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چکیده
زمینه و هدف :قراردادهاي اختیار معامله در كاهش ریسك معامالت و افزایش كارایی بازارهاي مالی
نقش حائز اهمیتی داشته و باعث جذب سرمایه نقدي به واحدهاي تولیدي و كارخانجات میگردد .در این
تحقیق بر آنیم تا ماهیت و اوصاف و آثار و احكام قراردادهاي اختیار معامله را از دیدگاه حقوق سنتی
كشور ایران و آموزههاي فقه امامیه با نگاهی به ضرورتها و مصالح اقتصادي كشور ،پس از مطرح نمودن
نظرات مختلف حقوقدانان كشور و فقهاي امامیه در خصوص جنبههاي مختلف قضیه مورد بررسی و تحلیل
قرار داده شود.
روش :پژوهش حاضر با روش توصیفی – تحلیلی انجام شده است.
یافتهها و نتایج :از طرفی نبودن شناخت دقیق از ماهیت این ابزار مالی كارآمد باعث شده است تا
تردیدهایی در بكارگیري و توسعه از طریق این ابزار مالی ایجاد شود و آن طور كه شایسته است این
قراردادها در بازارهاي مالی رایج و شایع نشوند .ماهیت قرارداد اختیار معامله در بازارهاي اولیه تعهد
فروشنده بر انجام عمل حقوقی معینی در آینده در قبال عوض مشخص و در بازارهاي ثانویه انتقال حق
معینی در برابر عوض معلوم میباشد .در این پژوهش به این نتیجه رسیده شده است كه استفاده از
قراردادهاي اختیار معامله بطور كلی از نظر قانونی و شرعی داراي جواز بوده و ایراداتی نظیر غرري بودن و
قماري بودن در قرارداد مزبور موضوعیت نداشته و ماده  10قانون مدنی میتواند بهترین قالب براي توجیه
قرارداد اختیار معامله محسوب گردد و استفاده از این ابزار مالی نقش شایستهاي را در تحقق اقتصاد
مقاومتی میتواند ایفا نماید.
واژگان كلیدي :اختیار معامله ،بازار مالی ،بورس ،پوشش ریسك.

 .1دانشجوي دكتري حقوق خصوصی ،واحد آیت اهلل آملی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،آمل ،ایرانmyousefzadeh67@gmail.com .
 .2استادیار گروه حقوق ،واحد قائمشهر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قائمشهر ،ایران( .نویسنده مسئول) j.niknejad@yahoo.com
 .3استادیار گروه حقوق ،واحد قائمشهر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قائمشهر ،ایرانbehnamghanbarpor45@yahoo.com .
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مقدمه
تحوالت سریع جهانی در دهههاي اخیر مقتضی پویایی اقتصاد ایران براي پایایی در این عرصه
است .ساختار اقتصادي هر كشور مبتنی بر رابطه وثیق بین فعالیتهاي مالی و تولیدي آن است و
رابطه اي مستقیم میان توسعه بازارهاي مالی و رشد اقتصادي وجود دارد .از میان عناصر بازارهاي
مالی بازار سرمایه نیز همانند بازار پول بر رشد اقتصادي تاثیرگذار است از این رو یكی از
ضرورتهاي توسعه ایجاد تنوع در ابزارهاي مالی است كه از آن جمله قرارداد اختیار معامله
میباشد (حسین زاده.)14 ،1391 ،
بطور كلی تحركات اقتصادي از دو بخش فعالیتهاي تولیدي و فعالیتهاي مالی (توزیعی و
خدماتی) متاثر می شود و در این میان بازارهاي مالی از نظر ترتّب رتبهاي مقدمتر میباشند چرا كه
تا كمبود مالی كارگاهها و كارخانجات مرتفع نشود تولید سیر طبیعی و منطقی خود را بدست
نخواهد آورد .در بخش مالی بازارهاي پول و سرمایه متفقاً به رفع نیازهاي كوتاه مدت ،میان مدت
و بلند مدت بنگاههاي اقتصادي میپردازند و در این میان به دلیل ماهیت فعالیتهاي تولیدي كه
عمدتاً زمانبر هستند و فرآیند طوالنیتري دارند ،نقش بازار سرمایه موثرتر و از اولویت بیشتر نسبت
به بازار پول برخوردار است (حسین زاده 17 ،1391 ،و .)18
متاسفانه در كشورهاي در حال توسعه از جمله در كشور ما ایران كه قریب 80درصد اقتصاد
كشورمان دولتی یا وابسته به دولت است ،بازار پول بر بازار سرمایه ترجیح داده میشود و همین امر
یكی از موانع اصلی توسعه بازار سرمایه در كشور ایران و به عنوان یك نقطه ضعف بزرگ در نظام
اقتصادي این كشور رخ مینمایاند .عالوه بر این ناآشنایی با فقه اسالمی یا نداشتن شناخت دقیق از
ماهیت ابزارهاي مالی سبب شده است تا در كشورهاي اسالمی در سطح وسیعی ابزارهاي رایج در
بازارهاي مالی جهان ،غیرشرعی و غیرقابل استفاده اعالم شود و این در حالی است كه با شناخت
دقیق ماهیت ابزارهاي مذكور و با نگاهی دقیق به زوایاي ظریف فقه اسالمی و خصوصاً فقه پویاي
امامیه و بررسی در آراي فقیهان نكته سنج میتوان وجاهت حقوقی و شرعی و در نتیجه اقتصادي
بسیاري از ابزارهاي مالی را توجیه و بستر اجراي آن را فراهم نمود.
هدف از این تحقیق تثبیت هر چه بیشتر و بهتر این ابزار جدید در بازارهاي مالی كشور و رفع
هرگونه تردید و ابهام در استفاده از این ابزار و جلب حمایت همهجانبه متولیان قانونی مربوطه با
توجه به نیاز مبرم امروز كشور به تنوع معامالت اقتصادي و ایفاي نقش بهینه در تحقق اقتصاد
مقاومتی مدنظر مدیران ارشد كشور است.
سواالتی كه در این مقاله در پی پاسخگویی به آنان هستیم عبارت است از :آیا قرارداد اختیار معامله
با ضوابط حقوق سنتی ایران و آموزههاي فقه امامیه و ضرورتهاي اقتصادي كشور سازگاري
دارد؟ آیا ماهیت قرارداد اختیار معامله با ضوابط حقوق سنتی ایران و همچنین آموزههاي فقه امامیه
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سازگاري دارد؟ آیا آثار و احكام قرارداد اختیار معامله با ضوابط حقوق سنتی ایران و نیز
آموزههاي فقه امامیه همخوانی دارد؟
در این مقاله ابتدا به معرفی قرارداد اختیار معامله در حقوق ایران میپردازیم و سپس با نگاهی به
ضرورتهاي اقت صادي كشور به تطبیق آن با ضوابط معامالت در فقه امامیه پرداخته و در نهایت
نتیجه را تقدیم جامعه حقوقی اقتصادي كشور خواهیم نمود .قرارداد اختیار معامله با توجه به تاثیر
مثبتی كه در كاهش ناپایداري قیمتها ،مدیریت خطر و افزایش كارایی بازار دارد ،نقش ویژهاي
در جذ ب نقدینگی به واحدهاي اقتصادي را داشته از این روست كه به بررسی ماهیت و احكام و
آثار آن از دیدگاه حقوق سنتی و فقه امامیه پرداخته میشود.
 .1ماهیت قرارداد اختیار معامله در حقوق ایران و فقه امامیه:
اختیار معامله قراردادي است میان خریدار و فروشنده كه به موجب آن خریدار با پرداخت وجهی
به فروشنده حق خرید یا فروش دارایی مشخصی (مالی مشخص) را با قیمت معینی در آینده بدست
میآورد این قرارداد نیز نظیر هر قراردادي داراي عوضین است.
خریدار به فروشنده وجهی پرداخت می كند كه در واقع قیمت همان اختیار معامله است .فروشنده
نیز حق خرید یا فروش دارایی مذكور را با قیمت معینی به خریدار اعطا میكند (غنیمیفرد،1384 ،
.)176
اختیار معامله در واقع قراردادي است كه به خریدار حق میدهد مال معینی را با قیمتی كه هم
اكنون تعیین میشود در مدت زمان مقرر میان طرفین بخرد یا بفروشد.
ماده نهم دستورالع مل معامالت كاال و اوراق بهادار مبتنی بر كاال در بورس كاالیی ایران مصوب 5
مهر  1389شوراي عالی بورس مقرر داشته است:
انواع قراردادهاي قابل معامله در بورس عبارتنداز:
 -1قرارداد نقدي  -2قرارداد نسیه  -3قرارداد سلف  -4قرارداد آتی  -5قرارداد اختیار خرید-6
قرارداد اختیار فروش.
همچنین در بند سوم ماده  14دستورالعمل تسویه و پایایاي معامالت بورس كاالي ایران مصوب 22
آبان ماه  1389هیئت مدیره سازمان بورس مقرر گردیده است:
 -3تسویه معامالت اوراق بهادار مبتنی بر كاال از قبیل قراردادهاي آتی و اختیار معامله (خرید یا
فروش) قراردادهاي معامله شده در رینك صادراتی و سایر قراردادها ،طبق دستورالعملهاي
مربوطه كه به تصویب شورا یا هیئت مدیره سازمان ،حسب مورد رسیده است ،انجام خواهد شد.
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بند نهم دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوقهاي سرمایهگذاري
مشترك براي صندوقهاي كوچك مصوب  30بهمن  1386و اصالحیه  9مهر  1387هیئت مدیره
سازمان بورس و اوراق بهادار نیز مقرر میدارد:
 -9در صورتی كه اوراق بهاداري همراه با اختیار فروش ضمنی خریداري شده باشد ،مالك
محاسبه ارزش منصفانه ورقه بهادار ،روش محاسبه به شرح بندهاي فوق یا ارزش فعلی قیمت اعمال
اختیار فروش ،هر كدام كه بزرگتر باشد ،خواهد بود.
نرخ تنزیل قیمت اعمال اختیار فروش برابر نرخ آخرین اوراق مشاركت دولت یا بانك مركزي
بعالوه  5درصد در نظر گرفته خواهد شد.
عالوه بر آن در مصوبه تعریف اوراق اختیار معامله ،اوراق استثناء و اوراق رهنی مصوب  14تیرماه
 1388هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق سهامدار نیز اوراق اختیار معامله چنین تعریف شده
است:
الف :اوراق اختیار معامله :اوراق بهاداري است كه به موجب آن فروشنده اوراق متعهد میشود در
صورت درخواست خریدار ،مقدار مشخصی از دارایی مورد نظر را به قیمت معینی معامله كند.
خریدار اوراق میتواند در زمان یا زمانهاي مشخصی در آینده طبق قرارداد معامله را انجام دهد.
فروشنده اوراق اختیار معامله در قبال این تعهد مبلغ معینی از خریدار اوراق دریافت میكند .براي
جلوگیري از امتناع فروشنده اوراق از انجام قرار داد ،ضمن قرارداد متعهد میشود مبلغی را به
عنوان وجه تضمین نزد كارگزار بورس یا اتاق پایایاي قرار دهد و متناسب با تغییرات قیمت اوراق
اختیار معامله آن را تعدیل كند.
هر یك از خریدار یا فروشنده میتواند در مقابل مبلغ معینی اختیار یا تعهد خود را به شخص ثالثی
واگذار كنند .كه وي جایگزین آنها خواهد بود .اوراق اختیار معامله میتواند به صورت اختیار
فروش یا اختیار خرید باشد .این اوراق قابل معامله در بورسها یا بازارهاي خارج از بورس
میباشند.
آخرین دستورالعمل در این خصوص بندهاي  3و  4ماده یك دستورالعمل اجرایی عرضه و معامله
قرارداد سلف نفت مصوب  19آذر  1390هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار است كه به
شرح ذیل اختیار فروش و خرید تبعی را تبیین مینماید:
 -3اختیار فروش تبعی :اختیار معاملهاي است كه همراه با معامله سلف از سوي عرضهكننده به
خریدار داده میشود و براساس آن اختیار فروش تعدا د مشخصی از دارایی پایه به قیمت اعمال
تعیین شده در مشخصات قرارداد در تاریخ سررسید به خریدار داده میشود.
این اختیار به موجب قرارداد سلف موازي استاندارد منحصراً به خریدار سلف موازي استاندارد
انتقال مییابد.

 /353فصلنامه علمی تحقيقات حقوقی آزاد ،دوره سيزدهم ،شماره  ،49پاييز 1399

 -4اختیار خرید تبعی :اختیار معاملهاي است كه همراه با معامله سلف از سوي خریدار به
عرضهكننده داده می شود و براي آن اختیار خرید تعداد مشخصی از دارایی پایه به قیمت اعمال
تعیین شده در مشخصات قرارداد در تاریخ سررسید به عرضه كننده داده میشود.
تعهد موضوع قرارداد اختیار خرید تبعی به موجب قرارداد سلف موازي استاندارد منحصراً به
خریدار سلف موازي استاندارد انتقال مییابد.
قانونگذار نیز در بند  11ماده  1قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمی ایران مصوب  1384به
شرح ذیل به قرارداد اختیار معامله اشاره نموده است:
بازار مشتقه :بازاري است كه در آن قراردادهاي آتی و اختیار معامله مبتنی بر اوراق بهادار یا كاال
داد وستد میشود.
قرارداد اختیار معامله در بازار اولیه قراردادي عهدي و معوّض است كه موضوع آن تعهد به انجام
عمل حقوقی در برابر عوض است.
فروشنده اختیار ،به انجام فعل حقوقی خریدن یا فروختن مالی معین در فرصت زمانی مشخص در
آینده تعهد میكند و تعهد خریدار اختیار ،تعهد به پرداخت بهاي آن است.
پس میتوان اینطور نتیجه گرفت كه:
در اختیار معامله فروشنده تعهد میكند كه عمل حقوقی معینی را در آینده مشخص انجام دهد.
از طرفی فقهیان تعهد به انجام عمل حقوقی را اصوالً صحیح میدانند هر چند كه به طور عمده آن
را به صورت شرط ضمنی عقد مطرح كردهاند.
افزون بر آن در فقه مقرر شده است كه در صورت خودداري متعهد از انجام شرط ،مشروط علیه به
انجام عمل حقوقی پیش گفته اجبار میشود (بجنوردي ،بیتا.)274 ،
بنابراین و با توجه به تحلیل مسئله و در نظر گرفتن ضوابط فقهی ،مانعی براي اعتبار قراردادي كه
موضوع آن عمل حقوقی می باشد ،موجود نیست .زیرا از حیث تعهد تفاوتی بین عمل مادي و عمل
حقوقی وجود ندارد (شهیدي.)24 ،1375 ،
عهدي بودن قرارداد اختیار معامله ،اقتضا دارد كه این قرارداد متضمن رابطه دینی باشد كه به سبب
آن شخصی در برابر دیگري عهدهدار انجام امري شود شخصی كه در برابر دیگري ملزم و متعهد
شده است ،مدیون یا بدهكار و آن را كه حق مطالبه و اجبار مدیون را پیدا كرده است ،داین یا
طلبكار مینامند.
به این ترتیب رابطه پدید آمده در این قرارداد دو چهره و دو طرف دارد:
از جهت مثبت حقی است كه خریدار درباره فروشنده پیدا میكند و از جهت منفی تعهدي است
كه فروشنده را در برابر خریدار ملتزم میسازد.
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وجود دو چهره مثبت و منفی در هر تعهدي سبب شده است تا حقوقدانان با نگاه همزمان به این دو
چهره یا فقط نگاه به یك چهره آن ،از تعهدها تعریفهاي گوناگونی ارائه دهند (سنهوري،1379 ،
( ،)114حكیم( ،)5 ،1394 ،كاتوزیان.)232 ،1354 ،
در حقوق اعتباري ،و حوزه قراردادها ،هر كجا حقی براي كسی ثابت شود ،بطور حتم تكلیفی بر
عهده دیگري به همراه خواهد داشت و كسی كه به نفع وي حقوقی بر عهده دیگران اعتبار شده،
بطور معمول دی گران نیز حقوقی بر عهده وي دارند .بنابراین حق و تكلیف بین افراد متبادل و
متالزم است (منتظري.)12 ،1383 ،
به نظر می رسد تامین آزادي اراده و در نتیجه برابري اشخاص اقتضاء دارد كه انسان آزاد یا مستقل
را هیچ نیرویی جز اراده خویش متعهد نسازد .پس هر انسانی حق دارد در جهان اعتبار و در حدود
قدرت و توانی كه قانون به وي اعطا كرده است ،با انشاي ماهیتهاي گوناگون ،مالی را تملیك
كند ،تعهدي را بپذیرد و یا حقی را اسقاط كند .به همین علت است كه وینشاید حقوقدان آلمانی،
با الهام از آراي ساوینی حق را عبارت از توان و قدرتی میداند كه نظام حقوقی به اراده شخص
درباره آفرینشهاي حقوقی اعطا كرده است (حجازي.)77 ،1970 ،
مبناي قرارداد اختیار معامله در بازار اولیه ،اصل آزادي اراده است كه در نظامهاي حقوقی متفاوت
مورد شناسایی قرار گرفته است .و بنابراین تا زمانی كه مانع قاطعی براي آن وجود نداشته باشد،
نمیتوان جلوي نفوذ آن را گرفت.
در نظام حقوقی ایران نیز تا هنگامی كه مخالفت پذیرش تعهد به انجام عمل حقوقی معین ،با قوانین
مسجل نشود ،تعهد ناشی از قرارداد اختیار معامله مشمول اصل آزادي اراده بوده و در نتیجه این
قرارداد محكوم به صحّت خواهد بود (ماده  10قانون مدنی).
در حالی كه موضوع قرارداد اختیار معامله در بازارهاي اولیه تعهد به انجام عمل حقوقی در برابر
عوض بود ،موضوع قرارداد اختیار معامله در بازار ثانویه انتقال حق معینی در برابر عوض معلوم
است .به بیان دیگر در بازارهاي ثانوي حقی كه پیش از آن براي طلبكار به سبب قرارداد اولیه
پدید آمده است ،مجدداً در یك قرارداد جدید به متقاضی دیگري منتقل میشود (حسین زاده،
.)11 ،1386
فلذا عقد اختیار معامله عقدي معوض است كه فروشنده در برابر دریافت وجهی معین حق مجرد و
صرف ،خرید یا فروش اشیایی معین را در طول مدت مشخص و به قیمت مقرر به طرف دیگري
(خریدار) وا میگذارد (زحیلی.)502 ،1423 ،
به تعبیر دیگر :قرارداد اختیار معامله عبارت است از اختیار خرید یا فروش دارایی معین در برابر
پرداخت ارزش اقتصادي و مادي آن و به عبارت دیگر خریدار اختیار ،صاحب حق خرید یا فروش
دارایی معین میشود و فروشنده اختیار نیز معادل ارزش مادي این حق را بدست میآورد.
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یكی دیگر از ایرادات اصلی به جواز قراردادهاي اختیار معامله از دیدگاه فقهی برخی فقها این
است كه مطابق نظر آنان قرارداد اختیار معامله به دلیل فقدان شرایط خرید و فروش در آن بیع
دانسته نشده و این در حالی است كه این دسته از فقها اعتقاد دارند مبنی بر اینكه در بیع ،مبیع باید
امري مادي ،محسوس و معلوم باشد (الزحیلی ،بیتا.)504 ،
دیدگاه دیگر فقهی بر این اعتقاد است كه مبیع میتواند حق باشد و درصدد توضیح و تفسیر بیع
بودن اختیار معامله بر آمدهاند (مومن 56 ،1382 ،و .)57
با توجه به دو دیدگاه فوق كه ناظر بر حق بودن اختیار خرید میباشد این نكته اساسی مطرح
میشود كه آیا مبیع در عقد بیع ،باید عین معین باشد یا اینكه حق نیز میتواند موضوع عقد بیع واقع
شود؟
ماده  338قانون مدنی تحت تاثیر نظر فقها ،خصوصاً متقدّمان عقد بیع را تملیك عین به عوض
معلوم تعریف كرده است .از متون فقهی نیز چنین استنباط میشود كه فقها بر عین بودن مبیع تاكید
كرده و معتقدند مبیع ،در عقد بیع ،باید عین معین باشد (انصاري.)223 ،1410 ،
از جمله فقهایی كه چنین اعتقادي را تقویت كردهاند ،مرحوم میرزا حبیب اهلل رشتی است .ایشان
معتقد است :منفعت حقیقتاً مال نیست زیرا موجود نمیباشد .منفعت حكماً مال است یعنی اهل
عرف آن را همانند مال تلقی و آثار مال را بر آن مترتب میكنند با این توضیح آشكار میشود كه
عنوان بیع به طریق اولی بر نقل حق صدق نمیكند .زیرا حق حقیقتاً و حكماً مال نیست و نزد اهل
عرف نیز همانند مال تلقی نمیشود (خلخالی.)15 ،1395 ،
همچنین برخی فقها تعریف مال را چنان مضیق میدیدهاند كه صرفاً شامل اعیان مادي میشده
است .این گروه معتقد بوده اند كه مال آن چیزي است كه به طور معمول احتمال حیازت ،احراز و
انتفاع از آن وجود داشته ،بنابراین چون حق قابل حیازت نیست از شمول تعریف مال خارج
میشود و صرفاً اعیان مادي مال تلقی میشوند (مطهري( ،)62 ،1382 ،انصاري.)1645 ،1386 ،
هم چنین برخی فقها در بیان مفهوم عین در عقد بیع آن را امري در تقابل با منفعت و حق دانستهاند
(طباطبائی یزدي( ،)53 ،1378 ،خوانساري.)69 ،1364 ،
در مقابل گروه دیگري از فقهاي معاصر این نظریهها را كه مبین فقه سنتی امامیه میباشد ،به چالش
كشیده و در اثبات اینكه حق نیز میتواند مبیع واقع شود چنین استباط نمودهاند:
مالك مالیت و دایره شمول آن مبتنی بر نظر عرف و عقال است و براي تشخیص مفهوم مالیت در
هر زمان باید به عرف و نیازهاي مردم همان زمان توجه كرد (روحانی 22 ،1376 ،و .)23
در صحت این نظر توجه به این نكته اساسی شایان ذكر است كه امروزه در عرف معامالت ،بیع
اموال غیر مادي نظیر حق سرقفلی ،اوراق بهادار ،حق اختراع ،حق مولف ،امتیاز تلفن ،برق و آب و
گاز و غیره بسیار رایج و معمول بوده و كسی در مالیت و ارزش اقتصادي این امور تردید ندارد .در
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همین راستا یكی از فقهاي معاصر در تائید این امر كه حق میتواند ثمن یا مثمن واقع شود چنین
بیان نمودهاند:
حقوق از اموال است زیرا نسبت به آن تمایل وجود دارد و به ازاي آن مال پرداخت میگردد .پس
اگر حق مزبور قابل انتقال باشد ،میتواند عوض واقع شود .همانند اینكه شخصی كتاب یا لباسی را
در مقابل حق انشعاب آب ،برق ،تلفن یا حق تحجیر و امثال این حقوق بفروشد.
بنابراین مانعی در شمول عمومات بیع نسبت به این موارد وجود ندارد و در همین راستا حقوق
مذكور اگر قابل انتقال باشد ،مانند حق سرقفلی و حق انشعاب آب و برق ،میتواند به عنوان مثمن
واقع شود (مكارم شیرازي.)33 ،1413 ،
یكی دیگر از فقهاي معاصر مالك مالیت را عرف و تمایل عموم به شیئی و پرداخت عوض بابت
آن میداند (اصفهانی.)14 ،1418 ،
بدین ترتیب مبناي عرف بر احترام حقوقی نظیر حق سرقفلی و حق تالیف بوده و مالیت داشتن این
دو باعث میشود كه اگر مالك و مستاجر ملك تجاري در مقابل حق سرقفلی مبلغی پول بگیرد یا
مولف در مقابل حقالتالیف وجهی دریافت كند مشروع باشد و معامله عقدي كه بر این دو حق
واقع میشود ،صحیح باشد (واسعی.)110 ،1385 ،
با توجه به مراتب فوق می توان اینطور نتیجه گرفت كه بنا و سیره عرف میتواند پشتوانه صحت
معامالت بر حق و از جمله خرید و فروش اختیار معامله باشد و كافی است كه چیزي با اقتضاي
طبع عقالیی مردم مطابق باشد به گونه اي كه اگر از آن ردع و منعی نشود ،عقال به مقتضاي طبع
عقالیی ،آن عمل خاص را انجام میدهند و بر طبق طبیعت خود مشی میكنند و در نتیجه نفس
ثبوت قضیه طبعیه عقالنیه به ضمیمه عدم وصول ردع از جانب شارع نسبت به آن در كشف از
رضایت او كافی است و به تحقق فعلی سیره در زمان شارع نیازي نیست (هاشمی شاهرودي،
.)247 ،1417
مطلب دیگري كه در این خصوص حائز اهمیت است شباهت بیع اختیار معامله با بیع كلی سنتی
سلف و سلم بوده بدین توضیح كه آنچه كه به موجب عقد بیع سلف و سلم عاید خریدار میشود،
حق مطالبه موضوع عقد است كه این حق ابتدائاً وجود نداشته بلكه براساس عقد بیع و بصورت
ثانوي و بر اثر تعهد فروشنده و پیرو آن حاصل میگردد .بیع اختیار معامله نیز از این حیث شبیه بیع
كلی است زیرا بر فرض پذیرش بیع اختیار معامله ،بیع مزبور از نوع عهدي است كه صرفاً به
خریدار آن حق انعقاد عقد اصلی و مطالبه موضوع آن را اعطا میكند.
هم چنین با قیاس وضعیت بیعی كه موضوع آن اعیان كلی است ،با وضعیت بیعی كه موضوع آن
حقوق كلی است ،میتوان چنین نتیجه گرفت كه در بیع حق نیز همانند بیع اعیان كلی موجود بودن
مبیع در هنگام عقد ،شرط صحت آن ،نمیباشد.
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در نتیجه گاهی ممكن است حقی در عالم خارج كه به صورت عین معین یا كلی در معین وجود
خارجی دارد ،مورد معامله قرار گیرد و گاه نیز ممكن است ،حق به صورت كلی مورد معامله واقع
شود .در این فرض حق قبل از عقد وجود خارجی ندارد و با تحقق تراضی و ثانیاً پیرو آن وجود
خارجی مییابد و در ملكیت خریدار حق قرار میگیرد .اگرچه نظرات مخالفی هم خصوصاً در نزد
اهل سنت اخیراً ارائه شده است كه براساس مال یا منفعت یا حق مالی نبودن موضوع قرارداد اختیار
معامله قائل به عدم جواز آن شدهاند (زحیلی)512 ،1422 ،
اما در كل میتوان اینطور نتیجه گرفت كه در بازار اولیه اختیار خرید یا فروش حكم مبیع كلی از
نوع حقوق را دارد كه به موجب عقد بیع و در اثر آن به خریدار اعطا میشود .اما در بازار ثانویه
این اختیار خرید یا فروش حكم مبیع عین معین یا كلی در معین را دارد كه وجود خارجی یافته
است و به موجب عقد بیع ،حق موجود به دیگري انتقال مییابد (حسین زاده.)205 ،1391 ،
در تكمیل این بحث شایان ذكر است كه قانونگذار در قوانینی كه پس از ماده  338قانون مدنی
وضع كرده است ،از نقل و انتقال پارهاي حقوق با عنوان خرید و فروش یاد كرده است.

در این خصوص میتوان براي نمونه به مواد 1 78و  2 79قانون تجارت سابق مصوب  1311و مواد
 343و  354و  365و  396الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب  1347اشاره كرد.
در مواد مذكور ،قانونگذار از انتقال سهام با عنوان خرید و فروش یاد كرده است ،در حالی كه
می دانیم سهامداران حق عینی در شركت سهامی ندارند (تفرشی .)102 ،1378 ،و تنها میتوانند از

 .1ماده  : 78هر صاحب سهمی كه سهام خود را تا انقضاء مهلت مذكور در ماده  76به سهام جدید تبدیل نكند دیگر نمیتواند
تقاضاي تبدیل نماید و شركت حق خواهد داشت سهام جدیدي را كه در ازاء سهام تبدیل نشده موجود میباشد ،به اشخاص
دیگر به طریق مزایده بفروشد.
 .2ماده  :79قیمت سهامی كه به طریق مذكور در فوق فروخته می شود در مركز اصلی شركت یا در بانك ملی ایران ودیعه
گذاشته خواهد شد و هرگاه در ظرف  10سال از تاریخ فروش سهام صاحب سهم /سهم سهام سابق خود را نداده و وجهی را كه
به طریق فوق امانت گذاشته شده است مطالبه ننماید ،نسبت به حق او مرور زمان حاصل شده و وجه مزبور در حكم اموال
بالمناسب است ...
 .3ماده  :34كسی كه تعهد ابتیاع سهمی را نموده ،مسئول پرداخت تمام مبلغ اسمی آن میباشد.
 .4ماده  .... : 35شركت اینگونه سهام را در صورتی كه در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشد ،از طریق بورس وگرنه از طریق
مزایده به فروش خواهد رسانید ...
 .5ماده  :36در مورد ماده  35آگهی فروش سهم با قید مشخصات سهام مورد مزایده فقط یك نوبت در روزنامه كثیراالنتشاري
كه آگهیهاي مربوط به شركت در آن نشر می گردد منتشر و یك نسخه از آگهی وسیله پست سفارشی براي صاحب سهم
ارسال میشود...
 .6ماده  :39سهم بی نام به صورت سند در وجه حامل تنظیم و ملك دارنده آن شناخته میشود مگر خالف آن ثابت گردد نقل و
انتقال اینگونه سهام به قبض و اقباض به عمل میآید.
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منافع به دست آمده از سرمایه و فعالیت شركت استفاده كنند و پس از انحالل شركت و تسویه،
باقیمانده سرمایه خالص و منافع احتمالی را بردارند.
بدین ترتیب سهم شركت یا سهام نماینده وجود حقی است كه خود ارزش مالی و قابل انتقال
داشته و آن را نباید با اموال شركت اشتباه كرد و در زمره اعیان آورد .با این وجود قانون تجارت و
الیحه اصالحی آن انتقال سهام یا انتقال حق را بارها فروش نامیده است (كاتوزیان.)308 ،1376 ،
قضات دادگاههاي حقوقی  2تهران نیز در مورخ  1364/8/16به اتفاق انتقال فیش تلفن را تحت
عنوان عقد بیع ممكن دانستهاند (نوبخت.)306 ،1372 ،
در حالی كه همگان می دانند فیش تلفن كه در واقع حق استفاده از امكانات اداره مخابرات است،
از جمله حقوق مالی است نه اعیان.
در نظریه دیگر از انتقال حق سرقفلی به عنوان فروش یاد شده است و بر چنین ماهیت حقوقی نیز
اثر مترتب گردیده است (نوبخت.)319 ،1372 ،
همچنین دادگاهها در برخی موارد انتقال سهمالشركه را بیع تلقی كردهاند (كامیار-114 ،1376 ،
.)118
برخی حقوقدانان با نقد تفكیك سنتی میان عین ،منفعت و حق ،همه را از یك سنخ دانسته و
گفتهاند :اگر در رابطه انسان و اشیاء اندك تاملی شود ،این نكته آشكار است كه آنچه موضوع حق
و تكلیف قرار میگیرد ،دادوستد میشود و به ملكیت در میآید ،در واقع حقوق غیرمادي و
اعتباري است كه ما از نظر سهولت بیان و به مناسبت قوام آن حقوق بر پایههاي مادي حق را با
موضوع خود نام میبریم ،براي مثال در موردي كه شما زمینی را به حیازت تملك میكنید یا آن
را میفروشید یا اجاره میدهید ،هیچ تصرفی در زمین نمیكنید و تنها عالقه و ارتباط خود را با آن
تغییر میدهید .پس آنچه مال یا مالكیت یا حق مینامید ،همه از یك سنخ است و هیچكدام مادي و
خارجی نیست .حق مالكیت و ارتباط اعتباري و معنوي خود را با زمین انتقال میدهید و از آن به
فروش زمین تعبیر می كنید .در نتیجه باید به این سوال پاسخ داد كه این تقسیم و دستهبندي براي
چیست؟ چرا مالكیت بر عین را میتوان فروخت و مالكیت بر تالیف یا سرقفلی قابل فروختن
نیست؟ (كاتوزیان 306 ،1376 ،و .)306
گروهی از حقوقدانان نیز تفسیري از ماده  338قانون مدنی به عمل آوردهاند كه از این دیدگاه حق
نیز در شمول عین قرار می گیرد و آن اینكه عین مالی است كه ماهیت مستقل دارد و مورد معامله
قرار میگیرد (اعم از اینكه مادي باشد یا غیر مادي) اما منفعت مالی است كه ماهیت وابسته به عین
دارد و از عین حاصل میشود (قاسم زاده.)134 ،1382 ،
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ذكر نام قرارداد اختیار معامله در فهرست اصطالحات قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمی
ایران و هم چنین تجویز تصویب ابزارهاي مالی جدید توسط شوراي عالی بورس خود موید اعتبار
این قرارداد است.
شناسایی این قراردادها در قانون مذكور و عدم تصریح به بطالن آنها داللت دارد كه این نهاد از
جهت قانونی و تبعاً براساس اصل  4قانون اساسی به لحاظ تائید آن توسط شوراي نگهبان از جهت
شرعی نیز صحیح تلقی شده است.
همچنین كمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در جلسات مورخ  87/8/1و  87/8/29خود
مشروعیت قراردادهاي اختیار معامله به غیر از اختیار معامله شاخص سهام را به رسمیت شناخته
است .در نتیجه می توان این طور عنوان نمود كه قراردادهاي اختیار معامله از نظر ماهیت با حقوق
ایران و آموزههاي فقه امامیه مطابقت و سازگاري دارند.
 -2اوصاف قرارداد اختیار معامله در حقوق ایران و فقه امامیه
قرارداد اختیار معامله پیش قراردادي موقت است كه ممكن است به انعقاد قرارداد اصلی منتهی
شود یا بدون انقعاد عقد اصلی مدت زمان آن منقضی گردد.
همچنین این قرارداد عقدي عهدي و معوض بوده كه نتیجه آن ایجاد تكلیف و التزام براي طرفین
عقد است و هیچگاه یكی از طرفین عقد نمیتواند بدون رضاي طرف دیگر قرارداد را فسخ كند و
خود را از الزامی كه پذیرفته است ،بري نماید.
قانون مدنی در ماده ( ) 219خود یكی از اثرات معامالت را الزم بودن آن دانسته است كه این اثر
اختصاصی به عقود معین نداشته و شامل قراردادهاي خصوصی (ماده  10قانون مدنی) نیز میشود
زیرا عبارت ،عقودي كه بر طبق قانون واقع شده باشند ،بین متعاملین و قائم مقام آنها الزماالتباع
است ،مطلق میباشد و با اطالق خود عقود بینام را نیز در بر میگیرد و مقررات خاصی كه این
دسته از عقود را مستثنا كرده باشد ،وجود ندارد.
قرارداد اختیار معامله همانند هر عقد الزمی در مواقعی كه اشخاص حقیقی آن را منعقد مینمایند،
به فوت و حجر یكی از طرفین منحل نمیشود و حقوق و تكالیف ناشی از عقد ،در مورد فوت به
ورثه منتقل میگردد و در مورد حجر نیز نماینده قانونی محجور آن را انجام میدهد.
عقد اختیار معامله عقدي منجز میباشد ولی با این وصف یكی از شائبههاي مطرح در خصوص
قرارداد اختیار معامله ،مطلق بودن آن است .زیرا تعهد فروشندة اختیار منوط و معلق بر اراده و
تمایل خریدار اختیار معامله است در واقع میتوان اینطور استدالل كرد كه فروشنده اختیار معامله،
تعهد میكند كه اگر خریدار اختیار معامله اراده كرد ،براساس مفاد قرارداد نسبت به معامله با او
اقدام كند .در حالی كه تعلیق به اجماع فقها از موجبات ابطال عقد است.
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اما اگر خوب دقت كنیم در مییابیم كه علیرغم ظاهر ،در واقع خود قرارداد اختیار معامله كه تعهد
به خرید یا فروش در آینده در برابر عوض معلوم كه قیمت اختیار است ،منجزاً واقع میشود و
هیچگونه تعلیقی در آن نیست بلكه آنچه كه در این نوع قرارداد معلق است ،صرفاً تحقق عقد
ثانوي و نهایی است كه منوط به اراده انشایی خریدار اختیار معامله میشود و این حالت دقیقاً شبیه
ایجابی است كه ایجابدهنده آن ایجاب را به صورت الزامآور و مقید به زمانی مشخص ارائه
میكند و منتظر قبول مخاطب ایجاب میماند.
از طرف دیگر حتی اگر قائل به معلق بودن قرارداد اختیار معامله باشیم ،اوالً برخی حقوقدانان با
تفحص در منابع فقهی به این نتیجه رسیدهاند كه دلیل صحیحی بر بطالن تعلیق نیست و قدر متیقن
از اجماع مذكور در این خصوص (اگر اجماع در این خصوص حجت باشد) صرفاً ناظر به برخی
عقود مانند بیع است و شامل قرارداد اختیار معامله نمیشود (گرجی .)146-123 ،1355 ،چرا كه در
قرارداد اختیار معامله انشاء طرفین معامله معلق بر امري نیست و در این قرارداد رابطه مقدماتی و اثر
عقد عادي بیدرنگ محقق میشود و پیرو آن تعهد فروشنده منجزاً حادث میشود و تنها تحقق
عقد نهایی كه عقد جداگانه اي از عقد مقدماتی است منوط به اراده و تمایل خریدار اختیار
میگردد.
از طرف دیگر حتی در فرض پذیرش معلق بودن عقد اختیار معامله میتوان اینطور بیان نمود كه
عقودي كه ذاتاً معلق هستند ،مانند وصیت ،سبق ورمایه ،تعلیق بر صحت آنها خللی وارد نمیسازد
(گرجی.)146 ،1355 ،
عقد اختیار معامله هم جزء این دسته از عقود میتواند مطرح شود كه نوعی تعلیق در ذات آن
وجود داشته و براي تحقق همین هدف نیز تاسیس شده است.
به بیان دیگر در این دسته از عقود ،تعلیق اثر عادي عقد است و طرفین با درج شرط چنین اثري را
به عقد نمیبخشند.
وصف دیگر قرارداد اختیار معامله معاوضی بودن آن است و در یك طرف عوضی است كه
خریدار اختیار معامله در ازاي بدست آوردن این حق میپردازد و در طرف دیگر حق و اختیاري
است كه بدست میآورد به عبارت بهتر یك طرف مالی میدهد و طرف دیگر دینی را بر عهده
میگیرد.
بر مبناي همین قاعده قراردادها بطور معمول داراي دو تعهد یا دو تملیك متقابل است.
یعنی هر یك از طرفین در برابر مالی كه میدهد یا دینی كه بر عهده میگیرد ،مال یا تعهد دیگري
بدست می آورد این دو گروه از قراردادها را كه بر حسب طبیعت خود وسیله معاوضه و معامله
است ،عقود معاوضی مینامند (كاتوزیان( ،)113 ،1376 ،امامی.)181 ،1370 ،
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یكی دیگر از اوصاف قرارداد اختیار معامله عهدي بودن آن است به عبارت دیگر در این نوع
قرارداد طلبكار و صاحب حق خریدار است خواه حقی كه براي خریدار ایجاد میشود از نوع
اختیار خرید باشد یا از نوع اختیار فروش.
هم چنین در این نوع قرارداد مدیون و متعهد فروشنده است .خواه تعهد وي مبتنی بر فروش مالی
باشد یا خرید آن.
موضوع حق نیز در این نوع از قراردادها خرید در قرارداد اختیار خرید و فروش در قرارداد اختیار
فروش براي خریدار حق اس ت و موضوع تعهد در قرارداد مذكور تعهد به فروش (در اختیار خرید)
و تعهد به خرید (در اختیار فروش) براي فروشنده است.
این نوع قرارداد (اختیار معامله) در بازارهاي اولیه عقدي عهدي از نوع موجد حق دینی است و این
در حالی است كه قرارداد اختیار معامله در بازار ثانویه عقد عهدي از نوع ناقل حق دینی است.
یكی دیگر از خصوصیات قراردادهاي اختیار معامله فوري بودن آنها است زیرا تمام اجزاي معامله
آن در لحظهاي كه طرفین اراده میكنند ،محقق میشود و موضوع اصلی عقد كه همان تعهد به
خرید یا تعهد به فروش در برابر پرداخت عوض آن است ،به محض انعقاد عقد حاصل میگردد و
به تبع آن حق خرید یا فروش براي خریدار قرارداد اختیار معامله نیز بدون ارتباط به عامل زمان،
فوراً تحقق مییابد هر چند اعمال و اجراي این حق در آینده محقق میگردد.
توجه به نكتهاي اساسی شایان ذكر بوده و آن اینكه براي فوري به شمار رفتن یك عقد ،الزم نیست
تعهدات طرفین بی درنگ پس از توافق اجرا شود بلكه اگر هم عامل زمان در آن دخالت كند به
لحاظ تعیین وقت اجراي آن است نه براي تعیین خود موضوع عقد.
پس اگر در قرارداد اختیار معامله توافق می شود كه خریدار اختیار معامله حق خود را در سررسید
سه ماهه یا حداكثر تا  6ماه از تاریخ عقد ،اعمال كند البته اگر مایل باشد ،این شروط ماهیت فوري
بودن قراردادهاي مذكور را دگرگون نمیسازد ،بلكه فقط اعمال حق را به تاخیر میاندازد.
این در حالی است كه اصوالً برخی از حقوقدانان تقسیم عقد به فوري و مستمر را در حقوق
اسالمی نپذیرفتهاند و تحقق اثر تمامی عقود را فوري میدانند (جعفري لنگرودي.)27 ،1380 ،
ویژگی دیگر قرارداد اختیار معامله آزاد و ارشادي بودن این عقد به تبع جایگاه و محل معامله آن
بوده به این توضیح كه قرارداد اختیار معامله به اعتبار نوع بازار ،به دو نوع اختیار معامله ارائه شده
در بازار بورس و اختیار معامله ارائه شده در بازارهاي خارج از بورس تقسیم میشود.
از این دیدگاه به نظر میرسد اختیار معاملهاي كه در بورس ارائه میشود ،قراردادي ارشادي است.
در حالی كه اختیاراتی كه در بازارهاي خارج از بورس ارائه میگردد ،قراردادي آزاد است زیرا
شرایط قراردادهاي اختیار معاملهاي كه در بورس ارائه میشود ،تابع ضوابط استاندارد و
متحدالشكل بورس است و طرفین معامله باید دقیقاً آن را رعایت كنند.
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ویژگی دیگر قرارداد اختیار معامله قطعی بودن آن است بدین شرح كه عقد معوض زمانی احتمالی
است كه عامل بخت و تصادف در تعیین دو عوض یا یكی از آنها نقش داشته باشد و مقدار
عوضین وابسته به امر نامعلومی در آینده باشد مانند گروبندي در دوانیدن حیوانات ،شمشیرزنی و
تیراندازي كه از این دسته بوده و در شرع انور اسالم و حقوق مدنی ایران براي خود جایگاه دارند.
اما در قرارداد اختیار معامله این طور نبوده و دو عوض در هنگام عقد كامالً مشخص شدهاند چرا
كه هنگام عقد یكی از دو طرفین مبلغ معینی را كه قبالًتوافق شده است میپردازد و طرف دیگر نیز
در برابر اخذ این مبلغ تعهدي را مبنی بر انجام معامله اي با مشخصات از پیش تعیین شده ،در زمان
معلومی در آینده البته در صورت تقاضاي متعهدله ،میپذیرد و در نتیجه اختیار انجام معامله از حین
انعقاد عقد به صورت منجز براي خریدار بوجود میآید پس آنچه در قرارداد اختیار معامله نامعلوم
است ،عوضین یا میزان تعهدات طرفین در قبال یكدیگر نبوده بلكه آن ،اجرایی شدن تعهد فروشنده
اختیار به خواست خریدار اختیار است.
این در حالی است كه در عقود شانسی ،تعهدات طرفین به بخت و تصادف وابسته میباشد اما در
قرارداد اختیار معامله تنها چیزي كه نامعلوم است ،مقدار و میزان دقیق سود و زیان هر یك از
طرفین عقد در آینده است نه میز ان تعهدات فعلی آنان و معلوم نبودن دقیق سود و زیان هر یك از
طرفین عقد هم در حین معامله چیزي هست كه به باور همگان در همه عقود وجود دارد و از این
حیث میان عقود احتمالی و قطعی تفاوتی وجود نداشته و معین نبودن سود و زیان طبیعت واقعی
عقد را دگرگون نخواهد ساخت (كاتوزیان.)124 ،1376 ،
سود و زیان احتمالی طرفین قرارداد اختیار معامله معلول واقعهاي است كه حینالعقد موجود نبوده
و بعد از عقد پدید آمده است و چنین سود و زیانی بطوري كه فوقاً ذكر شد در همه عقود محتمل
است و در پارهاي موارد ،مثل افزایش یا كاهش قیمتها ،درباره همگان حتی كسانی كه قراردادي
منعقد نكردهاند ،یكسان است.
در اینكه قرارداد اختیار معامله عقدي رضایی یا تشریفاتی است ،بایستی قائل به تفكیك شد زیرا
قراردادهاي اختیار معاملهاي را كه در خارج از بورس منعقد میشوند بایستی عقودي رضایی
دانست زیرا براي انعقاد آنها صرفاً تراضی طرفین و رعایت شرایط اصلی و اساسی صحت
معامالت كافی بوده و در عین حال قراردادهاي اختیار معاملهاي كه در بازارهاي بورس منعقد
می شود را بایستی عقودي تشریفاتی دانست كه طرفین معامله براي انعقاد آن مكلفند تمامی
تشریفاتی را رعایت كنند كه بازار بورس هر یك از كشورها مقرر كردهاند:
این تشریفات عبارتنداز :نحوه ثبت سفارش خرید یا فروش ،انتخاب كارگزار ،نحوه پرداخت،
سپردن وثایق الزم ،نحوه ایجاب و قبول و زمان انعقاد عقد و ...
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به نحوي كه هر توافقی كه شكل مورد نظر مذكور در فوق را نداشته باشد ،باطل است هر چند هر
دو طرف نیز به آن اقرار نمایند.
آخرین ویژگی و وصف قرارداد اختیار معامله مغابنی بودن عقد اختیار معامله است .چرا كه هدف
و انگیزه اصلی طرفین عقد در این نوع قرارداد كسب سود بیشتر نسبت به طرف مقابل بوده از این
رو بایستی انواع قراردادهاي اختیار معامله را كالً و بدون استثناء داخل در عقود مغابنی و خارج از
عقود مسامحی دانست( .حسین زاده )287 ،271 ،1391 ،با توجه به مطالب گفته شده میتوان این
طور نتیجه گرفت كه قراردادهاي اختیار معامله از نظر اوصاف با ضوابط حقوق ایران و آموزههاي
فقه امامیه مطابقت و سازگاري دارند.
 -3آثار و احکام قرارداد اختیار معامله در حقوق ایران و فقه امامیه:
قرارداد اختیار معامله براي خریدار آن حقی دینی ایجاد میكند كه صرفاً میتواند اجراي موضوع
تعهد را كه انجام فعل حقوقی خریدن یا فروختن است ،از متعهد بخواهد و به این ترتیب مال
موضوع قرارداد اصلی در مالكیت فروشنده اختیار باقی میماند و باقی ماندن مال در مالكیت
فروشنده اختیار آثار ذیل را به دنبال دارد:
 -1منافع مال مزبور در مدت قرارداد تا اجراي آن در ملك فروشنده اختیار خرید حاصل میشود و
متعلق به او خواهد بود.
 -2چنانچه فروشنده اختیار قبل از ابراز تمایل خریدار ،مال مذكور را به شخص ثالثی بفروشد چنین
بیعی نافذ بوده اما با رد خریدار اختیار معامله قابل ابطال خواهد بود .البته پارهاي از نویسندگان هم
اعتقاد دارند كه چون خریدار حق اختیار در مال موضوع قرارداد حق عینی ندارد لذا نمیتواند
معترض معامله بشود (مرقس( ،)87 ،1955 ،سنهوري ،بیتا( ،)267 ،سنهوري ،بیتا .)61 ،اما به
اعتقاد ما در چنین حالتی معامله در حالت مراعی قرار دارد و با رد خریدار اختیار ،معامله ثانوي
محكومبه بطالن خواهد بود.
 -3چنانچه عین معین موضوع قرارداد اصلی كه تعهد به فروش آن شده است ،به علل قهري به طور
كلی تلف شود ،قرارداد اختیار خرید نیز به دلیل فقدان موضوع باطل میشود و به تبع آن التزام
فروشنده و حق خریدار اختیار معامله نیز منتفی خواهد گردید .بدیهی است در چنین وضعیتی
خسارت ناشی از تلف نیز متوجه فروشنده اختیار است و به نظر میرسد كه فروشنده اختیار بایستی
قیمت دریافتی تفویض اختیار را به خریدار اختیار مسترد نماید .زیرا انجام قرارداد موضوع معامله
موضوعاً منتفی شده است.
 -4چنانچه در مال موضوع قرارداد اصلی در فاصله انشاء قرارداد اختیار خرید تا زمان اعمال حق از
سوي خریدار زیادتی قیمت حاصل شود ،این زیادت چنانچه مربوط به نوسانات بازار باشد ،با
اعمال حق خرید از سوي خریدار ،متعلق به او خواهد بود .اما اگر زیادتی قیمت مربوط به عمل
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فروشنده باشد كه بر مبیع صورت پذیرفته است ،زیادت متعلق به فروشنده است و فروشنده در قبال
دریافت بهاي آن زیادت میتواند به خریدار تحویل نماید.
 -5در قراردادهاي اختیار معامله در بورس انتقال آن به ثالث مفروض است و شخصیت خریدار
علت عمده عقد نیست.
 -6حقی كه در اثر قرارداد اختیار معامله بوجود میآید در حدود مقتضاي خود نفوذ حقوقی دارد
و در صورت فوت دارنده آن به ورثه او به قائم مقامی خواهد رسید .همچنین در صورت فوت
فروشنده حق پیش از اعمال اختیار ،وراث او نسبت به انجام تعهد جانشین وي میباشند یعنی در
صورت اعمال حق ،ملزم به تسلیم مبیع خواهند بود.
 -7در مواردي كه مال موضوع قرارداد اصلی عین معین است ،دارنده اختیار خرید میتواند
اقداماتی را براي حفظ وضع موجود و حقوق احتمالی آیندهاش انجام دهد از جمله اینكه میتواند
در دعوایی كه بین فروشنده اختیار و ثالث راجع به مال موضوع قرارداد اختیار معامله در جریان
است ،به عنوان وارد ثالث دخالت كند یا در صورت اقتضا براي تامین حقوق خود تقاضاي
دادرسی فوري یا دستور موقت نماید یا در تصفیه ورشكستگی فروشنده اختیار دخالت كند و از
اداره تصفیه درخواست تامین حقوق خویش را بنماید یا در تقسیم تركهاي كه موضوع قرارداد
اختیار خرید ،در آن است ،به عنوان ذینفع وفق ماده 3091قانون امور حسبی دخالت كند.
 -8در صورت استنكاف فروشنده اختیار از انعقاد عقد اصلی در موعد ضمانت اجراي بازار بورس
از طریق حساب ودیعه اعمال می شود و جبران ضرر از دارنده اختیار خواهد بود .اما در صورتی كه
قرارداد و اختیار معامله خارج از بورس منعقد شده باشد ،متعهدله در صورت استنكاف متعهد
بایستی به مراجع قضایی مراجعه و اجبار متعهد را به انجام تعهد از دادگاه درخواست و حكم و راي
موافق تحصیل نماید چرا كه در حقوق ایران عهدشكنی مجوزي براي فسخ قرارداد محسوب
نمی شود فلذا دارنده اختیار بایستی در گام اول اقدام به اجبار متعهد از طریق مقامات قضایی نموده
و در گام دوم و در صورتی كه امكان اجبار متعهد به انجام تعهد منتفی گردید و انجام تعهد از
عهده ثالث نیز خارج تشخیص داده شد ،عقد توسط دارنده اختیار قابل فسخ خواهد بود.
 -9موضوع دیگري كه در قراردادهاي اختیار معامله اهمیت اساسی دارد توجه به این نكته است
كه هرگاه شخص به موجب قراردادي فروش مالی را در مدت زمان مشخصی به دیگري وعده
دهد ،صرفاً بدین معنی است كه اقدام به معامله معارض در مدت مذكور ممكن نیست مگر با
رضایت متعهدله.

 .1ماده  309قانون امور حسبی :اشخاص ذینفع می توانند در دادگاه حاضر شده و به تراضی قراري راجع به مقدمات تقسیم یا طرز
تقسیم اموال بگذارند در این صورت دادگاه صورت مجلس مشتمل بر قرارداد نامبرده تنظیم مینماید.
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و چنین رضایتی یا قبل از اقدام به معامله معارض اخذ میشود یا پس از اقدام به معامله معارض كه
معامله انجام شده را تنفیذ میكند.
چنین دریافت عرفی اگرچه در متن قراردادهاي اختیار معامله درج نمیشود ،ولی به داللت مواد

 2201و  2252قانون مدنی به منزله ذكر در عقد است و در روابط طرفین قرارداد الزماالجرا خواهد
بود.
بدین ترتیب این نظر قابل قبول نیست كه چون در قرارداد اختیار خرید هنوز مالكیت مالی كه بیع
آن تعهد شده است ،به خریدار منتقل نشده است ،پس هرگونه تصرف فروشنده اختیار در آن جایز
است و نامبرده صرفاً مرتكب نقض عهد شده است و باید فقط خسارت پرداخت كند .زیرا ارتباط
موضوع قرارداد با مال معین تعهد فروشنده اختیار را از اطالق خارج میكند و آن را مقید به
موضوع مشخص می سازد و این تعهد مقید از نظر خریدار اختیار نوعی حق عینی است كه وجود
آن مانع هرگونه عمل حقوقی معارض در مال مذكور است.
چنین مفهومی از الزماالجرا بودن قراردادهاي موضوع ماده  10قانون مدنی و منع هرگونه اقدام
مغایر با الزماالجرا بودن چنین قراردادهایی و ممنوع بودن منتفی كردن زمینه اجراي تعهد بوسیله
شخص متعهد نیز قابل استنباط خواهد بود.
در نتیجه دو نظریه عدم نفوذ (مراعی) و بطالن در خصوص موارد مطروحه فوق به ترتیب نسبت به
نظریه صحت معامله معارض با حقوق دارندة اختیار معامله از مبانی استداللی محكمتري برخوردار
بوده و با اجراي عدالت معاوضی نیز تناسب بیشتري دارد.
هم چنین با فرض پذیرش نظریه عدم نفوذ معامله معارض (ضمانت اجراي اخفتر) از آنجا كه
قرارداد نهایی موضوع قرارداد اختیار معامله به مجرد قبول دارنده اختیار خرید و بدون نیاز به اراده
مجدد فروشنده به سود خریدار تشكیل می شود ،از این رو ،در صورت اطالع خریدار از معامله
معارض ،می توان ابراز تمایل وي و استفاده از اختیار خرید را به منزله رد ضمنی معامله معارض
سابق دانست.
اتمام قراردادهاي اختیار معامله نیز با تحویل مبیع قرارداد اصلی یا تهاتر یا اتخاذ موضع معكوس یا
انقضاء مدت قرارداد و عدم استفاده از حق مكتسبه خواهد بود كه توضیحات الزم قبالً مبسوطاً بیان
گردیده است.

 .1ماده  220قانون مدنی :عقود نه فقط متعاملین را به اجراي چیزي كه در آن تصریح شده است ،ملزم مینماید ،بلكه متعاملین به
كلیه نتایجی هم كه به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل میشود ،ملزم میباشند.
 .2ماده  225قانون مدنی :متعارف بود ن امري در عرف و عادت به طوري كه عقد بدون تصریح هم منصرف به آن باشد ،به منزله
ذكر در عقد است.
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تلف مال موضوع عقد نهایی و همچنین در موارد نادري كه شخصیت یكی از طرفین عقد اختیار
معامله علت عمده تشكیل عقد است ،فوت وي سبب انحالل قرارداد مزبور میشود كه در این
فرض حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد به ورثه منتقل خواهد شد( .حسین زاده)299-290 ،1391 ،
با عنایت به مراتب فوق مالحظه می شود كه قراردادهاي اختیار معامله در آثار و احكام هم با
ضوابط حقوق سنتی ایران و فقه امامیه مطابقت و سازگاري دارند.
نتیجهگیري
 -1قرارداد اختیار معامله از یك سو در تامین قیمت مواد اولیه و سرمایه در گردش و بازار فروش
واحدهاي تولیدي و از سوي دیگر در كسب سود سرمایهگذاران و پرهیز از خطر نوسانات قیمتی
موثر میباشد.
 -2قرارداد اختیار معامله عقدي است معوض كه موضوع آن انتقال حق خرید یا فروش از طریق
تعهد یك طرف قرارداد به انجام عمل حقوقی خریدن یا فروختن مالی معین در آیندهاي معلوم در
قبال تعهد طرف دیگر به پرداخت بهاي چنین تعهدي است.
 -3با تحلیل جنبههاي مختلف و ضابطههاي حقوق سنتی و آموزههاي فقه امامیه مانعی براي اعتبار
قراردادهاي اختیار م عامله كه موضوع آن عمل حقوقی است به نظر نمیرسد زیرا از حیث عمل
مورد تعهد در قرارداد تفاوتی بین عمل مادي و عمل حقوقی وجود ندارد.
 -4موضوع قرارداد اختیار معامله شانسی و تصادفی و منوط بر بخت و اقبال نبوده و بنابراین
ایراداتی نظیر غرري بودن و قماري بودن در قرارداد مزبور موضوعیت ندارد.
 -5ماده  10قانون مدنی كه مبناي اصل حاكمیت اراده و مستند عقود بینام در حقوق ایران است،
میتواند قالب پیشنهادي قرارداد اختیار معامله باشد.
 -6عقد اختیار معامله عقدي الزم ،منجز ،عهدي ،معوض ،مغابنی ،آنی و قطعی بوده و در بورسها
وصف تشریفاتی و الحاقی دارد.
 -7در صورتی كه متعهد قرارداد اختیار معامله نسبت به مال موضوع عقد نهایی معامله معارض
انجام دهد ،به نظر می رسد كه نظریه عدم نفوذ معامله معارض (وضعیت مراعی) به دلیل تعارض با
حقوق دارنده اختیار از مبانی قويتري برخوردار باشد و متعهد را از عهدشكنی باز دارد.
 -8تعهد حاصل از قرارداد اختیار معامله با ایفاي تعهد از طریق تحویل دارایی موضوع قرارداد،
تبدیل تعهد از طریق تسویه نقدي ،تهاتر از طریق معامله معكوس و انقضاي مدت قرارداد پایان
مییابد.
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 خوانساري ،سید احمد ( .)1364جامع المدارك فی شرح المختصر النافع ،3 ،قم ،موسسهاسماعیلیان.
 روحانی ،سید محمدصادق ( .)1376المسائل المستحدثه  ،3بیجا ،3 ،مطبعه العلمیه. زحیلی ،وهبه ( .)1422المعامالت المالی المعاصره ،بحوث و فتاوي و حلول ،دمشق ،دارالفكر. زحیلی ،وهبه (بی تا) .الفقه االسالمی فی اسلوبه الجدید ،دمشق ،دارالكتاب. سنهوري ،عبدالرزاق احمد ( .)1379الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید  ،1بیروتداراالحیاء التراث العربی.
 سنهوري ،عبدالرزاق احمد (بی تا) .الوسیط فی شرح القانون المدنی ،البیع و المتایضة ،جلد ،4بیروت ،داراالحیاء التراث العربی.
 سنهوري ،عبدالرزاق احمد (بی تا) .نظریه العقد ،بیروت ،داراالحیاء التراث العربی. طباطبایی یزدي ،سیدمحمدكاظم ( .)1378حاشیه المكاسب ،جلد  ،1قم ،موسسه اسماعیلیان. مرقس ،سلیمان ،امام ،محمدعلی ( .) 1955عقد البیع فی التقنین الحدید ،قاهره ،مطعبة نهفتهالمصر.
 مكارم شیرازي ،ناصر ( .)1413انوار الفقاهه (كتاب البیع) ،جلد  ،1قم ،مدرسه امام امیرالمومنین. هاشمی شاهرودي ،سیدمحمود ( .)1417بحوث فی علم االصول ،جلد  ،4قم ،مركز الغدیرللدراسات االسالمیه.

