مطا
 نيز با او بند باشد و دارنده اختياردهد كه نميخواهد به مفاد آن پايوع عقد نهايي نشان ميموض

 را »قيمت اختيار« اعمال اختيار، تقاضاي پس گرفتن كند و به جايدر اين باب موافقت مي
 شده د بطور ضمني اقالهتواند قرارداد را باقي و نافذ بداند، اين قرارداميكند، ديگر دادگاه نمي

ولي اگر دارنده اختيار نخواهد با طرف خود در انحالل قرارداد )  قانون مدني283ماده . (است
ه فروش تواند درخواست ابطال معامله معارض و الزام او را بختيار معامله موافقت كند، آيا ميا

آن خواهيم هاي متعددي متصور است كه در ذيل به شرح بكند؟ در اين خصوص فرضيه
  .پرداخت

رسد اين است كه، چون ح است؛ پاسخي كه بيشتر به ذهن ميفرضيه اول؛ معامله معارض صحي
آيد، حق ديني است و كسي كه به  قرارداد اختيار معامله بوجود ميبنا به فرض، حقي كه در اثر

پس متعهد كند، بر مال موضوع عقد نهايي پيدا نميسود او تعهد به فروش شده هيچ حق عيني 
درست است كه او پيمان شكني كرده و از اين حيث بايد خسارات . مال خود را فروخته است

 . ولي معامله اي كه به مال خود انجام داده است درست است. ناشي از تخلف خود را بپردازد

دين به خاطر حمايت از  است؛ اگر معامله به قصد فرار از نافذفرضيه دوم؛ معامله معارض غير
معامله به قصد فرار از قوق طلبكاران، غير نافذ باشد آيا فرار از اجراي تعهد نافذ خواهد بود؟ ح

شود كه مديون دارايي خود را منتقل كند تا معسر شود و  دين بطور معمول به موردي گفته مي
  ) 58 : 1394 ، انيكاتوز( .طلبكار او نتواند از اين راه چيزي بدست آورد

 است، سبب عدم نفوذ كه دين ناظر به مال معينين هدف نامشروع را در جاييبايد ايحال چرا ن
تواند خسارت بگيرد، اما اين  درست است كه دارنده اختيار در اين مورد ميمعامله شمرد؟

بنابراين هرگاه . تواند كامل جانشين طلب اصلي شود و جاي آن را پر كند خسارت هيچگاه نمي
   .ن انجام پذيرد، نفوذ آن بايستي موكول به اجازه طلبكار باشدانتقال به منظور فرار از دي

با وجود اين بايد توجه داشت كه در بسياري از موارد، متعهد، به خاطر بدست آوردن سود 
گيرد و هدف اصلي او سودجويي روع خود، تعهد پيشين را نديده ميبيشتر يا رفع نيازهاي مش

 قانون مدني در چنين فرضي 218ين جهت نيز ماده به هم. و رفع ضرر است نه فرار از دين
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 كمسيون امور 61 ضمن اصالحات سال 218به ويژه كه ماده . رسد قابل استناد به نظر نمي
، مفاد ماده 1351هاي مالي مصوب   قانون محكوميت4بنابراين ماده . قضايي مجلس حذف شد

تواند حكم به  صورتي مينخست اينكه؛ دادگاه در : سازد  را از دو جهت محدود مي218
دوم . استيفاي دين از مال مورد انتقال، دهد كه انتقال گيرنده آگاه از قصد فرار از دين باشد

به . اينكه؛ بايستي مديون در اثر انتقال، معسر شود و دارايي او براي پرداخت بدهي كافي نباشد
 كنند، بر اين مبنا، حكم،  تفسير محدودم.ق218 را با حذف ماده 4ارد ماده اضافه؛ احتمال د
الجرا يا محكوم به دعاوي مالي حقوقي و ااهد شد كه دين موضوع اسناد الزمويژه موردي خو

بدين ترتيب، صدور حكم   )Katozian ,2016 :98(.نشودجزايي باشد و شامل قراردادهاي عادي 
 قانون 4 بر ماده عدم نفوذ معامله معارض با قرارداد اختيار معامله را به دشواري مي توان

  . قرار داد» معامله به قصد فرار از دين«محكوميت هاي مالي مبتني كرد و آن را زير عنوان 
 بطالن معامله به عنوان جبران خسارت؛ انتقال مالي كه وعده فروش آن به ديگري فرضيه سوم؛

جاد اين تقصير ضمان آور است و سبب اي. داده شده بيگمان نوعي تقصير قراردادي است
 قانون مسئوليت مدني نيز، 3طبق ماده بر. شودت در جبران خسارت ناشي از آن مييمسئول

كند، يكي از جه به اوضاع و احول قضيه معين ميطريقه و كيفيت جبران ضرر را دادگاه با تو
هاي جبران خسارت در اين است كه دادگاه منبع و سبب ضرر را از بين ببرد و معامله راه
تعهد قرارداد اختيار معامله، اين است كه به استناد تقصير ممنتها اشكال در. طال كندرض را ابمعا
توان معامله خريدار را نيز باطل كرد و مالي را كه او با حسن نيت از مالك خريده است به نمي

پس اگر خريدار از قرارداد اختيار معامله آگاه باشد و در نقض عهد شريك . دارنده اختيار داد
 قانون مسئوليت مدني 3 و1مواد رود و دادگاه به استناد مي بشمار آيد، اين مانع از بين مالك
دادگاه در انتخاب ابطال معامله و صدو حكم به جبران خسارت . تواند معامله را ابطال كندمي

 مانعي بر سر راه ترين وسيله رفع ضرر ببيند، هر گاه بطالن انتقال را عادالنهآزاد است، ليكن
چند ممكن است در اين حالت نيز وصف قراردادي بودن اين تقصير را بتوان هر. وجود ندارد

انكار كرد، زيرا بين خريدار و دارنده اختيار، قراردادي نبوده است ولي در اينكه خريد چنين 
 . مالي در ديد عرف تقصير است، ترديد روا نيست
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رسد اين مورد  انتقال؛ به نظر ميفرضيه چهارم؛ بطالن معامله معارض به جهت سلب حق 
در واقع متعهد با انعقاد . همانند صورتي است كه مالك حق انتقال مال را به ديگران ندارد

شود و حق انتقال  قرارداد اختيار معامله بطور ضمني ملتزم به نگهداري موضوع عقد نهايي مي
ي است كه متعهد در اين شرط ضمني الزمهء اجراي تعهد. كند معارض را از خود سلب مي

بنابراين در جايي كه متعهد حق انعقاد بيع را به . قرارداد اختيار معامله به گردن گرفته است
هرچند تحقق آن به اراده و انتخاب دارنده . ديگري واگذار كرده است بايد به آن ملتزم باشد

له، اين است كه متعهد، اختيار، بستگي داشته باشد، الزمه پاي بند بودن به قرارداد اختيار معام
موضوع مورد معامله عقد نهايي را تا اعمال حق از طرف دارنده اختيار و يا تا پايان مهلت نگاه 

  .دارد
البته در مواردي كه تعهد متعهد انتقال مال است ممكن است ايراد شود كه اين شرط ضمني 

كه بدين وسيله حق انتقال توان ادعا كرد  تخيلي يا ساخته ذهن حقوقدان است و به دشواري مي
  .را از خود سلب كرده است

فرضيه پنجم؛ بطالن معامله معارض از طريق قاعده الضرر؛ با وجود تمام آنچه گفته شد نبايد 
در فرض ما متعهد به هنگام . چنين پنداشت كه حقوق براي جبران اين بي عدالتي ناتوان است

ولي در كنار اين حق، .  به ديگري انتقال دهدمعامله، مالك است و در نتيجه حق دارد مال را
را در صورت اعمال حق از سوي دارنده  وظيفه دارد كه زمينه اجراي قرارداد اختيار معامله

پس اگر با اعمال حق خويش از اين وظيفه بگريزد و آن را وسيله اضرار به . اختيار از بين نبرد
. كند اين سوء استفاده را قانون اساسي منع مي. ديگران قرار دهد، از حق سوء استفاده كرده است

تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به  هيچكس نمي«خوانيم كه؛   مي40چنانكه در اصل 
فاده از حق استگونه كه قاعده الضرر مانع از سوء همان»غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد

  . ه مغاير با حقوق طرف قرارداد استتواند مانع از انتقالي شود كتصرف مالك ميشود، مي
دارنده اختيار خريد براي حفظ عين معين قرارداد اصلي : به تمام آنچه گفته شد، بايد اضافه كرد

تواند اقداماتي انجام دهد از جمله اينكه در دعواي بين تامين حقوق احتمالي آينده خود ميو 
 شود يا جهت تامين حقوق خود از طريق متعهد به عنوان مالك با ديگران، به عنوان ثالث وارد
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شكستگي همچنين به عنوان ذينفع در تصفيه ور. دادرسي فوري و دستور موقت اقدام نمايد
  .اي كه مال موضوع قرارداد نهايي است دخالت نمايدمتعهد و يا در تقسيم تركه

  يا انقضاي مهلتدر فاصله بين انعقاد قرارداد اختيار معامله تا اعمال اختيار مالكيت منافع 
از اين . شود و كمال عقد به خريدار منتقل مييمنافع مبيع به تابعيت از ملكيت آن از لحظه تراض

بنابراين در قرارداد اختيار معامله، منافع . پس هر ثمره اي از مبيع بدست آيد به او تعلق دارد
از اعمال اختيار و با انعقاد شود، بلكه پس قرارداد اختيار معامله منتقل نميمبيع از زمان انعقاد 

عقد نهايي منتقل خواهد شد بنابراين در فاصله بين قرارداد اختيار و اعمال اختيار، منافع به 
  . مالك تعلق دارد

زمره قواعد امري نيست و در ... تابعيت از ملك «البته ذكر اين نكته ضروريست كه قاعده 
توان در قرارداد اختيار معامله شرط كرد كه ند برخالف آن شرط كنند چنانچه ميتوانطرفين مي

  . ثمره مبيع نهايي از زمان انعقاد قرارداد اختيار معامله منتقل گردد

در فاصله بين انعقاد قرارداد اختيار معامله تا زيادت و كمي مال موضوع قرارداد نهايي 
  اعمال اختيار يا انقضاي مهلت

 خريد باشد و در فاصله مذكور در مال موضوع قرارداد اگر قرارداد اختيار معامله، از نوع اختيار
نهايي زيادتي حاصل شود و اين زيادت ناشي از نوسانات قيمت در بازار باشد، با اعمال حق 
خريد، زيادت حاصل متعلق به دارنده اختيار خواهد شد، ليكن اگر اين زيادت مربوط به 

و بوده و وي مكلف به تسليم زيادت نخواهد اقدامات واگذارنده اختيار باشد، زيادت متعلق به ا
  . بود مگر با دريافت ثمن آن

اگر قرارداد اختيار معامله، از نوع اختيار فروش باشد و در فاصله مذكور در مال موضوع 
قرارداد نهايي كاهش قيمتي ايجاد شود و اين كاهش ناشي از نوسانات قيمت در بازار باشد، با 

ليكن اگر اين كاهش مربوط به . گرددبه متعهد خريد تحميل مياين كاهش اعمال حق فروش، 
تواند در اعمال حق خيار، متعهد به خريد مياقدامات دارنده اختيار فروش باشد، در صورت 
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 او تعهد به خريد مبيع سالم چون.  استناد نمايدخيار عيب يا خيار تخلف از وصفقرارداد به 
  . با اوصاف از پيش تعيين شده دارد

در فاصله بين انعقاد قرارداد اختيار ف مال موضوع قرارداد نهايي به علت عوامل قهري تل
  معامله تا اعمال اختيار يا انقضاي مهلت

در صورتيكه به علت عوامل قهري عين معين موضوع قرارداد نهايي كالً تلف شود قرارداد 
لف مبيع قبل از قبض، علت آن فقدان موضوع خواهد بود نه ت. اختيار معامله باطل مي شود

  . چون هنوز بيعي واقع نشده است
 »قيمت اختيار« به فروش، مستلزم به بازگرداندن رسد؛ در قرارداد اختيار خريد، متعهدبه نظر مي

است و در قرارداد اختيار فروش، تعهد متعهد به خريد منتفي است و حتي اگر دارنده اختيار 
كه مبيع تسليم خريدار نشده است مسئوليت تلف از فروش، حق خود را اعمال كند تا وقتي 

البته بايد اذعان داشت آنچه در . باب قاعده تلف مبيع قبل از قبض متوجه او خواهد بود
خصوص تلف گفته شد مختص عين معين يا در حكم آن نيست بلكه در صورتيكه عين كلي 

  . دنيز به صورت كلي از بين برود، نيز مشمول همين احكام خواهد بو

فاصله بين انعقاد قرارداد اختيار معامله  در مال موضوع قرارداد نهايياز بين رفتن بخشي از 
  تا اعمال اختيار يا انقضاي مهلت

ممكن است طرفين قرارداد اختيار معامله مالي را هنگام انعقاد قرارداد اختيار معامله از بين رفته 
چنين قراردادي .  انعقاد قرارداد اختيار معامله كنندموجود پندارند و بر مبناي اين باور، اقدام به

ولي، اگر بعد از انعقاد قرارداد اختيار معامله، بخشي از كاالي موضوع عقد نهايي . باطل است
در اثر حادثه از بين رفته باشد، و دارنده اختيار حق خود را اعمال كند، قرارداد چه وضعي 

ان عقد اختيار تلف شده باطل است يا قرارداد اختيار دارد، آيا تنها نسبت به بخشي كه در زم
د كه قانونگذار در اين گونه موارد يآ بخوبي بر مي441 و 372؟ از مواد معامله اثر حقوقي ندارد

درباره آنچه مبيع وجود : كند تحليل به دو عقد درست و باطل ميعقد را به اعتبار موضوع آن
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صورتي است ت به بقيه باطل منتها اين حكم دراست و نسبداشته قرارداد اختيار معامله درست 
صورت تلف بخشي از آن به منزله ه بتوان ارزش قائل شد در غير اينكه براي بخش باقي ماند

رزش باشد، دارنده در حالتي كه با تلف بخشي از مال، بخشي ديگر داراي ا. تلف تمام آن است
بيع را نسبت به بخش باقي مانده نگاهدارد و نسبت تواند با اعمال اختيار، عقد اختيار خريد مي

  . از ثمن مورد توافق كسر بگذارد و يا آن را با استناد به خيار تبعيض صفقه فسخ كند
ماند كه دارنده اختيار كه در اعمال حق اختيار و عدم اعمال آن اما در اين جا اين سوال باقي مي

ايد؟ پاسخ روشن است دارنده اختيار در مخير است چرا بايد نسبت به فسخ آن اقدام نم
 نخواهد داشت و ليكن »قيمت اختيار«اء مدت حقي نسبت به صورت عدم اعمال اختيار با انقض

 را »قيمت اختيار«ه كند مي تواند درخواست استرداد در صورتيكه از حق فسخ خود استفاد
  . بنمايد

ار معامله تا اعمال اختيار يا فاصله بين انعقاد قرارداد اختيفوت و يا حجر طرفين در 
  انقضاي مهلت

 كه پس از او به وارثان منتقل در اثر قرارداد اختيار معامله، براي متعهد، تعهدي بوجود مي آيد
زند، زيرا فرض اينست كه اراده قاطع و نهايي خود ، حجر او نيز بدين تعهد لطمه نميشودمي

  .  و براي تحقق بيع نيازي به انشاي مجدد او نيسترا در قرارداد اختيار معامله اعالم كرده است
 آنان و رسد يمي و وارثان به متعهدي بده كه شود يم گفته معموال فرانسه حقوق در

ي اجبار و فسخ قابل ريغ موافقت و قرارداد كي ي لهيبوس متعهد. بود خواهندي و دهندگان ادامه
ي انقضا از شيپ و قرارداد انعقاد زمان نيب دري و اگر. دارد تعهد شده، نييتع مهلتي انقضا تا

  .داد خواهند ادامه را قرارداد همان شخصاي و وارثان كند، فوت مهلت،
حقي كه در اثر قرارداد اختيار . در مورد ذينفع اختيار وضع مانند متعهد قرارداد، نخواهد بود

 و جز در مواردي كه معامله به سود ذينفع ايجاد شده است اصوالً به ورثه اش انتقال مي يابد
اما . قرارداد وابسته به شخصيت اوست، بازماندگانش مي توانند به جانشيني او وعده را بپذيرند

  .بايد به هنگام اعمال اختيار اهليت الزم براي تمليك مبيع دارا باشد
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  آثار قرارداد اختيار معامله بعد از اعمال اختيار) دوم بند
ار معامله و انعقاد مبيع نبايد اين تصور را بوجود آورد كه اثر مبيع فاصله بين انعقاد قرارداد اختي

به گذشته سرايت مي كند و مبيع را از تاريخ انعقاد قرارداد اختيار معامله محقق مي سازد 
شود و اثر بيع واقع نمي) هر چند ناقص يا معلق (بنابراين، پيش از اعمال اختيار، هيچ انتقالي

  . نده استمنعقد شده نسبت به آي

   اعمال حق اختيار در مدت تعييني)الف
در قرارداد اختيار معامله حسب اينكه قرارداد از نوع آمريكايي باشد يا اروپايي با اعمال اختيار 
از سوي دارنده تا قبل از انقضاي مهلت، عقد نهايي واقع مي شود و نيازي به ابراز اراده از 

  .سوي متعهد نيست
- بنابراين مي. ست اثر حقوقي نداردانيكه اعالم نشده و جنبه بيروني نيافته ا اراده باطني، تا زم

. البته ضرورتي ندارد كه وسيله بيان اراده، لفظ باشد. بايست اراده دارنده اختيار، اعالم شود
قانون مدني، برخالف نظر مشهور در فقه، پذيرفته است كه بيع بوسيله داد و ستد انجام شود 

تواند با تصرف در مال  طور مثال دارنده اختيار خريد ميبنابراين به) 339 بخش اخير ماده(
 البته ذكر اين نكته ضروريست كه اعمال حق در. موضوع عقد نهايي اراده خود را اعالم نمايد

از طرف ديگر اگر مال . شوند بايد به صراحت اعالم شوداختياراتي كه در بورس معامله مي
ي الذمه باشد متعهد در مقام ايفاي تعهد مي بايست مصداقي از آن موضوع عقد نهايي كلي ف

  . مال را تعيين نمايد
در واقع ايجاب متعهد، يكي از اركان تشكيل دهنده عقد نهايي است و اعمال اختيار از سوي 

بنابراين در . شودن ديگري است كه در اثر برخورد آنها، عقد نهايي محقق ميدارنده رك
 قوانين موجود، هر دو ركن بايد ضمن سند رسمي اعالم شود تا بتواند سبب مواردي، براساس

ممكن است ايراد شود كه در اثر قرارداد اختيار معامله هيچ حق عيني بر مال . انتقال گردد
حق ذينفع چهره ديني دارد و اگر مال موضوع . شودعقد نهايي براي دارنده ايجاد نميموضوع 

 قانون ثبت 48 تا 46 و مواد 22منقول باشد مشمول مقررات ماده عقد نهايي از اموال غير 
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ولي بايد دانست كه قرارداد اختيار معامله حاوي ايجاب متعهد است و اعمال . نخواهد شد
شود كه بايد  اين دو ركن ضمن يك سند نوشته ميبطور معمول. اختيار ماهيتي جز قبول ندارد

  .جزيه آن در دو سند حكم قانون را از بين ببردبنابراني منطقي نيست كه ت. رسمي باشد

   انقضاي مدت اختيار و عدم اعمال حق از سوي دارنده )ب
چنانچه تا انقضاي مدت اختيار، دارنده حق خود را اعمال نكند و يا قبل از انقضاء مدت به 

 از صورت صريح يا ضمني اعالم انصراف نمايد اين اقدام به منزله اسقاط حق و ابراء مديون
رود و نيز الزام او به نگهداري مال موضوع عقد بنابراين تعهدات مديون از بين مي. دين است

و دارنده اختيار نيز . صورت وجود تامين، تامين مربوطه آزاد خواهد شدنيز منتفي و درنهايي 
  . حقي بر قيمت اختيار پيدا نخواهد كرد

  ثالث و نيطرف به نسبت معامله ارياخت قرارداد آثار )دوم گفتار
 رفع جهت قراردادها گسترش وي امروزي ايدن در افراد نيب ما روابط شدن گسترده به توجه با

 قيتدق وي سبرر لزوم و گرفتهي شتريب وسعت زين قراردادها نيا رامونيپ مباحث افراد حوائج
 و تيولمسئ حدود كه هستندي اصول ريتاث تحت عموماً قراردادها. شوديم احساس شتريب آن در

. قراردادهاست بودني نسب اصل اصول، نيا نيمهمتر ازي كي. ندينماي م نييتع را افراد منافع
 قائم نيب شانيا تبع به و نيطرف نيب قرارداد آثاريي استثنا موارد در جز و اساساً اصل نيا مطابق
  ) 22: 1395 ،يديشه( .ابدييم انيجر آنها مقام

  معامله نسبت به طرفين قراردادآثار قرارداد اختيار  ) بند اول
 مقام قائم و نيمتعامل نيب باشد شده واقع قانون طبق بر كهي عقود «دارد؛يم مقرر. م.ق 219 ماده
 نيا در. »شود فسخي قانون علت به ا ياقاله نيطرفي رضا به كه نيا مگر است االتباع الزم آنها
 االتباع الزم شانيا نيب عقد كهي اشخاص عنوان به شان،يا مقام قائم زين و قرارداد نيطرف ماده

  . داشت خواهدبر در نيطرفي براي آثار زين املهمع ارياخت قرارداد. اند شدهي معرف است،
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 نفعيذ به نسبت معامله ارياخت قرارداد آثار الف؛

 آن، يواسطه به كه كنديم اعطا نفعي ذ به راي عيب عاملهم ارياخت وعده، معامله؛ ارياختي اعطا
 تا نيهمچن. بود خواهد قرارداد انعقادي براي قرارداد ازيامتي دارا نفعيذ ن،يمع مهلت طول در
 انعقاد رد ا يرشيپذ به قادر آزادانه نفعيذ است، نشدهي منقض معامله اريختا مهلت كهيزمان

  .است قرارداد
 صورتنيا در كه رديبپذ را معامله اريتاخ توانديم نفعيذ ن،يمع مهلتي ط در تخاب؛ان حق

 ادقراد يوعده صورت نيا در كه كند رد را همعامل ارياخت ا يو شوديم منعقدي قطع قرارداد
  .رديگينم صورتي عقد و شدهي منتف

  متعهد به نسبت معامله ارياخت قرارداد آثار ب؛
ي اصل قسم دو به متعهد دتعه. است تعهد جاديا متعهدي برا معامله ارياخت قرارداد مهم اثر
 قرارداد، وعده ؛يجابيا تعهد جاديا در. يسلب تعهدي گريد وي جابيا تعهدي ك يشود،يم ميتقس

 متعهد گر،يد عبارت به. كنديم فسخ رقابليغ را متعهد موافقت نده،يآ در دقراردا انعقاد درباره
 از معامله ارياخت تصور در نفعيذ با قرارداد انعقاد به ملزم متعهد. ستين مذاكره به موظف

  .كنديم جادياي جابياي تعهد متعهدي راب قرارداد يوعده ب،يترت نيبد. باشديم نفعيذي سو
ي قطع قرارداد انعقاد خصوص در خود تيرضا از متعهد كهيدرصورت ؛يجابيا تعهد نقض
 باي قطع قرارداد انعقاد به ملزم راي و كه است كرده نقض را خودي جابيا تعهدي و كند، رجوع

  .دكنيم تعهد نفعي ذ
 شوديم مطرح كهي سوال. است مهم اريبسي نظر بحث ك يتيرضا از رجوعي اجرا ضمانت

 ارياخت مهلت طول در قرارداد، يوعده در متعهد نظر ديتجد ا يرجوع صورت در كه است نيا
 حقوق در ورد؟آيم دست بهي زيچ چه نفعيذ معامله، ارياخت گرفتن نظر در بدون ا يو معامله
 به قانونگذار توسط سپس ويي قضا يهيرو يلهيوس به ابتدا متضاد اساسا رراهكا دو فرانسه
 قيطر ازيي قضا تيامن تاًينها و داد هيرو رييتغ گام سه دري قضائ هيرو. است دهيرس بيتصو

  .گردد برقرار مي2016 فوريه 10مصوبه 
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 كه داد ليشكت راي دنظريتجد دادگاه فرانسهي عالوانيد ،1993 دسامبر 15 حكم در ل؛او گام
 بخش نيسوم مصوبه، نيا از تيحما در. كرد رد متعهد، رجوع دنبال به را تعهدي اجباري اجرا
 تعهد جزي تعهد است، نكرده اعالم را خود ديخر نفع،يذ كهيمادام «كه كنديم اعالمي مدن قانون

 و رخوردبي تمام متعهد، رجوع از متاخر معامله ارياخت با نيهمچن و ستين متعهد بري جابيا
 ير، در صورت رجوع متعهد، طبق مادهعبارت ديگب» .خورنديم برهم عيب متقابلي هادهاراي تالق

  .شودا با پرداخت و جبران خسارت حل مي سابق قانون مدني فرانسه تنه1142
تمامي تعهدات ايجابي و سلبي در صورت عدم اجراي تعهدات «: اين حكم بيان مي كند كه

عالي فرانسه،  ترتيب براي ديوانبدين. »شودجبران خسارت حل ميداخت و توسط متعهد، با پر
. رجوع متعهد در طول مهلت اختيار معامله، قابل جايگزيني با پرداخت و جبران خسارت است

 خود را مبني برخريد مال اعالم ميكند، متعهد در صورتيكه يهنگاميكه ذينفع ارادهدر واقع 
. كندقاد قرارداد است، به وي اعالم مي را كه عدم تمايل بر انعرجوع كرده باشد، مخالفت خود

  .تواند صورت بگيردق نيافته است و قرارداد قطعي نمينفع و اراده متعهد تحقبنابراين، اراده ذي
كند، وي از قبل هد اعالم ميرسد؛ به محض اينكه متعهد رضايت خود را براي تعبه نظر مي

 عبارت ديگر، از زمانب. قاد قرارداد با ذينفع اعالم كرده استود را براي انع قطعي خياراده
به محض . قابل فسخ موظف به انعقاد قرارداد قطعي استانعقاد تعهد، متعهد به صورت غير

وري قراردادها، متعهد قادر به رجوع از هد توسط ذينفع، طبق اصول الزام آپذيرفته شدن تع
  .تعهد خود نيست

 قرارداد ي، ديوانعالي فرانسه در مورد انعقاد وعده2010 سپتامبر 8ريخ  به تاگام دوم؛ در حكمي
در صورتيكه متعهد رضايت قطعي خود را براي بيع اعالم كرده است و اختيار «: اعالم نمود

معامله نيز به صورت معتبر صورت گرفته است، بعد از فوت وي، ورثه مجبور به پرداخت 
در اين » .ومت هستندياز به گرفتن حكم از قاضي قيمبدهي قيد شده در قرارداد، بدون ن

كند كه متعهد به صورت غيرقابل فسخ لي فرانسه به صورت صريح تاكيد ميعاتصميم، ديوان
در صورت رجوع متعهد، رضايت خود را براي انعقاد قرارداد قطعي اعالم كرده است بنابراين؛ 

  .تواند خواستار اجراي اجباري متعهد باشدذينفع مي
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عالي فرانسه اعالم كرده كه در انعقاد تعهد، متعهد  ديوان2010 گام سوم؛ با اينكه در سال
 اين 2011 مي11موافقت غيرقابل فسخ خود را براي انعقاد قرارداد نهايي اعالم ميكند، در حكم 

. كندتواند اعالم شود، رد مي اجراي اجباري تعهد ميصورت رجوع متعهد،استدالل را كه در
   1. اوليبرگشتيم سرخانه: گويدر فورست مي همانطور كه گرگواراينبناب

 كه شامل اصالح 2016 فوريه 10 ي؛ مصوبه2016 فوريه 10 با مصوبه يتقويت امنيت قضاي
قانون قراردادها، شروط كلي و تعهدات است، شرطي را در قانون مدني ناپلئوني ايجاد كرده 

اصالح قانون قراردادها به طور صريح . ر مي گيردكه قراردادهاي مقدماتي را در ب است،
 يكند و رويه قرارداد تصديق ميي يكجانبهي وعدهغيرقابل فسخ بودن تعهد متعهد را در

  . كندبق را كه مورد مناقشه بود، رد ميقضايي سا
ع، نفكه پيش از اختيار معامله توسط ذينظر داشت از قرن نوزدهم، ديوانعالي فرانسه در واقع در

متعهد، بدون اينكه اجباري براي اجراي تعهدات خود داشته باشد، آزادانه قادر به انصراف از 
  .اند حمايت از راهكار خود بهره گرفتهقضات دادگاه عالي از دو اساس براي. تعهد باشد
 سابق قانون مدني فرانسه، متعهد مجبور 1142 يدهند كه طبق ماده اول، توضيح مييدر وهله

 در عمل انتقاداتي با اينحال. انجامدت كه به پرداخت و جبران خسارت مينجام تعهدي نيسبه ا
خصوص با در نظرگرفتن شرط تعهد كه پيروي از تعهد شود، بحول اين دستورالعمل بيان مي

ايد رسد؛ چرا كه متعهد با وارد شدن قطعي به قرارداد، ب متعهد است اما ناكافي به نظر ميتوسط
 دوم يلند مرتبه در وهلهبدنبال اين توضيحات، قضات ب. نفع باشدتيار معامله توسط ذيمنتظر اخ

 آن يقرارداد، پيماني است كه بوسيله«: كنند سابق قانون مدني بيان مي1101 يبا اتكا به ماده
جام دادن يا انجام ندادن چيزي يك يا چندين شخص در برابر يك يا چندين نفر، ملزم به ان

عي براي توافق همچنين اظهار دارد كه اختيار معامله متاخر از رجوع متعهد، مان» .شوندمي
  .باشدمتعهد و ذينفع مي

                                                                 
1 Les Avant-Contrat: Offre d'Achat, Promesse de Vente, Compromis de Vente, (2017), 
Notaire, Paris ile-de France. 
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مزيت اين قانون اجازه دادن به متعهد براي رجوع از تعهد خود به شرط محكوم شدن به 
 القا  قراردادي يكجانبهيبا اينحال، ناامني شديدي را در وعده. رداخت و جبران خسارت استپ

ه ان  قانون مدني فرانسه ب1134 يند اول مادهوري قرارداد را كه در بآكند زيرا اصل الزاممي
گيرند، براي كساني كه پيمان پيمانهايي كه قانوني شكل مي«: گيرداشاره شده است را ناديده مي

  ».بين آنها بسته شده است، حكم قانون را دارد
راي شرط اجراي اجباري بكار گرفته شد كه مشروعيت آن براي جلوگيري از آن، روند عملي ب

  . قضايي تاييد شديتوسط رويه
حل پيشنهاد داده شده توسط متخصصان با رسيدن به با اصالح قانون قراردادها در نهايت راه

 قانون 1124طبق بند دوم ماده ( ذينفع يملهباطل بودن رجوع متعهد در طي مهلت اختيار معا
نفع براي اختيار معامله به ذيفسخ تعهد در طول مهلت داده شده « :كند كهبيان مي) مدني فرانسه

  ».كندارداد وعده داده شده جلوگيري نمياز شكل گيري قر
اختياري . كنداختيار معامله محافظت و صيانت مينفع براي اختيار يا عدم اين ماده از آزادي ذي

كه براي آن برقرار است مبلغي است كه براي  تعهد به وي اعطا شده و شرطي يكه به وسيله
-ذكر شده و مي بيع ي يكجانبهيشود و به طور كلي در وعده ثبات در نظر گرفته ميغرامت

  .نفع موثر باشدتواند در انتخاب ذي
 به موظف ه،دارند ليتما صورت در تنها نه متعهد قرارداد، يوعده انعقاد در ؛يسلب تعهد جاديا

 به. باشديم زين ثالث شخص با قرارداد عقادان عدم به ملزم بلكه باشد،يم نفعيذ با قرارداد انعقاد
  .كنديم محافظت معامله، ارياخت مهلت نايپا تا عيب تيمالك از قرارداد يوعده گريد عبارت
 را خودي سلب تعهد كند، منعقدي قرارداد ثالث شخص با متعهد كهيصورتدر ؛يسلب تعهد نقض
  . كنديم منع معامله، ارياخت مهلت انياپ تا عيب تيمالك از راي و هك است كرده نقض
 كنديم انيبي مدن قانون 1124 يماده سوم بندي اجرا ضمانت عنوان به ثالث؛ قرارداد بطالن

 كهيحال در شود،يم منعقد ثالث شخص با قرارداد يكجانبه ييوعده نقض با كهي دقراردا«: كه
 اعالم نيبنابرا» .شوديم محسوب باطل است، بوده آگاه ادقرارد يوعده وجود به ثالث شخص
 ثالث شخصي آگاه و تعهد ك يوجود بري مبني مدرك: داردي بستگي جمع شرط دو به بطالن
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 اشخاصي طيشرا چه تحت كه، تاس نيا شوديم مطرح اكنون كه يسوال. تعهد نيا وجود از
 اثبات مورد، نيا در قانون سكوت ليدل به وند؟شيم نظرگرفته در كجانبه ييوعده از آگاه ثالث
  .باشديم نفعيذ يبرعهده آن

 نفعيذ به كه فرانسهي مدن قانون 1123 يماده دوم بند برخالف خسارت؛ برانج و پرداخت
 نيچن 1124 يادهم دهد،يم را» وارده خسارات ي نهيهز افتيدر «ياجازه تقدم قح مانيپ

 را متعهد ماده نيا گفت توانيم ايآ. دهدينم قرارداد يكجانبه ييوعده فعنيذ به راي امكان
 كند؟ينم تعهد نقض و ثالث شخص باي قطع قرارداد انعقاد خصوص در تيمسئول به موظف

 و كرده عمل مسئوالنه ديبا نفعيذ شود،يم دهيديي خطا كهيزمان ،ستين معقولي برداشت نيچن
واقع ضمانت اجراي  در .است شدهي و به خسارت باعث قرارداد نقض كه كند ثابت جهينت در

 سعي در 2016 يوريه ف10نظر است؛ اصالح كنندگان قانون هاي قرارداد مدسنگين نقض وعده
  . اندشود، داشته صورت نقض تعهد قرارداد اعمال مي سختي از مجازات كه دري شيوهيارائه

كس  در اصالحات قانون قراردادها منعدر مواد مرتبط به وعده يكجانبه قرارداد، كه به تازگي
اد قبل  يكجانبه قرارديه قرارداد منعقد شده با نقض وعدهشود كاند، به طور صريح بيان ميشده

  .نفع، باطل استاز اختيار معامله توسط ذي
، ذينفع به طور قطع ميتوانست با شخص ثالثي كه 2016فوريه 10بعبارت ديگر؛ پيش از قانون 

 قضايي به وي يرويه. نعقد كرده بود، مقابله كندجود وعده، با متعهد قرارداد مگاهي از وبا آ
توانست براي شبه جرم شخص ثالث اقدام كند و يا اب مجازات را ميداد و ذينفع ميحق انتخ

 قانون 1124بند سوم ماده اكنون . فسخ قراردادي كه غيرقانوني منعقد شده بود را خواستار شود
 يكجانبه قرارداد و با يقرارداد منعقد شده با نقض وعده «:اعالم ميكند كهطور صريح مدني ب

 به ياكنون ضمانت اجراي بطالن گوئ» .شخص ثالثي كه از وجود وعده مطلع است، باطل است
اصالح قانون قراردادها به اين ترتيب در مورد . ده استشكل يك ويژگي اتوماتيك درآم

- به نظر مي. ه با قطعيت عمل ميكند يكجانبي با نقض وعدهن قرارداد منقعد شدهمجازات بطال

  .شودفتن شرايط ماهوي و شكلي محدود ميرسد كه ضمانت اجرا را با در نظرگر
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جود اين مطلب بدون و. گاهي از وجود تعهد است آشرايط ماهوي؛ سوءنيت شخص ثالث و
اصالح صورت گرفته، شود، زيرا طبق  مانعي در امنيت قضايي محسوب مييشك نشان دهنده

د و بالتبع آن اجراي كنسخ قرارداد منعقد شده جلوگيري ميحسن نيت شخص ثالث از ف
-مدني فرانسه ذكر شده است، لغو مي قانون 1124 ي اوليه كه در بند دوم مادهياجباري وعده

 بر ترت و در مقابل، ضمانت اجراي سنگينحال ايجاد تعادل بين منافع ضروري اسبا اين. شود
با اينحال، اگر اين شرط احراز نشود، . با حسن نيت، زياده روي به نظر ميرسدطرف قراردادي 

تواند طبق مسئوليت خود از متعهد درخواست پرداخت و جبران خسارت وارد شده بر ذينفع مي
  .اثر نقض تعهد را داشته باشد

 يشود، اراده قرارداد حاصل مييوريهاي قانون مدني در مورد وعدهاي كه از نوآبنابراين، نتيجه
نها در روند انعقاد قرارداد  كارايي آيحقيقي براي افزايش امنيت تعهدها و تالش براي اعاده

  .است
)2016:152, Alice Lecuye(   

  آثار قرارداد نسبت به اشخاص ثالتبنددوم؛ 
ها موثر  قانوني آن قانون مدني، قرارداد فقط نسبت به دو طرف و قائم مقام 231به موجب ماده 

اند و نسبت به  يعني اثر عقد نسبي و محدود به كساني است كه در تراضي دخالت داشته: است
اما در مواردي استثنائي آثار قرارداد به ) 215 :1395 ان،يكاتوز( .كند ثالث هيچ حق يا ديني ايجاد نمي

اد به سود اشخاص ثالث موارد جريان استثنايي آثار قرارد. كندمياشخاص ثالث تسري پيدا 
آثار قرارداد اختيار  .بيشتر و موارد تسري آثار مزبور به زيان اشخاص ثالث خيلي محدود است

ها ندارد كه نيازمند بحث ادمعامله نسبت به اشخاص ثالث خصوصيتي متفاوت از ساير قرارد
، با توجه شونداي اختياري كه در بورس معامله مياي باشد ليكن در خصوص قرارداده ويژه

نقش اتاق پاياپاي كارگزاري در اين نوع قرارداد، بررسي اين موضوع كه آيا نقش آنها نسبت به 
  .قرارداد اختيار معامله نقش ثالث است يا خير، خالي از فايده نخواهد بود

هاي ارائه كننده اختيار معامله است كه نقش واسطه  اتاق پاياپاي بورس، بخش الحاقي به بورس
وظيفه اين شركت تضمين تعهدات متعهد اختيار و ثبت و . كند معامالت اختيار ايفاء ميرا در 
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طرفي كه قصد اعمال حق خود را دارد، اتاق . هاي خريد و فروش است نگهداري تمام موقعيت
)Arvisenet ,2008 :داند، نه متعهد را، متعهد نيز تحويل كاال پاياپاي را طرف حساب خود مي

 
)144

شود، دارنده اي منعقد ميبراي مثال وقتي كه اختيار معاملهكند اق مذكور ارائه ميرا به ات 
غ به حساب اين مبل. بايد تا صبح روز كاري بعد قيمت اختيار را به طور كامل پرداخت كند

همينطور اعضاي اتاق پاياپاي نقش مهمي در قبال تضمين عملكرد . شوداتاق پاياپاي واريز مي
بنابراين دارندگان اختيار نيازي ندارند كه اعتبار طرف قرارداد را . معامله دارندمتعهد اختيار 
كند، اتاق پاياپاي خطر  در مقام طرفين قرارداد عمل نميالبته اتاق پاياپاي مستقالً. بررسي كنند

 شركت پاياپاي تضميناتي را از اعضا در اختيار. گيردرا براي دارنده بر عهده مياعتباري متعهد 
   ) 152 : 1383 ، فطانت( .دارد، تا در صورت ورشكستگي آن نسبت به آن اقدام كند

داد فقط متوجه طرفين است اما در قرارداد جه داشت عليرغم اينكه آثار قراربايد توبنابراين 
داف شود با توجه به ويژگي خاص آن، يكي از اهاي كه در بورس معامله مي معاملهاختيار
طرفين قرارداد، راي رسيدن به اين هدف، عالوه بر باشد، بوشش ريسك ميگيري آن كه پشكل

باشد كه مي»  پاياپاياتاق«اين طرف سوم . كندگيري آن مداخله ميكلشخص سومي هم در ش
مانت و بر دهد و انجام معامله را ضر معامله را به يكديگر ارتباط ميداد اختياطرفين قرار

  . كندعملكرد آنها نظارت مي
از آثار قرارداد اختيار معامله نسبت به اتاق پاياپاي؛ به محاسبه سود و زيان روزانه معامله گران، 

ل سقف معامالتي ن، دريافت وجه تضمين اضافه، كنترصدور اخطاريه افزايش وجه تضمي
ظور بستن موقعيت مشاركت كنندگان، كارگزار و مشتري، اعالم نكول مشتري و كارگزار به من

)Mishkin ,2013 :. توان اشاره كرد ميها و انجام عمل تسويه فيزيكي يا نقديالتي آنهاي معام

كارگزاران شركت هاي . گيردختيار از طريق كارگزاران صورت مي در واقع معامله در بازار ا58(
حقوقي هستند كه براي انجام معامالت از سازمان بورس و كانون كارگزاران مجوزهاي الزم را 

 و معموالً مسئوليت تعهدات مشتريان در مورد وجه تضمين و تسويه فيزيكي يا اخذ نموده
 حقوق و كندس قراردادي كه با مشتري منعقد مينقدي بر عهده كارگزار است و كارگزار براسا

   )35 :1385 ،يعبدالصمد وي عيرف( .نمايدتعهدات مشتري را مشخص مي
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  يريگ جهينت
مد در بازار سرمايه است، آته به طراحي ابزارهاي متنوع و كارامروزه پويايي اقتصاد دنيا وابس

ترين دهد و يكي از مهمترين، به روزت مهمي از اين بازار را تشكيل ميابزارهاي مشتقه قسم
ك يقرارداد اختيار معامله قراردادي است كه به موجب آن . ر معامله استابزارها قرارداد اختيا

ا فروش مالي را با قيمت يبه طرف ديگر قرارداد، حق خريد  يطرف قرارداد، با پرداخت وجه
ا فروشي متعهد يآورد بدون اينكه به چنين خريد مشخص و تا زماني معين در آينده بدست مي

باشد، از طرف ديگر متعهد قرارداد اختيار معامله نيز در مقابل اعطاي اين حق، قيمت اختيار را 
ده اختيار، ملزم به اجراي قرارداد و انتقال دارايي دريافت كرده و درصورت درخواست دارن

  . است
همچنين با توجه به . آثار اين قرارداد پيش از اعمال حق و پس از اعمال حق متفاوت است

  . اصل نسبي آثار قراردادها، آثار اين قرارداد نسبت به طرفين و ثالث مطرح است
 اما .شودست، انتقال مبيع انجام نمينشده ادر مرحله پيش از اعمال حق، هنوز بيعي واقع 

 ازي و. نداردي تعهدي قطع قرارداد انعقاد به متعهد نكهيا رغميعل. سازدن ميبند بدامتعهد را پاي
 تنهاي عقط قراردادي ريگ شكل. است كرده ابراز وعده در را خود فسخ رقابليغ موافقت شيپ
 عيمبي نگهدار: دارد انجامي برا راي عددمت تعهدات متعهد راستا نيهمدر. است وابسته نفعيذ به
  .معامله ارياخت مهلت طول در عيمب همان بر ثالث شخص با عيب عدم و

 اگر. كند حفاظت هست كه همانگونه را عيمب و كندي نگهدار عيمب ازي خوب به ديبا متعهد
 مطابق كه را يعيمب ديباي و و شود يم منعقد عيب قرارداد رد،يبگ معامله ارياخت به ميتصم نفعيذ
  . بدهد ليتحو است قرارداد با

از طرف ديگر، متعهد به هنگام معامله، مالك است ولي در كنار اين حق، وظيفه دارد كه زمينه 
پس . را در صورت اعمال حق از سوي دارنده اختيار از بين نبرد اجراي قرارداد اختيار معامله

 را وسيله اضرار به ديگران قرار دهد، از اگر با اعمال حق خويش از اين وظيفه بگريزد و آن
كند همچنين قاعده  اين سوء استفاده را قانون اساسي منع مي. استفاده كرده استق سوءح
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تواند مانع از انتقالي شود كه شود، مي سوءاستفاده از حق تصرف مالك ميالضرر نيز مانع از
  . مغاير با حقوق طرف قرارداد است

له، حسب اينكه قرارداد از نوع آمريكايي باشد يا اروپايي با اعمال اختيار در قرارداد اختيار معام
شود و نيازي به ابراز اراده از سوي  انقضاي مهلت، عقد نهايي واقع مياز سوي دارنده تا قبل از

ا اعمال نكند و يا قبل از متعهد نيست، چنانچه تا انقضاي مدت اختيار، دارنده حق خود ر
ت صريح يا ضمني اعالم انصراف نمايد اين اقدام به منزله اسقاط حق و مدت به صورانقضاء

  .ابراء مديون از دين است
 معامله ارياخت قرارداد اثر نيمهمتر ندارد،ي تعهد حقيذ حق اعمال از بعد نكهيا به تيعنا با
ي گريد وي جابيا تعهدي ك يشود،يم ميتقسي اصل قسم دو به متعهد دتعه. است متعهدي برا
   .يسلب هدتع

-  معاملهداد فقط متوجه طرفين است اما در قرارداد اختياراز طرف ديگر، عليرغم اينكه آثار قرار

داف شكل گيري آن ويژگي خاص آن، يكي از اهشود با توجه به اي كه در بورس معامله مي
طرفين قرارداد، شخص سومي راي رسيدن به اين هدف، عالوه بر باشد، بكه پوشش ريسك مي

داد باشد كه طرفين قرارمي» اتاق پاياپاي«اين طرف سوم . كند گيري آن مداخله مي در شكلهم
 معامله را ضمانت و بر عملكرد آنها نظارت دهد و انجامر معامله را به يكديگر ارتباط مياختيا
نه شخص (توان گفت؛ كارگزار به عنوان واسطه در انجام معاملهبه طور خالصه مي. كندمي

كل نوعي حق العمل كار به حساب كند و بدين شنام خود و حساب ديگري عمل مي، به )ثالث
  . آيدمي
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