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 اقتضای ذات و اطالق عقد ودیعه نسبت به مجّانیت
 *محسن اسماعیلی

 **دادی تلخستانی اسماعیل علی

 97/7/7941: تاریخ پذیرش                    7/6/7941: تاریخ دریافت

 چکیده
را ییک عقید مجّیانی     «ودیعیه »صراحت  به 781منظور تعری، عقد ودیعه در ماده  قانون مدنی به

 امانیت گذاشیته   برای حفاظت از مال بیه ( معنای خاص امی  به)دانسته است که در آن مستودع 
شیده  بیه ایی  موییوع پرداختیه     نوشتار در ای  . کند شده از سوی مودع هیچ پولی دریافت نمی

عقید  صراحت آن را ذکر کرده اسیت مقتضیای ذات    که آیا مجّانی بودنی که قانون مدنی به است
اگر مستودع با ترایی بیا   ،عبارت دیلر ودیعه است یا امکان گذاشت  شرط خالل وجود دارد؟ به

 مودع شرط کند که برای حفاظت از مال، وجهی را دریافت کنید، چنیی  شیرطی چیه ییمانت     
اجرایی را در پی خواهد داشت؟ آیا چنی  شرطی صحیح است یا باطیل و اگیر باطیل اسیت آییا      

هدل اساسی و عنصر اصیی عقد ودیعه فقط و فقط حفاظت از مال  یز هست؟مبطل عقد ودیعه ن
دانیان در   طور کیه فقهیا و حقیوق    همان. و نه هیچ چیز دیلر( امانت)و یافت  آرامش خاطر است 
. اند، عقد ودیعه نیابت دادن به یک نفر برای نلهداری از اموال است تعری، عقد ودیعه بیان کرده
باشید، صیرفاً حفی  و حراسیت از      که همانا هدل اصیی عقد ودیعه میمقتضای ذات عقد ودیعه 

رایلان بودن عقد ودیعه جزن مقتضای اطالق ودیعه است نیه  . اموال مستودع از جانب امی  است
یعنی تعیی  اجرت برای مستودع هنلیام انعقیاد عقید     ؛جزن مقتضای ذات آن و شرط خالل آن

 .سازد عقد ودیعه وارد نمی هیچ آسیبی به ماهیت

 .ودیعه، امانت، احسان، اجرت، عقود رایلان :واژگان کلیدی
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 مقدمه

مقتضای عقد ( در عناوی  میرسید عبدالفتاح مراغیازجمیه )دانان و بعضی از فقها  حقوق

. «مقتضیای اطیالق عقید   »و دیلیری  « مقتضای ذات عقید »یکی : اند را بر دو نوع دانسته

گوینید شیرط خیالل     کیه میی   عقید اسیت و ایی    « ذات»بیشتری  بحث درباره مقتضای 

بهرامیی  )ذات عقید اسیت   یعقد موجب بطالن عقید اسیت منظورشیان مقتضیا     یمقتضا

 (.698، ص7948احمدی، 
ة فقیهان از دیرباز در اندیشی  و توان تعری، کرد دشواری می را به« ذات عقد مقتضای»

بخشیی از  . انید  اتفیاق نرسییده   انید، ولیی در ایی  راه بیه     یافت  مفهوم روشنی از آن بوده

گردد که بتواند گویای همه مطییب در ایی  زمینیه باشید،      می گفتلوها به نقد عبارتی باز

اختالل همی  بخش است که به تعارض  و ای  واژه استتر درباره مفهوم  لک  بخش مهم

 .شود منتهی می« شرط مخال، مقتضای عقد»فتاوا در مصداق 

هیای   حیل  راه ةاند، ولی مالحظ نویسندگان حقوق مدنی نیز از ای  غوغا مصون نمانده

ها کاهش یافته اسیت و   دهد که اختالل در برداشت ها نشان می پیشنهاد شده در مصداق

با وجیود ایی ، هنیوز هیم     . اند طور نسبی به توافق بیشتری دست یافته یسندگان بهای  نو

دست نیامده  و چلونلی مخالفت شرط با آن به« مقتضای عقد»برای تمیز  یحل قاطع راه

 .(610، ص7، ج7998امامی، )است

چنیان بیه ماهییت عقید وابسیته و      « مقتضا»: اند ای  است آنچه کم و بیش همه پذیرفته

رود و در دید  وسییه شرط گرفته شود، جوهر عقد نیز از دست می با آن است که اگر بهمالزم 

تیوان بیه    میی  یکه با چیه معییار   ولی در ای . ماند عرل یا قانون مویوعی برای آن باقی نمی

 .(767-761، صص9، ج7948کاتوزیان، )یافت، چنی  اتفاقی وجود ندارد مقتضای عقد دست

مقتضای عقد، قانون اسیت ییا عیرل و ییا بیه تراییی طیرفی         که معیار و یابطه  ای 

در تعری، مقتضیای ذات عقید نییز نظیرات      ،از ای  رو. نظر وجود دارد گردد اختالل برمی

 .مختیفی ابراز شده است

اند که عقد برای پیدایش آن منعقد  دانسته برخی مقضای ذات عقد را عبارت از امری

 ،7ج ،7998امیامی،  )ی و اساسیی از عقید دانسیت   تیوان آن را مقصیود اصیی    گردد و می می

مقتضای ذات عقید عبیارت   »: اند برخی دیلر در معرفی مقتضای ذات عقد گفته(. 610ص

به ای  . آن است ةاز اثری است که ماهیت عقد آن را ایجا  کند و عقد بالذات تولیدکنند

روهیی دیلیر   گ(. 791ص ،7904شهیدی، )«ترتیب، چنی  اثری الینفک از عقد خواهد بود
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هر شرط یم  عقد که ید یکی از عناصر عمومی و یا عناصر اختصاصیی  » :نیز معتقدند

عقدی باشد، شرط خالل مقتضای ذات آن عقد است که هم شرط باطل است و هم عقد 

جهیت   و بعضیی دیلیر در   (176و  687صص ،7914لنلرودی، جعفری )«گرداند را باطل می

شیود و   خاطر آن واقع می مویوع اصیی است که عقد به»: اند تعری، ای  شرط بیان کرده

، 9، ج7948کاتوزییان،  )«ماهیت عقد است هیا احکام مترتب بر آن الزم خواست طرفی  به

 .(761-779صص
نیز امری فرعی است و عبارت است از اثری که از ماهیت عقد « اطالق عقد»مقتضای 

بدون قید و شرط واقع شود، اثر مزبور طور مطیق و  شود، بیکه هرگاه معامیه به ناشی نمی

که بفهمییم   در عی  حال برای آن. گردد کننده بدان میزم می تحقق خواهد یافت و معامیه

پاسخ دهیم که آییا آن قیید    پرسشقیدی جزن اطالق عقد است یا خیر باید ابتدا به ای  

پیس  . بلییریم اگر پاسخ منفی بود نتیجه اطالق بیودن را   ، کهجزن ذات عقد است یا خیر

نظرهایی که دارد، بیرای اقتضیای ذات    گفته را با همه اختالل های پیش ناگزیر باید مالک

 .عقد لحاظ کنیم

نوبت آن  ،اکنون پس از ذکر نظرات و شرایط اقتضای ذات عقد و اقتضای اطالق عقد

کیه قیانون میدنی در میاده      که به ای  پرسش پاسخ دهیم که با توجه به آناست رسیده 

ودیعه را عقدی مجّانی بیان کرده است آیا ای  مجّانی بودن قیدی است کیه   ، ظاهرا781ً

 ؟جزن ذات عقد ودیعه است یا جزن اطالق عقد ودیعه

دانان راجع به مجّانی بودن عقید ودیعیه دو نظیر     توان گفت که حقوق طور کیی می به

را مقتضیای اطیالق    ای آن را مقتضای ذات عقد ودیعیه و گروهیی دیلیر آن    دسته: دارند

بنیدی و   در ای  تحقیق به بررسی و تحییل هر یک از ای  نظرات و سسس جمع. دانند می

 .شود بیان نظر نلارنده پرداخته می

 مقتضای ذات عقد ودیعه است ،مجّانی بودن ودیعه .9

ایشیان  . اند دانان مجّانی بودن ودیعه را جزن مقتضای ذات عقد ودیعه دانسته برخی حقوق

و کمکی است که مستودع « احسان»عقیده بر آن است که چون عقد ودیعه مبتنی بر را 

صیورتی احسیان    نمایید و نلاهیداری میال غییر در     وسییه نلاهداری مال به مودع میی  به

گردد که عوض از او گرفته نشود، بنابرای  شیرط نمیودن عیوض در ودیعیه      محسو  می

ما در قسمت بررسی فقهی به ایی   . بودبرخالل مقتضای عقد مزبور و مفسد عقد خواهد 
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سیدحسی    دکتیر دان طرفیدار ایی  نظیر     ق شاید مشهورتری  حقو. ایم یه پاسخ داده مس
شود که مجّانی بودن عقد ودیعه نییز ماننید    اشکال می :گوید باشد که در ادامه می امامی

مال ودیعه و مقتضای ذات عقد مزبور نلاهداری  باشد از مقتضیات اطالق ودیعه می ،جواز

یا عقد دیلری عیوض در مقابیل آن    باشد، بنابرای  منافات ندارد که یم  عقد ودیعه می

 شرط گردد و قراردادن عوض منافات با فیسفه ودیعه که احسان اسیت نیدارد، مخصوصیاً   

 چنانکیه در  ،که عوض ارزش معوّض را که عمل نلاهداری است نداشیته باشید   درصورتی

صیورت معیوّض    تیوان آن را بیه   نمودن طرل است و می (دارا)هبه است که عیت آن میی 

 ،7917امیامی،  )دهنید  درآورده و شرط عوض نمود، ولی ایشان به ای  اشکال پاسخی نمی

 (.779-776، صص6ج

 مقتضای اطالق عقد ودیعه است ،مجّانی بودن ودیعه .2

بودن ودیعه جزن اطیالق  دانان اعتقاد دارند که مجّانی  شاید بتوان ادعا کرد که بیشتر حقوق

عقد ودیعه است و اگر مستودع و مودع شرط کنند که مستودع برای حفاظت از مال میورد  

ودیعه پولی بلیرد، اشکالی نخواهد داشت و در ای  صورت نیز عقد صحیحی منعقد گشیته  

نظری نیست، لکی    دانان اختالل در صحیح بودن عقد در ای  گروه از حقوق ،بنابرای  .است

که آیا چنی  پیمان و توافقی کماکان ودیعیه اسیت ییا عقید دیلیر، نظیرات        صوص ای درخ

 .مختیفی ابراز شده است

 توجیه اول .2-9

دهند که اگیر   برخی برای توجیه اطالق دانست  مجّانی بودن ودیعه به ای  نکته توجه می

الحفاظه بدهد، ای  شرط فرعی است و عقید ودیعیه    شرط شود که مودع به مستودع حق

دانیم کیه بیی  عقید     فقط شرط عوض در آن شده است و میو کماکان غیرمعوّض است 

زیرا چنی   ؛معوّض و عقد غیرمعوّیی که فقط در آن شرط عوض شده باشد تفاوت است

رو  وبیه که در عقد معوّض ما با دو عوض مستقل ر شرطی صرفاً جنبه فرعی دارد، درحالی

طراز با تعهد اصییی   سنگ و هم همچنی  طبق ای  نظر، پرداخت اجرت نباید هم. هستیم

که همانا حفاظت و حراست از مال ودیعه است باشد؛ زیرا خاصیت شرط ایی  اسیت کیه    

 .باید فرعی باشد

برای توییح بیشتر ای  مطیب باید ابتدا مفهوم شرط و سسس تعهد اصیی و فرعیی و  

 .ض ناقص بیان شودهمچنی  عقد معوّ
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 مفهوم شرط .2-9-9

هیم در   ،لذا شرط هم همانند عقید  .آمده است« التزام»و « الزام»ی امعن شرط در لغت به

رود؛ یعنی هم به فعل تعهد کردن و هم بیه   کار می مصدری و هم اسم مصدری به ایمعن

 .باشد« التزام»نتیجه شرط که 

گیاه میراد از شیرط در حقیوق،      .است کار رفته در حقوق، شرط در معانی متعددی به

حقوقی خاص به آن بستلی دارد، مانند قیب    ةامری است که وقوع یا تأثیر عمل یا واقع

ی دیلیر  ادر ییک معنی  . که شرط است برای صحت ره  و شرط است برای صحت سییم 

 کیار رفتیه اسیت    قانون تجارت به 968مثالً در ماده  .رود کار می به معنای شرط تعییقی به

هرگاه معامیه مشروط به شرط تعییقی باشد دالل پیس از حصیول شیرط مسیتحق     » که

ق بیه امیر خیارجی    و اثیر معیّی   أحسب انشان، منش عقد ممک  است به. «اجرت خواهد بود

الوقوع گاهی از اوقیات اطیالق شیرط     الوقوعی باشد که به آن امر خارجی محتمل محتمل

توافق تبعی مندرج در یم  ییک  » ی دیلری از شرط هم هست و آنایک معن. شود می

گاه دربردارنده الزام و التزامی مستقل از الزام و  :البته ای  توافق دو نوع است. است« عقد

التزام آن عقد است و گاهی واقعاً متضم  الزام و التزام مستقل نیسیت، امیا ییک توافیق     

 .تبعی است که در یم  یک عقد آمده است

 .دقیق، عقدی است که در آن یک توافق تبعی باشد مراد از عقد مشروط در اصطالح

 (.7، ص7949پناه،  عالی)گویند لذا به عقد معیق، مشروط نمی

 مفهوم تعهد اصلی و تبعی .2-9-2

بندی به تعهید اصییی و    تعهد در یک تقسیم که خصوص مفهوم تعهد باید بیان داشت در

اول موردنظر باشد تعهد اصیی است  ةهر تعهدی که در مرحی .شود تعهد تبعی تقسیم می

میثالً در عقید قیرض کیه     . و تعهدی که وابسته به تعهد اصیی باشد، تعهید فرعیی اسیت   

گیرنده در عقید قیرض تعهید اصییی      دهد، اوالً تعهد وام میوثیقه دهنده  گیرنده به وام وام

تبعیی   ثانیاً تعهد او به دادن وثیقیه، تعهید  . چراکه هدل نخستی  وام گرفت  است ؛است

 :تعهد تبعی خود اقسام مختیفی دارد. است

تعهد متصل . خواه متصل باشد خواه منفصل ،تعهد ارادی؛ یعنی تعهد ناشی از قصد( ال،

د، مانند قرض با وثیقه کیه در  نتعهد تبعی و اصیی در یک زمان واقع شوکه  ای یعنی 

که شخصیی دیی  عندالمطالبیه    است تعهد منفصل مثل ای   .واحد انجام شود ةجیس
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که گوید  گذرد و بستانکار به بدهکار می دارد و مدتی از آغاز پیدایش تعهد مدیون می

در ای  صورت اگیر عقید وثیقیه منعقید گیردد       .که وثیقه بده یا ای و یا طیب مرا بده 

گونه رهی    ای . از نظر زمان، منفصل از تعهد اصیی است( به دادن وثیقه)تعهد تبعی 

اند که در عمل بسییار کیم اسیت و قیانون      نامیده« ره  ابتدایی»و « عیره  تبرّ»را 

 .در با  ره ، متعرض همی  نوع ره  شده است 117مدنی در ماده 

صورت شرط یم  عقد بیاید که غالبیاً افیراد آن را    یعنی تعهد تبعی به ؛تعهد شرطی(  

 .شناسند می

تعهد به دادن خسارت تأخیر تأدیه و تعهد تعهد قهری که ناشی از قصد نیست؛ مانند ( ج

موجر پس از پایان مدت اجاره، در مواردی که مورد اجیاره مشیمول قیانون مالیک و     

زوجه که تابع تعهد زوج در عقید   ةهمچنی  مانند تعهد به دادن نفق و مستأجر است

 .نکاح است

الزمیی تعهید    که یم  عقد مانند ای  ،یعنی عقدی تابع عقد دیلر باشد ؛تعهد عقدی( د

 .(قانون مدنی 914و  697مانند مورد مواد )کند که بعداً عقد دیلری را منعقد کند

ارتباط بیی   ( 6 وجود دو تعهد( 7 :قرار استای  شرایط تحقق تعهد اصیی و تبعی از 

بی  آن دو تعهد باشد، چنانکه ره  دادن ( هرچند یک جانبه)عرفی  ةمالزم( 9 دو تعهد

الیه بیر وصیول و ایصیال وجیه حوالیه،         دارد یا توافق محتال و محالمالزمه با وجود دی

اگر پس از عقد بیع، مشیتری بیایع را بیه ثالیث      ،بنابرای . مالزمه با سبق عقد حواله دارد

استناد خیار ییا اقالیه منحیل شیود عقید       حواله کند و پس از آن، بیع به( بابت ادان ثم )

مالزمه بیا عقید   ( و تعهد ناشی از آن)عقد حواله  عرفاًزیرا  ؛اعتبار خود باقی است حواله به

بیع ندارد و تعهد حواله تابع تعهد عقد بیع نیست تا با انحیالل بییع، حوالیه هیم منحیل      

 (.09، ص7966جعفری لنلرودی، )گردد

 .تواند در برابر عیوض قیرار بلییرد    شرط همواره یک حالت تبعی دارد و نمی ،بنابرای 

 .فرعی یافته است ةعقد اصیی چهر ةست که در سایا« تعهد تبعی»شرط یک 

مهمی که از لزوم قصد مبادلیه کیه یکیی از ارکیان عقید معیّوض اسیت بیرای          ةنتیج

شود ای  است کیه عقید در صیورتی معیوّض اسیت کیه        شناخت  عقود معوّض گرفته می

مویوع انشان قیرار   هوجود آید و مبادل دو تعهد متقابل برای دو طرل به ،هنلام انعقاد آن

کنید مجّیانی اسیت،     طور مستقیم تنها یکی از دو طرل را مدیون میی  عقدی که به. گیرد

لذا در عقد ودیعیه هرچنید    .هرچند که اجرای مفاد عقد نیز باعث تعهد طرل دیلر شود
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ماده )مالک میزم است تا مخارجی را که امی  برای نلاهداری آن مال کرده است بسردازد

و همچنی  اگر رد مال ودیعه از جانیب مسیتودع بیه میودع مسیتیزم      ( مدنیقانون  799

، ولی وجیود ایی  تعهید کیه     (قانون مدنی 799ماده )مخارجی باشد، بر عهده مودع است

های الزم است، با مجّانی بودن عقد ودیعه منافات نیدارد و آن را در   منوط به دادن هزینه

مانند ای  ترتییب را در عارییه و   (. نون مدنیقا 781ماده )آورد نمی شمار عقود معوّض در

توان از ای  استقران نتیجه گرفت که تقابل دو عوض باید  پس می. توان دید وکالت نیز می

، 7900کاتوزییان،  )مستقیم توافق باشد تا بتوان عقد را معوّض نامید ةمویوع انشان و نتیج

 (.767-766، صص7ج

 عقد معوّض ناقص .2-9-3

سینگ   عه، شرط پرداخت اجرت برای امی  مقرر شیود و ایی  اجیرت هیم    اگر در عقد ودی

 «عقد معوّض ناقص»تعهد اصیی نباشد، چنی  عقدی معوّض نیست بیکه به آن اصطالحاً 

در بیشتر عقود مجّانی ممک  است شرط شود کیه طیرل عقید     ،که توییح آن. گویند می

در . عهده بلییرد  یا دینی را در برابر او به و خود مالی را مجّاناً به متصرل بدهد ةنوب نیز به

زیرا یم  آن هر طرل به  ؛کند ای  صورت، عقد مجّانی شباهت زیادی با معوّض پیدا می

 قیانون میدنی   087همیی  جهیت هیم میاده      به. انجام تعهد و دادن مال میزم شده است

ییده اسیت،   ای را که در آن متهب میزم به بخشیدن مال یا انجام عمل مشروعی گرد هبه

هبیه ممکی  اسیت معیوّض باشید و      »: ای  ماده مقرر داشیته اسیت  . نامد هبه معوّض می

تواند شرط کند که متهب مالی را به او هبه کند یا عمیل مشیروعی را    بنابرای  واهب می

گونه موارد دو طرل قصد مبادلیه دو میال را    چون در ای  ،با وجود ای . «جا آورد مجّاناً به

دهد و احکام عیوض و معیوّض بیر     انی طبیعت اصیی خود را از دست نمیندارند، عقد مجّ

عقید معیوّض   »عقد مجّانی مشیروط را   ،همی  اعتبار به. شود تعهدات ناشی از آن بار نمی

پیمانی که در عرل رایلان نیست ولی از نظیر حقیوقی در زمیره عقیود      ،نامند می« ناقص

 (.766، ص7، ج7900کاتوزیان، )مجّانی آمده است

عقید   ةدهد و احکیام وییژ   ماهیت عقد غیرمعوّض را تغییر نمی ،ای  شرط در حقیقت

شیود؛ زییرا عقید     معوّض در مورد عقدی که شرط عوض در آن شده اسیت جیاری نمیی   

بیشیتر نیدارد،   ( مویوع)غیرمعوّض، هرچند که شرط عوض در آن شده باشد، یک مورد 

. گیرنید  که در مقابل هم قیرار میی   است( مویوع)که عقد معوّض دارای دو مورد  درحالی
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اگر در عقد غیرمعوّض شرط عوض شده باشد، ای  عوض فرعیی اسیت و در برابیر میورد     

 ةکه در عقد معوّض هر دو عوض اصیی است و مبادل گیرد، حال آن اصیی معامیه قرار نمی

 .دهد چون شرط عوض ماهیت عقد مجّانی را تغییر نمی ؛یکی با دیلری موردنظر است

عقید غیرمعوّییی کیه در آن شیرط     )نظر آثار نیز عقد معوّض و عقد معوّض ناقص از 

 :هایی دارند با هم تفاوت( عوض شده باشد

در عقد معوّض هرگاه یکی از دو مورد معامییه دارای شیرایط اساسیی صیحت عقید       (ال،

 مثالً اگر یکی از دو مورد معامیه منفعت عقالیی نداشته ییا  .نباشد، معامیه باطل است

قانون میدنی بییان    748ماده . شود غیرمقدور یا نامشروع باشد، معامیه باطل تیقی می

 : شرایط ذیل اساسی است برای صحت هر معامیه »: داشته است

 .قصد طرفی  و ریای آنها( 7

 .اهییت طرفی ( 6

 .مویوع معی  که مورد معامیه باشد( 9

 .« مشروعیت جهت معامیه( 9

تنها تعهد اصیی تابع ای  حکم است و بطالن التزامیی  در عقد معوّض ناقص،  ولی

پس هرگاه انجیام  . زند سبب شرط ایجاد شده است به قرارداد اصیی صدمه نمی که به

عهده متهب شرط شده است غیرمقدور شود، ای  حادثه عقد هبه  دادن تعهدی که بر

ب شرط اجرت سب طور اگر در ودیعه، التزامی که به همی  ؛اصیی را منحل نخواهد کرد

هر دلییی باطل شود، به قرارداد اصیی یعنی عقید ودیعیه آسییبی     ایجاد شده است به

شروط مفصییه ذییل باطیل    »: قانون مدنی مقرر داشته است 696ماده ) کند وارد نمی

 : است ولی مفسد عقد نیست

 .شرطی که انجام آن غیرمقدور باشد -7

 .شرطی که در آن نفع و فایده نباشد -6

 (.«شرطی که نامشروع باشد -9

ولیی   ،عنوان یمانت اجرای تعهدات اصیی وجیود دارد  حق حبس به ،در عقد معوّض ( 

در عقدی که شرط عوض در آن شده است چنی  حقی نیست؛ زیرا تخیی، از شیرط   

 ،بنابرای . تواند مجوز خودداری از انجام تعهد اصیی باشد که یک امر فرعی است، نمی

معاوییی وجیود نیدارد و     ةبی  مورد معامیه و تعهد تبعی رابط ،در عقد معوّض ناقص

تواند به ای  استناد که طرل مقابل تعهدش را انجام  یک از دو طرل نمی بنابرای  هیچ
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لذا در عقد ودیعه نیز امی  به بهانیه پرداخیت    .عهد امتناع کندتنداده است، از ایفای 

نیز در طرح اصیالح قیانون    یجعفری لنلرود دکتر .نشدن اجرتش، حق حبس ندارد

اگیر امانیت بیا تعییی       ند کها درخصوص حق حبس در عقد ودیعه بیان داشته ،مدنی

در میدت اعمیال حیق     .الحفاظه باشد امی  در مقام ردّ ودیعیه حیقّ حیبس دارد    حق

 (.499، ص7914جعفری لنلرودی، )حبس، امتناع از ردّ تعدی و تفریط نیست

در عقد معوّض تمییکی، اگر معیوم شود که یکیی از دو میورد معامییه در زمیان عقید       (ج

عقدی که شرط عوض در آن  لک  در ،شود موجود نبوده است، عقد باطل شناخته می

شده است، هرگاه آشکار گردد که مورد شرط در حی  عقد موجود نبوده عقد صحیح 

 698ماده ) واند عقد را فسخ کندت نفع او شده است می است و فقط کسی که شرط به

انجام شرط ممتنع شود یا معیوم شود  اگر بعد از عقد»: بیان داشته استقانون مدنی 

العقد ممتنع بوده است کسی که شرط بر نفیع او شیده اسیت اختییار فسیخ       که حی 

 (.«له باشد  مشروط  معامیه را خواهد داشت ملر اینکه امتناع مستند به فعل

ه بیان شد مربوط به حالتی است که اجرت حالت فرعی نسبت به عقد همه مواردی ک

سنگ  تبعی و فرعی نداشت و هم ةحال اگر تعهد به پرداخت اجرت چهر .ودیعه پیدا کند

معتقدنید کیه ایی  حالیت      دانیان اکثیراً   تعهد اصیی قرار گرفت چه؟ در ای  حالت حقوق

واهد داشت و ودیعه در برابر دستمزد که عقد را باطل کند، ماهیت عقد ودیعه را نخ آن بی

 (.770، ص7، ج7900کاتوزیان، )است« اجاره»نوعی 

حسیب   ایشان قراردادها را بیر . ندستهاز طرفداران ای  نظریه  کاتوزیان دکترازجمیه 

 :دنکن گروه تقسیم می چهاراقتضای معوّض یا مجّانی بودنشان به 

ماهیت ای  گروه چنان . دنشو دو مال منعقد نمی ةای از قراردادها جز از راه مبادل پاره (7

در ایی  گیروه،   . مانند بییع و معاوییه و اجیاره    ؛دنپذیر است که به رایلان تحقق نمی

سیازد و گیاه    یا تعهد، ماهیت عقد را دگرگیون میی   توافق درباره رایلان بودن تمییک

ع از آن برای مثال، اگر در عقد بییع شیرط شیود کیه مبیی     . شود باعث بطالن عقد می

خریدار باشد و او در برابر ثمنی نسردازد، ای  شرط با مقتضای بیع منافیات دارد و آن  

که احراز شود که مقصیود بخشیش مبییع بیوده اسیت و دو       کند، ملر ای  را باطل می

 .اند طرل قالب نادرستی برای آن برگزیده

کمک به امور خیر ایجیاد   منظور احسان به دیلران و ای دیلر از قراردادها صرفاً به پاره (6

طیور فرعیی نییز     پس، به. و داد و ستدجویی با حکمت ویع آنها منافات دارد ندا شده
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. کنید  های مادی آلوده کرد و شرط عوض عقد را باطیل میی   توان عقد را با شائبه نمی

تواند به هیچ ترتیبی از کار خود سود  عقد وق، در زمره ای  گروه است که واق، نمی

 .مادی ببرد

تابع توافق دو  و دنبسیاری از عقود هیچ اقتضایی نسبت به معوّض یا مجّانی بودن ندار (9

 .مانند صیح و حق انتفاع ؛دند به هر دو صورت درآینتوان و می ندستهطرل 

در ای  گروه از قراردادها که ودیعه نیز جزن آن است، عقد مجّیانی اسیت و دو طیرل     (9

ولی شرط عوض اگر جنبه تبعیی و   ،دو مال درآورند ةدلصورت مبا توانند آن را به نمی

بر ودیعه،  عالوه. کند فرعی داشته باشد، با ماهیت عقد تعارض ندارد و آن را باطل نمی

اگیر دو طیرل    ،بیرای مثیال  . های روش  ای  عقود اسیت  هبه، عاریه و وصیت از مثال

د، بر عمل حقیوقی  چنی  توافق کنند که مالی در برابر گرفت  مال دیلر بخشیده شو

د منافیات  تماهیت هبیه بیا داد و سی    زیرا ؛گذارد« هبه»که انجام شده است نباید نام 

عنوان معاویه پذیرفت و احکام عقود معاوییی را   ناچار بایستی عقد را به پس به. دارد

لک  در موردی که مقصود از شرط عوض مبادله آن بیا موییوع   . درباره آن اجرا کرد

خواهند دو بخشش را یم  ییک عمیل حقیوقی     و دو طرل میبخشش اصیی نیست 

انجام دهند و یکی را اصل و دیلری را فرع بر آن سازند، ایی  سیاختمان حقیوقی بیا     

 087چنانکه ماده  ؛سازد مجّانی بودن هبه منافات ندارد و ماهیت آن را دگرگون نمی

حیال  (. 771-774، صیص 7900کاتوزیان، )قانون مدنی نیز هبه معوّض را پذیرفته است

پس اگر در چنی  عقدی شرط عوض بیه ماهییت    .هبه است ،نمونه بارز عقود مجّانی

گذار آن را پذیرفته است، در عقود مجّانی دیلر نیز باید  عقد اصیی لطمه نزند و قانون

 .که دلیل خاصی آن را منع کند آن را پذیرفت، ملر ای 

اگر مودع و مستودع چنی  توافق کنند که مالی عیناً در برابیر  در ودیعه نیز  ،بنابرای 

ناچار بایسیتی آن   الحفاظه قرار گیرد، عمل حقوقی انجام شده ودیعه نخواهد بود و به حق

قانون مدنی نیز برای احتیراز از چنیی     781را اجاره شخص دانست و قید مجّاناً در ماده 

م  عقد ودیعه بیا مقتضیای آن منافیات    اما شرط پاداش یا حق حفاظت ی. توافقی است

فرعی دارد و عقد را به مبادلیه منفعیت بیا اجیرت تبیدیل       ةزیرا شرط عوض چهر ؛ندارد

 (.76-77، صص9، ج7917کاتوزیان، )کند نمی

نیز همی  نظر را  الدی  مدنی جاللو   طاهریاههل حبیب دکتر ،کاتوزیان دکتربر  عالوه

 (.997، ص7916طاهری، )اند پذیرفته
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 توجیه دوم .2-2

شیود باعیث معیوّض     ای که از سوی مستودع گرفته میی  الحفاظه حقکه گویند  برخی می

شود؛ زیرا در عقد معوّض دو عوض وجود دارد که یکی در برابر دیلیری   شدن ودیعه نمی

مبادله مالی به مالی و متقابل مدنظر اسیت امیا در ودیعیه،     ،عبارت دیلر به. گیرد قرار می

گونه است کیه   تحییل ایشان ای . دهد الحفاظه را می در حفاظت و هم حق مودع هم اذن

خاطر عقد مستقل دیلری است و اساسیاً ربطیی بیه     به ،اگر مودع به مستودع مالی بدهد

: عقد ودیعیه  (7: ودیعه ندارد و در واقع ما در ای  حالت با یک عقد مرکب مواجه هستیم

حسیب  ( 6 .داشیت  نخواهیمم .ق 781با ماده صورت مجّانی رخ داده و مشکیی هم  که به

( اگر زمان تعیی  نشده باشید )یا جعاله ( اگر زمان تعیی  شده باشد)مورد اجاره اشخاص 

مصیطفوی،  )دهید  بها یا جُعل می که از ای  جهت موجر یا جاعل به مستأجر یا عامل اجاره

 (.97، ص7946

 توجیه سوم .2-3

قیانون میدنی    781از تعریی، میاده    کیه  گویند نیز می صفایی دکترگروهی دیلر ازجمیه 

در ازای  که بر حسب عرل و عادت ودیعیه غالبیاً   درحالی ؛آید که ودیعه مجّانی است برمی

گونیه   شک صحیح و نافیذ اسیت و بیه دو    گونه ودیعه بی ای . شود پرداخت عوض واقع می

ودیعه معوّض  (6 .(داردیعنی عوض جنبه فرعی )مانند گروه اول  (7 :توان توجیه کرد می

شود اما ودیعه اصطالحی میذکور در قیانون میدنی نیسیت      ودیعه نامیده می که عرفاً با آن

قانون مدنی بایید صیحیح و معتبیر     78بیکه نوعی اجاره یا قراردادی است که طبق ماده 

 .شناخته شود

. پیذیرفت  تیوان  یکی از ای  دو توجییه را میی   در هر مورد با توجه به اراده متعامیی ،

نام امامیه نیز ایی  قیید را در    رسد و فقهای به نظر می قید مجّانی بودن زاید به ،هرحال به

 (.949-949، صص6، ج7967صفایی، )اند تعری، ودیعه نیاورده

 توجیه چهارم .2-9

قیانون   781نیز قائیند که از تعریی، میذکور در میاده     مصطفی عدلجمیه عده دیلری از

رک  عقد ودیعه است و اگیر در   ،شود که مجّانی بودن حفاظت مدنی چنی  استنباط می

غییط   دانند باید گفت که به عرل نیز با وجود مجّانی نبودن چنی  توافقی آن را ودیعه می

اگر )یا جعاله ( یی  شده باشداگر مدت تع)اجاره  بیکه اساساً ،مشهور به ودیعه شده است
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گویند که اگر چنی  قییدی نبیود    لک  ایشان در ادامه می. است( مدت تعیی  نشده باشد

 چنانکه عرل و عیادت غالبیاً   ،هیچ اشکالی نداشت که چنی  معامالتی ودیعه نامیده شود

ا هی  ها و بعضیی از مؤسسیه   طور که اغیب بانک همان ؛آن را بر ای  اسم موسوم کرده است

گیرند و اگیر   الحفاظه هم می حق ،کنند و در مقابل مثل اداره ثبت اسناد، قبول ودیعه می

گردد که مجّانی بودن ودیعه نبایید از ارکیان ایی  عقید      درست دقت شود معیوم می واقعاً

توانید   مجّانی است ولی مستودع هم میی  بیکه باید گفت که ودیعه اساساً ،محسو  گردد

 (.979-979، صص7919عدل، )البه عوض نمایدبرای حفاظت امانت مط

ایی   کیه  گویید   نیز با لح  شدیدتری از عرل دفاع کرده و می محمد بروجردی عبده

 (.644، ص7908بروجردی عبده، )قید مجّانی بودن زاید بیکه مخل است

خاطر حفاظیت از میال میورد ودیعیه      اند که اگر قرار باشد مستودع به گفته برخی نیز

جمییه  از. واهد بود بیکه عقد دیلیری اسیت  دریافت کند، ای  دیلر عقد ودیعه نخپولی را 

گوید اگر مستودع پول بلیرد، عقد جعالیه   است که می حائری شاهباغطرفداران ای  نظر 

 (.6-9، صص7960حائری شاهباغ، )خواهد بود

 توجیه پنجم .2-5

برای امی  اجیرت تعییی  شیده باشید و      ،اگر در عقد ودیعهکه معتقدند نیز بعضی دیلر 

 و حتی ای  دستمزد در برابر تعهد اصیی قرار گرفتیه باشید بیاز هیم عقید ودیعیه اسیت       

االصیول مجّیانی    چون عقد ودیعه مبتنیی بیر احسیان و ارفیاق اسیت عییی      که گویند  می

مسیؤول   بر همی  مبنا مستودع جز در میورد تعیدی و تفیریط اساسیاً    . شود محسو  می

لزوم مجّانی بیودن عقید ودیعیه تصیریح نشیده       ،فقهی ولی در تعاری،. شود میشناخته ن

در عمل نیز واگذار کردن حفاظت از اموال بیه اشیخاص و مؤسسیات بیا پرداخیت       .است

توان گفت که مجّانی بیودن جیزن ذات ودیعیه نیسیت و      بنابرای  می .اجرت مرسوم است

میثالً  . کنید  لیری تبیدیل نمیی   شرط اجرت مانع صحت ودیعه نیست و آن را به عقید دی 

حیاوی مقیررات مهمیی از     ،7997مقررات مربوط به تأسیس انبارهیای عمیومی مصیو     

جهت ودیعه است و بدیهی است که انبارهای عمومی در قبال خدماتی که برای صاحبان 

ای  قانون در تعری، انبار  7ماده . کنند دهند هزینه انبارداری مطالبه می کاالها انجام می

منظور قبیول و نلهیداری    ای است بازرگانی که به انبار عمومی مؤسسه»: گوید ی میعموم

و فالحتیی و کاالهیای صیاحبان صینایع و کشیاورزان و       مواد اولیه و محصوالت صینعتی 
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ت نظارت بر انبارهای عمومی و با رعاییت مقیررات ایی  قیانون و     أبازرگانان با موافقت هی

ت سهامی تأسیس و بر طبق مقررات و قوانی  اییران  صورت شرک های مربوطه به نامه آیی 

آیید ماهییت    که از عبارات و اصطالحات ای  قیانون برمیی   طوری به. «ثبت رسیده است به

عییت وییع خیاص ایی  قیانون و پرداخیت        قرارداد مزبور چیزی جز ودیعه نیست ولی به

ز ودیعیه  تیر ا  هزینه انبارداری از طرل صاحبان کیاال حیدود مسیؤولیت مسیتودع وسییع     

 (.77-70، صص7911کاشانی، )معمولی است

نیز در طرح اصالح قانون مدنی در تعریی، عقید    جعفر جعفری لنلرودیمحمد دکتر

( اعم از حقیقی یا حقیوقی )موجب آن شخصی  ودیعه عقدی است که به»: ندا ودیعه گفته

از جانب وی آن را حف  کند خواه  سسارد تا نیابتاً مال یا میک خود را به شخص دیلر می

اگیر  »: انید  در ادامه نیز بیان داشته .«باشد خواه نباشد( الحفاظت حق )=عمل او با اجرت 

الحفاظه باشد امی  در مقیام ردّ ودیعیه حیقّ حیبس دارد؛ در میدت       امانت با تعیی  حق

 (.499ص، 7914جعفری لنلرودی، )«اعمال حق حبس، امتناع از ردّ تعدی و تفریط نیست
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 نتیجه

هدل اساسی و عنصر اصیی عقد ودیعه فقط و فقط حفاظت از میال و  که رسد  نظر می به

 (.97-96، صص7949اسماعییی، )و نه هیچ چیز دیلر( امانت)یافت  آرامش خاطر است 

انید، عقید ودیعیه     دانان در تعری، عقد ودیعه بییان کیرده   طور که فقها و حقوق همان

مقتضای ذات عقد ودیعه کیه همانیا   . برای نلهداری از اموال است نیابت دادن به یک نفر

 .باشد، حف  و حراست از اموال مستودع از جانب امی  است هدل اصیی عقد ودیعه می

 .رایلان بودن عقد ودیعه جزن مقتضای اطالق ودیعه است نه جیزن مقتضیای ذات آن  

فایده ای  اطالق آن است که اگر در هنلام انعقاد عقد ودیعیه درخصیوص اجیرت امیی      

ثانییاً مسیتودع   و رسد  ، اوالً به عقد آسیبی نمی(صریحاً و یا یمناً)حرفی در میان نباشد 

هرگیاه  »: قیانون میدنی   997مطابق میاده   ،که توییح آن .تواند طیب اجرت کند بعداً نمی

قدام به عمیی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و ییا  کسی بر حسب امر دیلری ا

آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بیود ملیر   

ایی  میاده کیه منبعیث از قاعیده فقهیی       . «که معیوم شود که قصد تبرع داشته است ای 

 تاکه دارد  باشد بیان می می( یقصد التبرع لم المسیم محترم ما عمل)احترام عمل مسیمان 

جیا کیه شیک     در هر ،بنابرای . زمانی که قصد تبرع ثابت نشود عمل مسیم محترم است

امیا  . هیر عمیل اجرتیی وجیود دارد     یعنیی در مقابیل   ؛پیش آید اصل، احترام عمل است

قیانون میدنی بییان     781گذار در ماده  با توجه به قیدی که قانون ،خصوص عقد ودیعهدر

که هنلام انعقاد  داشته است دیلر چنی  شکی وجود نخواهد داشت و مستودع درصورتی

 .تواند مستحق آن باشد عقد صریحاً و یا یمناً اجرت را شرط ننموده باشد نمی

قیانون میدنی قابیل     781کثر چیزی است که از قید مجّیانی بیودن در میاده    اای  حد

اشیخاص را  ة اراد ،ییا تعویضیی  و که قوانی  تکمییی ییا تفسییری    چه ای  ،استنباط است

 .شوند کنند یا جایلزی  آن می که مبهم باشد، تفسیر می تکمیل یا درصورتی

ای که باید در ای  قسمت بررسی شود ای  است که آیا قیید مجّانییت در    یه حال مس

کثر باطیل  ادلیل نامشروع بودن حد آمره است و شرط خالفش بهاز قواعد م .ق 781ماده 

که ای  قید جزن قواعد تکمییی اسیت و امکیان گذاشیت  شیرط      و یا ای ( نه مبطل)است 

 .خالل وجود دارد

قانون مدنی، شرطی اسیت کیه    696از ماده  9در بند « نامشروع»واژه  ،که توییح آن

ای  شیبهه که رسد  نظر می به. و نظم عمومی یا خالل قانون باشد و یا خالل اخالق حسنه
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که شرط تعیی  اجرت برای مستودع، خالل اخالق حسنه و نظم عمیومی   درخصوص ای 

دنبال ای  بود که آیا چنی  شرطی خیالل قیانون    حال در اینجا باید به. باشد نیست، نمی

 آمره هست یا خیر؟

پیشیی  بیه آن اعتقیاد    هیای   آزادی اراده با مفهوم و گسترشی کیه فردگراییان سیده   

گیذار ییم  تأییید اصیل آزادی      زییرا قیانون   ؛داشتند، در حقوق ما پذیرفته نشده اسیت 

گذشیته از اصیولی   . ها، نفوذ شرط را موکول به مخالفت نداشت  با قانون کرده است اراده

کییی   طیور  که گاه در مواد قانون آمده است، قانون مدنی شرایط درستی قراردادهیا را بیه  

 .افزاید نیز شرایط خاصی بر آن می« عقود معی »کند و در هر یک از  معی  می

جا یکسان بود، اجرای ای  قاعده نیز با هیچ مشکیی  آور قوانی  در همه اگر نیروی الزام

ولی دشواری در ای  است که گیاه هیدل از وییع قیانون ایجیاد قاعیده        ،شد رو نمی روبه

عادالنه و مفیید  که خواهد آنچه را  گذار نظر ارشادی دارد و می قانون .ناپذیر نیست تخی،

تواننید بیرخالل    گونه موارد، آنیان میی   در ای . داند جانشی  سکوت طرفی  عقد سازد می

شود که الزام ناشی از ای  قوانی  مشروط  همی  جهت نیز گفته می به. قانون ترایی کنند

احکیام   ،بیرای مثیال  . دارد« تکمیییی »د نقیش  بر نبودن ترایی مخال، است و برای عقی 

آنها را شیرط   یتوان سقوط تمام خیارات در قراردادها در زمره قوانی  تکمییی است و می

سیقوط تمیام ییا بعضیی از خییارات را      »: قانون مدنی مقرر داشیته اسیت   990ماده )کرد

مخیال،   پس برای احراز نفوذ یا بطالن شروطی کیه (. «شرط نمود توان در یم  عقد می

اگیر قیانون امیری    یعنیی   ؛قانون است در مرحیه نخست باید طبیعت قانون را بازشناخت

در فقیه و  . شیمار رود شیرط حکومیت دارد    باشد، شرط باطیل اسیت و اگیر تکمیییی بیه     

. تشخیص قوانی  امری از تکمییی اختالل وجود دارد ةدرخصوص یابط ،همچنی  حقوق

 گزیراند و نا ای عام و روش  ناتوان مانده افت  قاعدهدر حقوق اروپایی نیز نویسندگان در ی

ترتیب که هرگاه قانون  بدی  ،اند روی آورده« نظم عمومی»به مفهوم قابل انعطال و مبهم 

با نظم عمومی ارتباط داشته باشید امیری اسیت و در سیایر میوارد بایید آن را تکمیییی        

 .دانست

بیکه  ،ها نیست ند ناشی از نقص پژوهشا رو شده ای  اشکالی که نویسندگان با آن روبه

زیرا باید مصالحی که مبنای ویع قانون قرار گرفته  ؛کند طبیعت مویوع آن را ایجا  می

تر انتخا  گیردد و   ها مقایسه شود و مصیحت مهم است با مصیحت احترام به آزادی اراده

 .دارد ای  کاری است که قاعده برنمی
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گیذار دسیت یابنید     نتوانند به حکم واقعی قیانون مرسوم ای  است که هرگاه محققان 

گذار، اصیی  های قانون یاری استقران در قوانی  و تحییل مبانی و هدل کنند تا به تالش می

های اجتمیاعی نتواننید    های موجود در قانون و مالحظه فراهم آورند و در جایی که قرینه

اصیی کیه در غالیب    ؛کنند میتناد د، برای رفع سرگردانی به آن اسنرا از تردید برهان هاآن

 .موارد رهنمون حقیقت است ولی احتمال دارد که گاه نیز با واقع منطبق نباشد

باره  توان فراهم آورد؟ در ای  حال آیا در تمیز قوانی  امری از تکمییی چنی  اصیی می

، اصیل  در مورد تردید مخالفت قرارداد با قیانون که اند  برخی گفته .نظر زیاد است اختالل

هیا و   تمام حالیت  ةگذار حکم را با مالحظ عدم مخالفت است؛ زیرا معیوم نیست که قانون

عناوی  گوناگون چنان ویع کرده باشد که با ترایی نیز نتوان برخالل آن رفتیار کیرد و   

انید کیه بیرای مخالفیت نداشیت        لک  برخی دیلر بر ای  اصل خرده گرفته. پیمان بست

اصل ای  اسیت  که بقی وجود ندارد تا در مقام تردید بتوان گفت حالت سا ،قانون با شرط

تردید از آغاز وییع قیانون وجیود داشیته     (. استصحا )که ویع پیشی  هنوز پابرجاست 

همی  جهت باید شروط و قراردادهیای میورد    کند و به است و هیچ اصیی ما را یاری نمی

 .شبهه را باطل دانست

افراد را ة توان جیوی آزادی اراد صرل شک نمی بهکه در مقام داوری باید بیان داشت 

حکم اصل آزادی اراده باید حکم به صحت تعهدات مخال، قانون مشیتبه   به ،ناچار. گرفت

اصیل   ،تیوان از اصیل آزادی اراده   در نتیجیه میی  . بی  قیانون امیری و غییر امیری نمیود     

عفیری لنلیرودی،   ج)اسیتخراج نمیود  « امری بودن قیانون  اصل غیر»عنوان با تری  کوچک

 (.96، ص7901
را  قیانون میدنی   901عنوان مثال طیرفی  عقید، ییمان معاوییی ناشیی از میاده        به

معیوم نیست که مدلول ماده مزبور یک قیانون  . کنند موجب شرط یم  عقد ساقط می به

زیرا مصییحت   ؛موجب دلیل باال باید حکم به صحت شرط مزبور نمود به !امری است یا نه

الوجیود اسیت و مصییحت فیرد در ایی  میورد        ی  مورد مخصوص، مشیکوک اجتماع در ا

، 7، ج7998امیامی،  )کند باشد و عقل امر معیوم را فدای امر مشکوک نمی الوجود می معیوم

 (.979ص
باید قائل که رسد  نظر می بنابرای  درخصوص شرط تعیی  اجرت در عقد ودیعه نیز به

معییوم   که مصییحت فیرد در ایی  میورد کیامالً      با توجه به اصل فوق و ای که شد به ای  

( توان گفت وجود نیدارد  و حتی می)باشد و مصیحت اجتماعی درخصوص آن مجهول  می
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طیور   قانون برای اشخاص آزادی بیشتری قائیل اسیت و بیه    ،که در قراردادهای مالی و ای 

و اصیل   شیود  کند و کمتر به قوانی  امری برخورد میی  استثنایی ای  آزادی را محدود می

، (766، ص9، ج7900کاتوزیان، )سازد تکمییی بودن قواعدی است که آثار عقد را معی  می

تنهیا خیالل    کند و نیه  بنابرای  چنی  شرطی هیچ ایرادی به ماهیت عقد ودیعه وارد نمی

مقتضای ذات عقد ودیعه نیست بیکه نامشروع و باطل هم نیست و همچنی  ماهیت عقد 

 .دده ودیعه را تغییر نمی

گذار قانون میدنی در   غیبه و شرایط زمانی ویع قانون مدنی باعث شده است تا قانون

قید مجّیانی   ،ای تکمییی و در جهت مقتضای اطالق عقد ودیعه عنوان قاعده به 781ماده 

 .کار ببرد بودن را به
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Abstract 

Iran civil code (article 607) has explicitly regarded the deposit contract as a 

bare contract in which mustandi (trustee) receives no money from mudi 

(depositor) for protecting the thing(s) entrusted to him. In this study, we will 

investigate if being free of charge, as explicitly mentioned in the civil code, 

is the requirement of substance in deposit contract or it is possible to agree 

to the contrary by the parties of the contract. In other words, what is the 

performance guarantee of the condition in which the trustee agrees with 

depositor to receive money for protecting the thing(s) entrusted to him? Is 

this condition valid or it has no legal effect, and if it is of no legal effect, 

does it nullify the deposit contract too? What is the reason for mentioning 

free of charge in article 607 of the civil code? According to the findings of 

this paper, it seems that the primary target and main element of the deposit 

contract is only protection of the thing entrusted. As jurists and lawyers 

believe, the aim of the deposit contract is to subrogate another person to 

retain a thing. Therefore, the requirement of substance of deposit contract 

which is also the main aim of concluding the contract is retention and 

protection of the depositor's thing(s) by the trustee and being free of charge 

is a requirement of absoluteness in the deposit contract and not a 

requirement of substance. Thus, if the parties of the deposit contract agree 

otherwise, it does not nullify the contract. 

Key words: Deposit, Trusteeship, Bona fide, Remuneration, Bare contract. 
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