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در مقايسۀ عقد وديعه با ساير عقود ،از لحاظ نظري ماهيت اجاره و وديعه و
تعريف اين دو عمل حقوقي در قانون مدني با هم شباهتي ندارد؛ ولي در عمل ،گاه
رابطۀ حقوقي كه ايجاد ميشود ،چنان به هر دو عقد ارتباط دارد كه بهآساني
نميتوان ماهيت آن را تشخيص داد؛ براي مثال ،شخصي كه اوراق بهادار يا اشياي
قيمتي خود را در صندوق امانت بانکي مينهد ،رابطۀ حقوقي ايجادشده بين بانک و
صاحب سرمايه چيست؟ آيا بانک صندوق امانت را به مشتري اجاره ميدهد يا
اشياي درون آن را به وديعه ميپذيرد؟ حقوقدانان فرانسوي ،اينگونه قراردادها را
كه نيابت براي حفظ مال مقصود اصلي طرفين است ،و شرط اجرت همسان با تعهد
به نگهداري در زمرۀ تعهدات اصلي طرفين قرار دارد ،قرارداد ويژهاي به نام «عقد
حفاظت» ناميدهاند .اكنون ،مهمترين پرسشي كه مطرح ميشود ،اين است كه ماهيت
«عقد حفاظت» چيست؟ آيا عقد حفاظت ،بهصورت عقد اجاره واقع ميشود و
معوض است و تعهد به نگهداري ،جنبۀ تبعي اين اجاره را دارد ،يا اينکه بايد آن را
وديعۀ با شرط عوض برشمرد؟ اين مقاله بر آن است تا پس از بررسي ماهيت
صندوق امانت بانکها ،اثبات كند كه قرارداد حفاظت همان عقد اجاره ،با شرط
ضمني اجارۀ مکاني امن و مطمئن است.
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مقدمه

وديعۀ سنتي ويژگي دوستانه داشته و پذيرش وديعه بر پايۀ نيکوكاري بوده است.
خدمتي كه امين نسبت به نگهداري از مال انجام ميدهد ،دوستانه و بهمنظور احسان
است و در برابر عوضي قرار نميگيرد .اما با گذشت زمان و بهدليل نيازهاي اقتصادي،
ارادۀ طرفين ،عقد وديعه را كه در اصل رايگان بوده ،به يک قرارداد معوض تبديل كرده
است .نظر برتر مؤلفان حقوق مدني فرانسه اين است كه شرط اجرت براي سپردهگير،
ماهيت وديعه را دگرگون نميسازد ( .)Mazeaud, 1995, T. 3, N. 1493بنابراين ،چنين
قراردادي را همچنان بايد وديعه شمرد .رويۀ قضايي فرانسه نيز رايگان بودن را ويژگي
اصلي براي وديعه نشمرده و دادگاهها وجود شرط عوض را مانعي براي توصيف
قرارداد بهعنوان وديعه ندانستهاند ،ولي بر ويژگي طبيعت منقولِ شيء سپرده شده ،تعهد
نگهداري و تعهد پس دادن تأكيد كردهاند 1.بااينهمه ،شرط عوض با خدمت مربوط به
نگهداري رابطۀ حقوقي پيدا نميكند ،در زمرۀ تعهدات اصلي ناشي از عقد درنميآيد و
جنبۀ فرعي دارد .در واقع ،فرعي بودن تعهد به دادن عوض ،مانع از اين است كه اجرت
نيز همسنگ تعهد به نگهداري مال شود و بهعنوان يک كل تجزيهناپذير ،موضوع قصد
مشترک طرفين قرار گيرد (كاتوزيان ،1831 ،ج ،4صص 11و .)61
كمكم قراردادهايي ظهور پيدا كرد كه با ريشه داشتن در عقد وديعه ،از دو جهت
با عقد وديعه تفاوت داشت؛ از طرفي ،شرط اجرت در اينگونه قراردادها با تعهد به
حفاظت از اموال سپردهگذار پيوند خورده است ،بهطوريكه مالک موظف است در برابر
خدمت سپردهگير به او اجرت بپردازد .از طرف ديگر ،عقد وديعه به يک قرارداد
حرفهاي ،و نه يک عقد وديعۀ ساده ،تبديل شده است؛ يعني نگهداري و محافظت
بهعنوان حرفه و تخصص سپردهگير شناخته ميشود ،در نتيجه ،مالک اموال خود را به
شخصي ميسپارد كه به تخصص و كارايي او اعتماد كامل دارد؛ مانند صندوق امانت
بانک نسبت به نگهداري از اموال مشتري كه در آن ميگذارد يا پاركينگهاي حرفهاي
وسايل نقليه ،نسبت به ماشينهايي كه در آن گذاشته ميشود .بنابراين وديعهاي كه
ويژگي رايگان بودن خود را حفظ كرده است ،از اين دسته از قراردادها خارج ميشود.
همچنين وديعهاي كه ويژگي سنتي داشته و تنها در نگهداري معمولي از اموال مالک
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خالصه ميشود ،در اين دسته از قراردادها راه ندارد .ويژگي اصلي اين دسته از
قراردادها در دو مطلب خالصه ميشود:
 .1از سويي ،معوض بودن ويژگي اصلي اين دسته از قراردادهاست؛ بهطوري كه
شرط اجرت ،همسنگ تعهد به حفاظت و نگهداري از مال است و در زمرۀ تعهدات
اصلي ناشي از عقد درميآيد .وديعهاي كه طبيعت رايگان بودن خود را از دست داده و
بهصورت معوض درآمده است؛ مانند انبارهاي عمومي كه با هدف قبول امانت و
نگهداري مواد اوليه در برابر خدماتي كه به صاحبان كاال ميدهند ،صاحبان كاال متعهد
به پرداخت هزينۀ انبارداري هستند.

6

 .6از سوي ديگر ،نيازهاي اقتصادي اين قرارداد را به سوي حرفهاي شدن كشيده و
سپردهگير را در برابر دريافت اجرت متعهد به حفاظت و نگهداري ساخته است؛ در
نتيجه ،عقد وديعه به يک قرارداد كامالً حرفهاي كه «تعهد به حفاظت در برابر عوض»
ماهيت اصلي اين قرارداد است ،تبديل شده است؛ بهدليل همين ويژگيها پارهاي از
نويسندگان حقوقي ،قراردادهاي مربوط به صندوق امانت ،سپردههاي بانکي ،نگهداري
اتومبيل در گاراژ ،انبارهاي گمركي و ايداع اشياء در مهمانسراها را ،قرارداد ويژهاي بهنام
«عقد حفاظت» 8ناميدهاند (آندره تنک1441 ،؛ 4به نقل از :السنهوري ،1413 ،ج ،1ص13
و كاتوزيان ،1831 ،ج ،4ص ،)64اما برخي ديگر از حقوقدانان معتقدند اين نامگذاري
تکليف قواعد حاكم بر قرارداد را معين نميكند

( Mazeaud, 1995, T. 3, N. 1507. Ripert

.)et Boulanger, 1956, T. 3, N. 2285
اكنون مهمترين سؤال مطرح اين است كه اساساً ماهيت عقد حفاظت چيست؟ آيا
در حقوق موضوعه و رويۀ قضايي ،قراردادي تحت عنوان عقد حفاظت وجود دارد؟ در
اين صورت ،آيا اين قرارداد ماهيت بسيط داشته و تنها قواعد يکي از دو عقد وديعه و
اجاره بر اين قرارداد حاكم است؛ يا اينکه ماهيت مركب دارد و قواعد هريک از دو عقد
وديعه و اجاره بر اين قرارداد حکومت ميكند؟ سرانجام ،بايد ديد در تعيين قواعد
حاكم بر اين قرارداد ،به كداميک از دو چهرۀ عقد ارتباط بيشتري پيدا ميكند ،وديعه،
اجاره يا هر دو؟
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براي يافتن پاسخ اين پرسشها ،ماهيت صندوق امانت بانکها بررسي و مسئله
اينگونه مطرح ميشود كه شخص با يکي از بانکها توافق ميكند كه اوراق بهادار،
اسناد و اشياي قيمتي خود را در صندوق امانت بانک بگذارد تا از دستبرد ،آتشسوزي
و ساير حوادث در امان بماند .پرسشي كه مطرح ميشود ،اين است كه رابطۀ حقوقي را
كه بين بانک و صاحب سرمايه برقرار ميشود ،چگونه ميتوان تعبير كرد؟ آيا بانک
بهعنوان موجر صندوق امانت را به مشتري اجاره داده و در مقابل تمليک منفعت از
مستأجر اجرت ميگيرد؟ يا اينکه بانک اشياء درون صندوق را بهعنوان امانت از مالک
به وديعه ميپذيرد (السنهوري ،1413 ،ج ،1ص)11؟
 .2قرارداد صندوق امانت

قرارداد صندوق امانت زماني شکل ميگيرد كه مطابق آن ،بانک صندوقي را در برابر
دريافت عوض در اختيار مشتري قرار ميدهد تا مشتري اشياء ،اسناد و اموال قيمتي
خود را در آن به امانت گذارد .در اينگونه موارد ،مسئوليت بانک تا حد محافظت
متعارف از صندوقهاي اجارهاي و جلوگيري از دسترسي افراد غيرمجاز به آنهاست و
بانک هيچگونه مسئوليتي راجع به محتويات صندوقها و حوادثي كه مبني بر تعدي و
تفريط بانک نباشد ،بر عهده نميگيرد .در عين حال ،چون اشخاص اوراق بهادار ،اسناد
و اشياي قيمتي خود را به بانک وديعه ميسپارند ،انتظار دارند تا بانکها نيز در حد
مطلوب از آنها مراقبت و نگهداري نمايند .در واقع ،مشتريان به علت اطمينانخاطري
كه به اينگونه مؤسسات دارند ،حاضر ميشوند تمام سرمايۀ خود را به آنها بسپارند.
در عوض ،مشتري نيز ميتواند در صندوق خود هرگونه اشياء و اموالي كه مايل باشد،
بگذارد .در هنگام واگذاري صندوقهاي اجارهاي ،يک يا دو كليد به اجارهكنندۀ صندوق
تحويل داده ميشود.
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 .2-2ماهيت قرارداد صندوق امانت
 .2-2-2طرح بحث

دربارۀ ماهيت و احکام صندوق امانت ،اختالف و ترديد نمودارتر از ساير قراردادهاي
حفاظت مانند قرارداد پاركينگ و قرارداد انبارهاي گمرگي است؛ زيرا از سويي ،اين
نکته را نميتوان انکار كرد كه در اجارۀ صندوق امانت ،هدف اصلي طرفين نگهداري از
اموالي است كه در آن نهاده ميشود و بانک حفاظت از اشياء را بر عهده ميگيرد .در
حقيقت ،مشتريان بانک به علت اطمينانخاطري كه نسبت به امنيت اينگونه صندوقها
دارند ،اموال خود را در اختيار بانکها قرار ميدهند؛ چنانكه باز و بسته نمودن قفل
صندوق نيز تنها توسط متصدي صندوق به همراه شخص مشتري امکانپذير است .مبلغ
اجارهبهايي نيز كه بهعنوان اجارۀ صندوق توسط مشتري پرداخت ميگردد ،چندان ناچيز
است كه تصور اينکه بانک هدفي غير از حفاظت از اموال مشتري را بر عهده دارد،
بهكلي از بين ميبرد .از سوي ديگر ،عقد بهصورت اجاره ،اما نه اجارۀ ساده بلکه اجارۀ
مکاني امن و مطمئن براي حفاظت از اموال مشتري واقع ميشود .بانک از محتواي
صندوق آگاه نيست و مستأجر ،هرگاه بخواهد ميتواند اموالي را بردارد يا چيزي بر آن
بيفزايد و كليد صندوق را در اختيار دارد.
به جهت وجود همين قواعد پيچيده دربارۀ ماهيت اين قرارداد و قواعد حاكم بر
آن ،بين رويۀ دادگاههاي فرانسه و حقوقدانان اين كشور ،اختالفنظر جدي وجود دارد.
دربارۀ ماهيت قرارداد صندوق امانت و قواعد حاكم بر آن در حقوق فرانسه ،سه نظر
گوناگون داده شده است:
 .2-2-2-2اجاره بودن قرارداد صندوق امانت

بعضي گفتهاند عنصر اصلي وديعه و جوهر و مقتضاي عقد در اين خالصه ميشود كه
مالي بهمنظور «نگهداري» به ديگري سپرده شود و گيرنده آن را حفظ كند و با نخستين
مطالبه به صاحبش برگرداند؛ درحاليكه محتواي صندوق امانت به بانک سپرده
نميشود ،در اختيار مشتري است و او ميتواند اشياي درون آن را به ميل خود و بدون
اينکه به آگاهي بانک برساند ،كم و زياد كند .پس نميتوان بانک را متعهد به حفاظت و
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رد مالي دانست كه در اختيار ندارد و از چند و چون آن بياطالع ميماند .به همين
جهت ،عقدي را كه واقع شده است ،بايد اجارۀ صندوق امانت تلقي كرد و قواعد اين
عقد را حاكم بر روابط طرفين شمرد
11, N. 1171

( Mazeaud, 1995, T. 3, N. 1507 Planiol et Ripert,

 .1954, T.رأي مورخ  11فوريه ( 1441ديوان عالي كشور)؛ به نقل از:

نشريۀ دالوز ،1441 ،ص( 811با يادداشت آندره تنک)؛ به نقل از :كاتوزيان ،1831 ،ج،4
ص68؛ السنهوري ،1413 ،ج ،1ص .)11بيشتر حقوقدانان فرانسه و بيشتر محاكم اين
كشور اجاره بودن قرارداد صندوق امانت را قبول و تأييد كردهاند (دموگ،1418 ،
ص .831نشريۀ دالوز ،1416 ،ج ،6ص .61نشريۀ سيري ،1411 ،ج ،6ص14؛ به نقل از:
السنهوري ،1413 ،ج ،1ص .11رأي مورخ  11مارس ( 1411دادگاه تجديدنظر
مونپوليه)؛ به نقل از :نشريۀ دالوز ،1416 ،ج ،6ص .61رأي مورخ  16فوريۀ 1418
(دادگاه تجديدنظر پاريس)؛ به نقل از :نشريۀ دالوز ،1411 ،ج ،6ص616؛ به نقل از:
السنهوري ،بيتا ،ص81؛ السنهوري ،1413 ،ج ،1ص.)11
 .2-2-2-2-2رد نظریۀ عقد اجاره

مخالفان اين نظريه سعي كردهاند با دو اشکال «اجاره بودن» قرارداد صندوق امانت را
نپذيرند .به همين منظور در رد استدالل موافقان عقد اجاره ،يک اشکال ماهيتي و يک
اشکال شکلي مطرح كردهاند:
 .2-2-2-2-2-2اشکال ماهيتي

بانک طبق قراردادي كه با مشتري دارد تعهد ميكند از صندوق و اموال درون آن
محافظت كند؛ زيرا از طرفي ،هدف اصلي از انعقاد قرارداد صندوق امانت چيزي جز
حفاظت و نگهداري از اموال مشتري نيست .بانک نيز به موجب قرارداد بينابين،
مسئوليت حفاظت از آن را قبول مينمايد .از طرف ديگر ،عنصر اصلي عقد وديعه اين
است كه مالي به امين سپرده شود تا عهدهدار نگهداري آن باشد؛ بنابراين ،حفاظت از
صندوق امانت چيزي جز مفاد عقد وديعه نيست .در واقع ،مشتريان بانک به علت
اطمينانخاطري كه نسبت به امنيت اينگونه صندوقها دارند ،اموال خود را به بانکها
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ميسپارند وگرنه مشتريان هرگز حاضر نميشوند اموال خود را با تنظيم يک قراردادي
كه اصالً حرفهاي نيست و بانک حفاظت از آن را كامالً بر عهده نميگيرد ،تسليم بانک
نمايند .در نتيجه ،مفاد قرارداد حفاظت چيزي جز مفاد عقد وديعه نيست (السنهوري،
بيتا ،ص81؛  ،1413ج ،1ص .)11موافقان «اجاره بودن» قرارداد صندوق امانت در
جواب اين عده ميگويند :اينکه ميگوييد بانک طبق قراردادي كه با مشتري دارد ،بايد
از صندوق و اشياي درون آن محافظت كند ،اين تعهدي است كه ميتوان آن را به
موجب عقد اجاره نيز بر بانک تحميل نمود .در واقع ،اجاره نبودن قرارداد صندوق
امانت سبب نميشود تا نتوان در عقدي غير از وديعه ،بر يکي از طرفين قرارداد (بانک)
شرط نمود تا ضمن عقدي الزم موظف باشد تا از اموال مشتري حفاظت و نگهداري
نمايد و آن را تعهد اصلي وي شمرد .درصورتيكه الزام و تعهد بانک به حفاظت از
اشياء و اموال مشتري در ضمن عقد الزمي مانند اجاره مؤثرتر و اجراييتر از عقودي
است كه هرگاه طرفين اراده كنند ،ميتوانند آن را برهم زنند؛ زيرا برهم زدن عقد جايز
به هيچ سبب خاصي نياز ندارد و هريک از طرفين ميتواند در هر زمان كه بخواهد آن
را فسخ كند (كاتوزيان -1831 ،ب ،ج ،1ص.)41
 .1-2-2-2-2-2اشکال شکلي

بانک در هنگام واگذاري صندوقهاي اجارهاي ،طبق قراردادي كه با مشتري بانک دارد،
يک يا دو كليد به اجارهكنندۀ صندوق تحويل ميدهد ،كه نه مشتري و نه بانک
نميتوانند درب صندوق را بهتنهايي و بدون اينکه طرف ديگر حاضر باشد ،باز نمايد.
پس چگونه ميتوان قرارداد منعقدشده را اجاره دانست ،درحاليكه مشتري نميتواند
بهعنوان مستأجر صندوق ،از منافع عين مستأجره مستقالً و بهتنهايي استفاده نمايد .از
طرفي ،هدف از عقد اجاره اين است كه موجر (بانک) منفعت مورد اجاره يا به عبارت
دقيقتر ،حق مالکيتي را كه بر منافع دارد ،در برابر عوض به مستأجر (مشتري) تمليک و
تسليم نمايد .اين تمليک و تسليم زماني كامل ميشود كه مستأجر بتواند از منافع عين
مستأجره استفاده نمايد .از طرف ديگر ،هدف اصلي از انعقاد قرارداد صندوق امانت،
چيزي جز حفاظت و نگهداري از اموال مشتري بانک نيست .پس قرارداد مذكور
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شباهت بيشتري با عقد وديعه دارد؛ زيرا در موردي كه به قرائن معلوم شود كه «تعهد
به نگهداري» بناي طرفين بوده است يا عرف از عمل سپردن ،مفهوم ايداع و امانت و
التزام بر حفاظت را دريابد ،رابطۀ حقوقي را بايد تابع احکام «وديعه» شمرد .موافقان در
جواب ايشان ميگويند :اينکه شما ميگوييد هميشه يکي از كليدها نزد بانک ميماند و
نميتوان بهتنهايي درب صندوق را باز كرد ،در نتيجه مشتري نميتواند بهطور كامل از
منافع عين مستأجره استفاده كند ،اين مسئله فرع بر تعهد بانک به نگهداري و محافظت
از اشياء درون صندوق امانت است .به عبارت ديگر ،تعهد اصلي بانک حفاظت از اشياء
درون صندوق است؛ لذا هر تعهدي غير از «تعهد حفاظت» ،اگر در تراضي دو طرف
نقش مؤثري داشته باشد ،فرع بر تعهد اصلي و حفاظت از اموال مشتري است
(السنهوري ،بيتا ،ص81؛  ،1413ج ،1ص.)11
 .1-2-2-2ودیعه بودن قرارداد صندوق امانت

گروه ديگري از حقوقدانان ،با اينکه پذيرفتهاند اجارۀ صندوق امانت با عقد وديعۀ
مرسوم تفاوت دارد ،قرارداد را اجاره نميدانند .براي توجيه اين نظر گفتهاند كه
برخالف قواعد حاكم بر اجاره در اين قرارداد مستأجر صندوق حق ندارد به دلخواه
خود از آن استفاده كند بلکه بايد با هماهنگي مسئول مربوطه داخل در محيط
صندوقهاي اماني شود و با دو كليد در را باز نمايد؛ درحاليكه ميدانيم در اثر عقد
اجاره منافع ملک به مستأجر تعلق مييابد .از اين پس دو مالک براي عين وجود دارد:
مستأجر كه مالک منفعت است و ميتواند آن را به ديگري واگذار يا خود از آن استفاده
كند و مالک عين بدون منفعت ،كه تنها در حدود مالکيت خود ميتواند در آن تصرف
كند ،بدون اينکه به انتفاع مستأجر خللي برساند (كاتوزيان ،1831 ،ج ،1ص.)811
بنابراين ،در مالکيت منفعت (موضوع عقد اجاره) هميشه شخصي غير از مالک
عين ،حق بهرهبرداري انحصاري از مال را پيدا ميكند و ذرههاي منفعت در ملک
مستأجر به وجود ميآيد؛ پس چگونه ميتوان قرارداد مزبور را اجاره دانست ،درحاليكه
مستأجر بدون حضور نمايندۀ بانک نميتواند در محل صندوقهاي امانت وارد شود و
آن را باز نمايد؟
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از طرفي بانک تعهد حفاظت از صندوق را بر عهده گرفته است و مشتري به علت
اطمينانخاطري كه به بانک دارد ،اموال خود را درون صندوق امانت بانک قرار ميدهد
و بانک را عهدهدار نگهداري از آن اشياء ميداند .از طرف ديگر ،در مفهوم وديعه نوعي
نيابت و تفويض اختيار نهفته است؛ زيرا به موجب آن براي نگهداري و حفاظت از مالي
به ديگري نيابت داده ميشود .قدر متيقن از نيابت در عرف و عادت نيز موردي است
كه مأذون در تصرف (مستودع) صرفاً به نفع اذندهنده (مودع) تصرف كند؛ مانند
تصرف امين در مال مورد وديعه و تصرف وكيل در مال مورد تصرف .پس رعايت غبطۀ
سپردهگذار نيز باعث ميشود تا بانک كه نقش سپردهگير را دارد ،در حفاظت از اشياي
مشتري كوتاهي نکند (جعفري لنگرودي ،1834 ،صص.)186-181
در نهايت ،هدف اصلي از انعقاد وديعه سپردن مالي به ديگري براي نگهداري
است .جوهر و مقتضاي عقد در اين خالصه ميشود كه مالي بهمنظور «نگهداري» به
ديگري سپرده شود و گيرندۀ آن را حفظ كند و با نخستين مطالبه به صاحبش برگرداند
(كاتوزيان ،1831 ،ج ،4ص .)11در قرارداد صندوق امانت نيز مهمترين هدف طرفين از
انعقاد قرارداد ،حفاظت از اموال مشتري است .بانک نيز موظف است هر زمان كه
مشتري خواست ،محتواي صندوق را به مشتري برگرداند .پس بايد پذيرفت آنچه واقع
شده است ،به وديعه شباهت و نزديکي بيشتري دارد .وديعهاي كه مال مورد امانت
بهطور كامل در اختيار امين قرار نميگيرد و در عين حال كه مالک در آن تصرف
ميكند ،امين نيز مأمور نگهداري از آن است؛ اختيار امين در حفظ مال ودعي ،منافاتي با
تصرف مالک در آن بهمنظور نگهداري يا غير آن ندارد؛ زيرا خصوصيت نيابت در اين
است كه مال بهطور كامل از اختيار مالک خارج نميشود و مقتضاي تعريف وديعه به
«استنابۀ في الحفظ» نيز همين است .مانند وضعي كه اتومبيل در گاراژها و امانات
ايداعشده در مهمانسراها دارد (

Ripert et Boulanger, 1956, T. 3, N. 2289. Ripert et

.)Roblot, 1974-1976, T. 1, N. 2172
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 .2-1-2-2-2رد نظریۀ عقد ودیعه

مخالفان اين نظريه سعي كردهاند با دو اشکال «وديعه بودن» قرارداد صندوق امانت را
رد كنند .به همين منظور ،در رد استدالل موافقان ،دو اشکال ماهيتي مطرح كردهاند:
 .2-2-1-2-2-2تسليم مورد ودیعه شرط پيدایش عقد ودیعه

برخي از حقوقدانان معتقدند عبارت مادۀ  111قانون مدني« :يک نفر مال خود را به
ديگري ميسپرد» ،ظهور در عيني بودن عقد وديعه دارد؛ يعني وديعه از تاريخ تسليم مال
به امين منعقد ميشود .بنابراين ،سپردن و تسليم مال شرط پيدايش وديعه است .در
واقع ،تسليم مادي يک شيء به سپردهگير است كه او را متوجه تعهدات خود از جهت
نگهداري و پس دادن مال سپردهشده ميكند (كاشاني ،1833 ،ص .)111اين مهم
بهوضوح از مادۀ  111قانون مدني قابل برداشت است؛ زيرا قانون مدني از لفظ «سپردن»
در تحقق وديعه استفاده نموده است و بنابراين ،الفاظ قانونگذار داللت بر معناي ظاهر
ميكند ،مادامي كه برخالف آن تصريح نشود .عقد وديعه از عقود عيني به شمار ميرود
كه در تحقق آن قبض بهعنوان شرط صحت دخالت دارد.

1

در تأييد عيني بودن عقد وديعه ميتوان به مادۀ  1413قانون مدني فرانسه و مادۀ

 133قانون مدني آلمان 1اشاره كرد كه در اين دو ماده بر منقول بودن موضوع عقد
وديعه تأكيد كرده است .مفهوم عرفي وديعه و آغاز تعهدات طرفين در برابر هم از
تاريخ قبض نيز ،شرط قبض در صحت عقد وديعه را تأييد ميكند؛ زيرا تا زماني كه مال
مورد وديعه به امين تسليم نشده است ،امين چيزي در اختيار ندارد تا ملتزم به نگهداري
از آن باشد و امکان انجام خدمتي بهمنظور ادارۀ مال مودع وجود ندارد تا او نيز متعهد
به تأديۀ مخارج آن شود .بنابراين ،درحاليكه وديعه در زمرۀ عقود عيني است ،پس چرا
بانک در مقام سپردهگير ،چيزي را بهعنوان مورد وديعه (سپرده) از مشتري قبول
نميكند؟ مگر نه اين است كه سپردهگذار چيزي را بهعنوان سپرده به امين ميدهد ،پس
او نيز بايد بهعنوان سپردهگير مورد وديعه را قبول و قبض نمايد .مادۀ  113قانون مدني
كه ميگويد« :در وديعه قبول امين الزم است ،گرچه به فعل باشد» نيز مؤيد همين
مطلب است .درحاليكه بانک تنها صندوق امانت را به قبض مشتري ميدهد و خود
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بانک از مشتري چيزي بهعنوان سپرده قبول نميكند .در جواب اين اشکال گفته شده
است كه گاهي اتفاق ميافتد كه سپردهگير اختيار واگذاري و سپردن مال وديعه را بر
عهدۀ مودع ميگذارد؛ مانند موردي كه فردي كليد ماشين يا منزل خود را به ديگري
ميدهد تا اشياء و اموال خود را براي مدتي در آنجا بگذارد .در اينگونه موارد نيز
هرچند مال وديعه به قبض مستقيم سپردهگير درنميآيد ،اما عقد وديعه منعقدشده تلقي
ميگردد و عرف از عملي كه انجام شده است ،چيزي غير از وديعه نميفهمد .البته بايد
گفت در اينگونه موارد عمل سپردهگير بهمنزلۀ قبض و در حکم آن است .چنانكه در
عقد رهن ،قبض عرفي مال مرهون كافي براي وقوع رهن است و قبض مادي ضرورت
ندارد .به بيان ديگر ،استيالي معنوي مرتهن بر توقيف و فروش مال مرهون در ديد
عرف براي صحت عقد كافي است (كاتوزيان ،1831 ،ج ،4ص .)111در نتيجه قرارداد
صندوق امانت نيز از جهت قبض مانند عقد رهن است؛ يعني همين كه بانک صندوق
امانت را در اختيار مشتري قرار ميدهد تا فرد اموال خود را در آن قرار دهد ،قبض
محقق ميشود.
 .1-2-1-2-2-2امين باید مورد ودیعه را عيناً به مالک برگرداند

اشکال دوم از دو مقدمه تشکيل ميشود :از طرفي امين بايد مورد امانت را به مودع رد
كند و نميتواند اجراي تعهد خود را منوط به اثبات مالکيت او سازد .پس اگر بين مودع
و شخص ديگري در مورد مالکيت مال وديعه اختالف باشد ،امين بايد آن را به مودع
بدهد ،مگر اينکه دادگاه ضمن قراري آن را نزد امين توقيف نمايد .همچنين ممکن است
براي جلوگيري از ضرر مالک و مسئوليت امين در برابر او ،گفته شود كه ابالغ
دادخواست ادعاي ثالث به امين مجوز امتناع از رد وديعه تا پايان دادرسي يا رأي دادگاه
است (كاتوزيان ،1831 ،ج ،4ص .)11بايد افزود كه از جمع مواد  164و  161قانون
مدني چنين برميآيد كه مودع از نوعي امارۀ مالکيت در برابر مستودع سود ميبرد؛ به
اين بيان كه مودع مالک است و استحقاق گرفتن مورد وديعه را دارد ،مگر اينکه خالف
آن ثابت شود (.)Planiol et Ripert, 1954, T. 11, N. 1179
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از طرف ديگر ،به موجب مادۀ  114قانون مدني« :امين بايد عين مالي را كه
دريافت كرده است ،رد نمايد»؛ زيرا مستودع هيچ حقي در مال مورد وديعه پيدا نميكند
و بايد آن را پس از انحالل عقد به مالک بازگرداند .بنابراين ،امين حق ندارد حتي در
صورتي كه مال مورد امانت در زمرۀ اموال مثلي است ،آن را مصرف كند و مثل آن را
تهيه و به مودع بدهد؛ براي مثال ،اگر چند بسته اسکناس در صندوق امانت بانک به
وديعه نهاده شود ،بانک نميتواند پول را به جريان اقتصادي و مبادله گذارد و معادل آن
را به امانتگذار بدهد .همچنين ،تعهد مربوط به رد عين مال ،تعهد به نتيجه است؛ يعني
تا زماني كه نتيجۀ مطلوب به دست نيامده است ،نميتوان امين را از مسئوليت بري
دانست .به همين دليل نيز بر طبق قواعد عمومي آيين دادرسي ،اثبات رد مال با امين
است و ادعاي او بدون دليل پذيرفته نميشود (نجفي ،1811 ،ج ،61ص .)141با اين دو
مقدمه ،اشکال از اينجا ناشي ميشود كه بانک بهعنوان مستودع (امين) هرگز مالي را
بهعنوان سپرده از مشتري نميگيرد تا بخواهد آن را به مالک برگرداند؛ به عبارت ديگر،
هيچ قبض و اقباضي در قرارداد صندوق امانت صورت نميپذيرد تا امين موظف باشد
عين مورد وديعه را تنها به مالک يا قائممقام او برگرداند .شما كه قرارداد صندوق امانت
را وديعه ميدانيد ،يکي از اركان وديعه برگرداندن مورد وديعه توسط امين (بانک) به
مالک آن است .بااينهمه ،چرا بانک اشياء و اموال مودع را به او برنميگرداند؟ موافقان
در جواب اين اشکال گفتهاند :آنچه مستودع در مقام رد مورد وديعه وظيفه دارد ،اين
است كه امکان دستيابي مودع به مال وديعه را فراهم كند؛ يعني الزم نيست در مقام رد
حتماً مورد وديعه را به قبض مالک بدهد بلکه همين مقدار كه استيال و وسيلۀ دسترسي
مالک به مورد وديعه را فراهم كند ،به تکليف رد وديعه عمل نموده است (السنهوري،
 ،1413ج ،1ص.)13
 .1-1-2-2-2رابطۀ حقوقي شرط اجرت در عقد ودیعه با «تعهد به نگهداری»

موافقان نظريۀ وديعه بودن قرارداد صندوق امانت ،پس از پاسخ ايرادات مخالفان
ميگويند :اگر قرار است اعتراضي هم بر وديعه بودن قرارداد صندوق امانت ،باشد
اشکال اصلي اينجاست كه وديعه ذاتاً عقدي مجاني است .از طرفي ،خدمتي كه امين
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نسبت به نگهداري از مال انجام ميدهد ،رايگان و پذيرش وديعه بر پايۀ نيکوكاري
است .سپردهگير خدمتي به سپردهگزار ميكند بيآنکه انتظار جبران آن را داشته باشد .از
طرف ديگر ،با گذشت زمان و بهدليل ظهور نيازهاي اقتصادي رايگان بودن وديعه
دگرگون شده است .آزادي قراردادها و ارادۀ طرفين ،وديعه را كه در اصل رايگان بوده،
به يک قرارداد معوض تبديل كرده است .بااينهمه ،شرط عوض (اجرت) با خدمت
مربوط به نگهداري رابطۀ حقوقي پيدا نميكند ،در زمرۀ تعهدات اصلي ناشي از عقد
درنميآيد و جنبۀ فرعي دارد .در واقع ،فرعي بودن تعهد به دادن عوض ،مانع از اين
است كه اجرت نيز همسنگ تعهد به نگهداري و حفاظت از اموال شود و بهعنوان يک
كل تجزيهناپذير ،موضوع قصد مشترک طرفين قرار گيرد (كاتوزيان ،1831 ،ج،4
صص 11و .)61
اشکال تنها در قراردادهايي است كه اوالً تعهد به نگهداري در آنها معوض است؛
يعني مالک موظف است در برابر نگهداري و محافظت امين اجرتي به وي بپردازد؛ دوم،
عقد وديعه به يک قرارداد حرفهاي و نه يک عقد وديعۀ ساده ،تبديل گشته است؛ يعني
وديعۀ با اجرت بهعنوان حرفه و تخصص سپردهگير مورد پذيرش قرار ميگيرد ،در
نتيجه ،مالک اموال خود را به نهادي ميسپارد كه به تخصص و كارايي آن اعتماد كامل
دارد و نسبت به حفاظت از اموال خود مطمئن است؛ مانند صندوق امانت بانک نسبت
به نگهداري از اموال مشتري ،يا پاركينگهاي حرفهاي اتومبيل نسبت به ماشينهايي كه
در آن نگهداري ميشود .بنابراين ،وديعهاي كه ويژگي رايگان بودن خود را حفظ
ميكند ،از اين دسته از قراردادها خارج است .همچنين وديعهاي كه ويژگي سنتي داشته
و تنها در نگهداري معمولي از اموال مالک خالصه ميشود ،در اين دسته از قراردادها
راه ندارد .ويژگي اصلي اين دسته از قراردادها در دو مطلب خالصه ميشود:
 .1از سويي ،معوض بودن ويژگي اصلي اين دسته از قراردادهاست ،به طوريكه
شرط اجرت همسنگ تعهد به حفاظت از مال است و در زمرۀ تعهدات اصلي ناشي از
عقد درميآيد .وديعهاي كه طبيعت رايگان بودن خود را از دست داده و بهصورت
عقدي معوض درميآيد .مانند انبارهاي عمومي كه در برابر خدماتي كه به صاحبان كاال
ميدهند ،صاحبان كاال متعهد به پرداخت هزينۀ انبارداري هستند.
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 .6از سوي ديگر ،نيازهاي اقتصادي اين قرارداد را به سوي حرفهاي شدن كشيده و
سپردهگير را در برابر دريافت عوض ،متعهد به حفاظت ساخته است .در نتيجه عقد
وديعه به يک قرارداد كامالً حرفهاي كه «تعهد به حفاظت در برابر اجرت» مقتضاي
اصلي اين قرارداد است ،تبديل شده است؛ بهدليل همين ويژگيها نيز پارهاي از
نويسندگان قراردادهاي مربوط به صندوق امانت بانکها و نگهداري اتومبيل در گاراژ و
ايداع اشياء در مهمانسراها را قرارداد ويژهاي به نام «عقد حفاظت» خواندهاند.
بنابراين ،چنين قراردادي را نميتوان وديعه شمرد و احکام آن را بر آن بار كرد؛
زيرا هرچند وجود اجرت در اين قرارداد مانع از آن نيست كه قرارداد را وديعه بدانيم،
اصلي بودن تعهد به دادن عوض ،شرط عوض را همتراز با تعهد به نگهداري ميكند.
وديعهاي كه به اينگونه با شرط عوض همراه ميشود ،طبيعت مجاني بودن خود را از
دست ميدهد و بهصورت عقد معوض درميآيد .در حقوق فرانسه وديعۀ با دستمزد را
عقد دوجانبي ميدانند ،به اين ترتيب كه عوض در برابر تعهد به حفاظت قرار ميگيرد
و هركدام علت ديگري ميشود (

Mazeaud, 1995, T. 3, N. 1493.Ripert et Boulanger,

.)1956, T. 3, N. 2268
 .7-1-2-2-1-2تفاوت قرارداد حفاظت و عقد اجاره

در مطلب قبل يادآور شديم كه اگر در عقد وديعه شرط عوض ،همسنگ با تعهد به
نگهداري قرار گيرد ،ديگر عقد مذكور وديعه نيست؛ زيرا وديعۀ با شرط عوض نيز
مجاني بودن طبيعت خود را حفظ ميكند ،مگر اينکه طرفين بهصراحت بيان كنند كه
مقصودشان اجاره است .اكنون سؤال مهمي كه به ذهن ميرسد و نتيجۀ آن در روشن
شدن ماهيت عقد حفاظت مؤثر است ،اين است كه اساساً چه فرقي بين عقد حفاظت با
اوصافي كه براي آن بيان كرديم ،با قرارداد اجاره وجود دارد؟ در عقد حفاظت وجود
اجرت همسنگ تعهد به نگهداري مال ميشود و شرط عوض در زمرۀ تعهدات اصلي
عقد درميآيد .همچنين تعهد به حفاظت در آن چهرۀ حرفهاي به خود ميگيرد و
بهصورت تخصص متعهد جلوه ميكند .از طرفي ،در عقد اجاره نيز تمليک منافع در
برابر عوض معين انجام ميگيرد ،يعني مستأجر نيز مالي به موجر ميدهد يا تعهد
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پرداخت آن را ميكند .وجود عوض نيز از عناصر اصلي عقد اجاره است و به همين
جهت توافق دربارۀ بيعوض بودن اجاره ،عقد را باطل ميكند (كاتوزيان ،1831 ،ج،1
ص .)811از طرف ديگر ،به موجب قاعدۀ «المؤمنون عند شروطهم» ،هر نوع تعهدي را
ميتوان در ضمن عقد اجاره بر موجر يا مستأجر شرط نمود؛ براي مثال ،موجر تعهد
ميكند ملک ديگري را در كنار حرفۀ مستأجر به اجاره ندهد يا اينکه مستأجر تعهد
ميكند تا ضمان تلف مورد اجاره بر عهدۀ او باشد .مسئوليت متصديان حمل و نقل در
نگهداري و حفاظت از اشيائي كه به آنان سپرده ميشود نيز از همين قبيل است.
بااينهمه ،آيا تفاوتي بين قرارداد حفاظت و عقد اجاره از جهت دو عنصر «تعهد به
نگهداري» و «شرط عوض» ميتوان يافت؟ آيا اين دو قرارداد با يکديگر يکسان نبوده و
احکام و آثار مشابهي با يکديگر ندارند؟ مضاف بر اينکه نامگذاري اين قرارداد به «عقد
حفاظت» تکليف قواعد حاكم بر قرارداد را معين نميكند (

Mazeaud, 1995, T. 3, N.

.)1507, Ripert et Boulanger, 1956, T. 3, N. 2285
طبق اين تحليل ،شرط هرگونه اجرتي در عقد وديعه آن را به اجاره تبديل نميكند
و بر روابط طرفين قواعد اجاره حکومت نميكند بلکه آن شرطي موضوع وديعه را
تبديل به عقد اجاره ميكند كه همتراز و همسنگ تعهد به نگهداري باشد و در زمرۀ
تعهدات اصلي ناشي از عقد درآيد؛ چون در عقد حفاظت ،شرط اجرت از حالت فرعي
بودن تعهد به دادن عوض درآمده و در زمرۀ تعهدات اصلي ناشي از عقد قرار گرفته
است ،بنابراين عقد حفاظت خصوصيت وديعه بودن خود را از دست داده و به عقد
اجاره تبديل گشته است .قرارداد حفاظت به دو دليل نميتواند عقد وديعه باشد:
اول ،قرارداد حفاظت به يک عقد معوض تبديل گشته است كه در آن حفاظت از
اموال مشتري در برابر عوض معين انجام ميگيرد؛ يعني سپردهگذار در قبال تعهد
سپردهگير ،اجرت عمل وي را ميدهد يا تعهد پرداخت آن را ميكند .وجود عوض
مانند حفاظت از مال ،از عناصر اصلي عقد حفاظت است .در عقد اجاره نيز تمليک
منافع در برابر عوض معين انجام ميگيرد.
دوم ،عقد حفاظت از شکل يک عقد وديعۀ ساده بيرون آمده و به يک قرارداد
حرفهاي و تخصصي تبديل شده است .قراردادي كه در آن حرفۀ متعهد نگهداري و
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حفاظت از اموال مشتري است و در برابر اين خدمت از مشتري اجرت دريافت ميكند؛
مانند مسئوليت متصدي حمل و نقل كه متعهد ميشود با انجام مواظبتهاي الزم كاال را
سالم به مقصد برساند .امروزه ،قرارداد حمل و نقل تجاري به يک قرارداد حرفهاي
تبديل شده است؛ زيرا از طرفي حکم مادۀ  831قانون تجارت ناظر به موردي است كه
متصدي حمل و نقل ،در برابر گرفتن اجرت حمل اشياء يا اشخاص را بر عهده
ميگيرد .از طرف ديگر ،قانون تجارت در اين ماده از عرف متصديان حمل و نقل و
بهويژه از عرف بينالمللي پيروي كرده است .با اينکه تعهد متصدي حمل و نقل ناشي
از قرارداد و خواستۀ ضمني طرفين است ،بااينحال ،فرض تعهد را حقوق بر متصدي
حمل و نقل تحميل ميكند؛ زيرا اگر او نيز نخواهد اين تعهد به وجود ميآيد .مضاف
بر اينکه مادۀ  831قانون تجارت بعد از مادۀ  111قانون مدني و بر اثر نيازهاي اقتصادي
و پيشرفت تجاري و حرفهاي شدن اينگونه مسئوليتها تصويب شده است.
 .7-2-2-2ترکيب عقد ودیعه و اجاره در قرارداد صندوق امانت

جمعي از نويسندگان نيز ،قرارداد صندوق امانت را غيرمعين ناميده ،آن را مخلوطي از
اجاره و وديعه ميشمارند (رأي مورخ  61ژوئيه ( 1341دادگاه بدوي پاريس)؛ به نقل
از :نشريۀ دالوز ،1416 ،ج ،6ص63؛ السنهوري ،بيتا ،ص81؛  ،1413ج ،1ص11؛
كاتوزيان ،1831 ،ج ،4ص .)64به اين ترتيب ،در ابتدا مشتري بانک ،صندوق امانت را
بهعنوان مال منقول اجاره ميكند ،سپس آن را نزد بانک به وديعه ميگذارد تا از آن
محفاظت كند .پس در ابتدا طرفين نسبت به واگذاري منفعت صندوق امانت توافق
ميكنند؛ يعني مالک ،منفعت صندوق امانت را تماماً به مستأجر تمليک ميكند و در
برابر آن از مشتري اجرت ميگيرد .پس از آن مستأجر صندوق ،آن را نزد موجر به
وديعه ميسپارد تا از آن محافظت نمايد .مانند وديعهاي كه مادۀ  113قانون مدني آن را
تجويز ميكند .به موجب اين ماده« :اگر مال وديعه در جعبۀ سربسته يا پاكت مختوم به
امين سپرده شده باشد ،حق ندارد آن را باز كند و اال ضامن است» .ممکن است اشکال
شود كه در عقد وديعه مشتري ،مالک صندوق نيست تا بتواند آن را نزد بانک به امانت
بسپارد؛ زيرا به حکم مادۀ  114قانون مدني« :كسي ميتواند مالي را به وديعه گذارد كه
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مالک يا قائممقام مالک باشد و يا از طرف مالک صراحتاً يا ضمناً مجاز باشد» .در جواب
اين اشکال ميتوان گفت :نخست ،براي تحقق وديعه الزم نيست كه امانتگذار مالک
مورد وديعه باشد؛ درست است كه بهطور معمول مالک براي نگهداري مال خويش آن
را به ديگري ميسپارد ،ولي هيچ منعي وجود ندارد كه امين براي محافظت بيشتر از
مالي كه به او سپرده شده است ،آن را به امانت گذارد يا اينکه دادگاه مال مورد نزاع را
تا پايان دادرسي ايداع كند يا مستأجري عين مورد اجاره را به وديعه گذارد (كاتوزيان،
 ،1831ج ،4ص18؛  ،1834ص .)461دوم ،مشتري كه صندوق امانت را ابتدا اجاره و
سپس ،به وديعه ميسپارد ،هركدام از صندوق و اشياي درون آن را جداگانه به قبض
سپردهگير (بانک) نميدهد بلکه هر دو را بهعنوان يک كل تجزيهناپذير موضوع قصد
قرار ميدهد .در هر صورت حکم مادۀ  113قانون مدني ،ناشي از خواست
مفروض مودع است كه از ظاهر رفتار او (بستن جعبه و پاكت و مهر كردن آن)
استنباط ميشود و قاعدهاي تکميلي است و طرفين ميتوانند برخالف آن تراضي كنند و
حتي امين مکلف به معاينه درون جعبه و پاكت شود (كاتوزيان ،1831 ،ج ،4ص 11و
 ،1834ص.)464
 .2-7-2-2-2تعيين قواعد حاکم در فرض ترکيب عقد ودیعه و اجاره

اكنون كه قرارداد تركيبي از عقد وديعه و عقد اجاره دانسته شد ،براي تعيين قواعد
حاكم بر قرارداد صندوق امانت ،قواعد كدام عقد حاكم است؟ به نظر ميرسد در اين
مسئله بايد به هدف اصلي طرفين و تعهد اساسي متصرف مال توجه نمود و آن را از
اغراض و تعهدات تبعي و فرعي جدا كرد .به اين ترتيب ،در موردي كه هدف اصلي
طرفين نگهداري از مال است ،عقد را بايد وديعه شمرد ،هرچند كه بانک خدمت
ديگري (تمليک منافع صندوق امانت به موجب عقد اجاره) نيز انجام دهد .برعکس ،در
جايي كه عقد بهمنظور تمليک منافع صندوق ،در برابر اجرت معين واقع ميشود ،قواعد
عقد اجاره حاكم است ،هرچند كه بهعنوان الزمۀ انجام تعهد اصلي ،نگهداري از مال نيز
صورت پذيرد .پس در تعيين قواعد حاكم بر اين رابطه ،بايد ديد به كداميک از دو
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چهرۀ عقد ارتباط بيشتري پيدا ميكند (ابري و رو ،1411 ،ج ،1ص111؛ پلونيول و
ريپر ،1414 ،ج ،11ص118؛ به نقل از :كاتوزيان ،1831 ،ج ،4ص.)64
 .1-7-2-2-2اجارة صندوق ،مقدمۀ استفاده از ایمني بانک در حفاظت از اموال

برخي اساتيد حقوق اين تحليل (تركيب عقد وديعه با عقد اجاره) را منطقي و با مباني
حقوق ما سازگارتر ميدانند (كاتوزيان ،1831 ،ج ،4ص64؛  ،1831ج ،1ص)811؛ زيرا
به موجب اين تحليل ،نه اجارۀ صندوق امانت را ميتوان ناديده گرفت ،و نه از تعهد
اضافي كه بانک در حفاظت از آن بر عهده ميگيرد ،ميتوان گذشت .به تعبير ديگر،
مشتري ابتدا صندوق امانت را اجاره ميكند ،سپس آن را به بانک وديعه ميسپارد ،اما
هدف نهايي و مطلوب طرفين ،استفاده از ايمني بانک در حفاظت از صندوق امانت
است؛ به اين ترتيب ،از ديدگاه طرفين اجارۀ صندوق امانت مقدمۀ استفاده از خدمات
بانک در نگهداري اشيائي است كه در صندوق نهاده ميشود و نبايد آن را تعهد فرعي و
تبعي موجر در تأمين منافع مورد نظر پنداشت .به همين جهت نيز ،بانک بر تصرفات
مستأجر نظارت ميكند و او را در اين راه آزاد نميبيند (كاتوزيان ،1831 ،ج ،4ص.)64
حق حفاظتي كه بانک ميگيرد ،نهتنها بهعنوان اجارۀ صندوق قابل توجيه است ،آمدن
چنين شرطي در وديعه نيز ماهيت آن را دگرگون نميسازد .همچنين آگاه نبودن بانک از
محتواي صندوق و امکان تصرف مستأجر در آن ،مانع از اجراي قواعد امانت نيست؛
زيرا مستأجر صندوق را قطعنظر از چند و چون اشياي درون آن و بهعنوان يک
مجموعه و كل ،به وديعه ميسپارد .به همين دليل نيز اگر مستأجر ادعا كند كه بخشي از
آن اشياء به سرقت رفته يا آسيب ديده است ،بايد وجود آن را در داخل صندوق اثبات
كند .مانند چنين وديعه را مادۀ  113قانون مدني اين چنين پيشبيني كرده است« :اگر
مال وديعه در جعبۀ سربسته يا پاكت مختوم به امين سپرده شده باشد ،حق ندارد آن را
باز كند واال ضامن است» (كاتوزيان ،1831 ،ج ،4صص.)61-64
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 .7-7-2-2-2نقائص نظریۀ ترکيب عقد ودیعه و اجاره

به نظر ميرسد اين گفته كه مشتري ابتدا صندوق امانت را اجاره ميكند ،سپس آن را به
بانک وديعه ميسپارد ،چندان مطابق با واقع نباشد؛ زيرا:
اول ،هرچند مشتري صندوق امانت را اجاره ميكند تا از خدمات بانک در
نگهداري و حفاظت از اموال خويش استفاده كند ،ولي اجارۀ صندوق ،مستلزم اين
نيست تا مستأجر براي حفاظت از اموالش ،آنها را به بانک به وديعه سپارد؛ زيرا در
ضمن عقد اجاره نيز ميتوان شرط تعهد به حفاظت از اموال مشتري را بر موجر نمود و
اين تعهد را ناظر به نتيجۀ كار و نه فراهم آوردن اسباب و وسايل آن دانست (كاتوزيان،
 ،1831ج ،1صص 414و 468؛ شهيدي ،1838 ،ج ،8ص .)613پس اگر اموال مشتري
سرقت شود يا تلف گردد يا در حادثهاي بسوزد ،موجر به تعهد خود عمل نکرده و
مقصر است ،مگر اينکه خالف آن را اثبات كند .شبيه وضعي كه مادۀ  831قانون تجارت
در مورد مسئوليت متصديان حمل و نقل مقرر نموده است.

1

دوم ،همينكه بانک بر تصرفات مستأجر نظارت ميكند و او را در اين راه آزاد
نميبيند ،دليل بر اجاره بودن قرارداد صندوق امانت است؛ زيرا در عقد وديعه نهتنها
سپردهگير بر اعمال و رفتار سپردهگذار نظارتي ندارد بلکه به حکم مادۀ  116قانون
مدني« :امين بايد مال وديعه را به طوري كه مالک مقرر نموده حفظ كند و اگر ترتيبي
تعييننشده باشد ،بهطوريكه نسبت به آن مال متعارف است ،حفظ كند .»...حتي اگر
مالک براي حفاظت از مال وديعه ترتيبي مقرر نموده باشد و امين براي حفظ مال تغيير
آن ترتيب را الزم بداند ،در صورت نهي صريح مالک حق هيچگونه تغييري را در
ترتيب حفظ وديعه ندارد .كما اينکه اگر مال وديعه در جعبۀ سربسته يا پاكت مختوم به
امين سپرده شود ،حق ندارد آن را باز نمايد (امامي ،1834 ،ج ،6ص.)111
سوم ،اينکه اجرتي كه بانک بابت حفاظت و نگهداري از اموال مشتري ميگيرد،
نميتواند دوعنوان داشته باشد؛ زيرا يا بهعنوان مبلغ ثمن در عقد اجاره قابل توجيه
است ،چراكه در اجاره تمليک منافع در برابر عوض انجام ميگيرد ،يا بابت نگهداري و
حفظ مال وديعه به امين پرداخت ميشود كه «حق حفاظت» نام دارد (جعفري
لنگرودي ،1834 ،ص .)648بنابراين ،در عقد اجاره شرط اجرت در زمرۀ تعهدات اصلي
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ناشي از عقد درميآيد و از اركان اجاره محسوب ميشود ،بهطوريكه عدم تعيين اجاره
يا توافق دربارۀ بيعوض بودن آن عقد را باطل ميكند .اما در عقد وديعه تعيين عوض
جنبۀ فرعي داشته و شرط اجرت ،همسنگ تعهد به نگهداري از مال نيست ،لذا در نفوذ
وديعه مؤثر نيست (كاتوزيان ،1831 ،ج ،1ص.)811
چهارم ،اينکه آيا ميتوان زماني كه عقد را مركب از وديعه و اجاره ميدانيم ،براي
تعيين قواعد حاكم بر قرارداد صندوق امانت ،قواعد يکي از اين دو عقد را بر آن تطبيق
داد؟ آيا نبايد در صورت تركيب عقود ،قواعد هر دو عقد را بر مورد مسئله تطبيق داد،
فارغ از اينکه ببينيم به كداميک از دو چهرۀ عقد ارتباط پيدا ميكند؟ پس از طرفي ،در
عقد مركب قواعد و احکام هريک از عقود بهنحو اجتماع ،پياده شده و به تنهايي قابليت
اجرا ندارد .همچنين ،اگر حکمي از ويژگيهاي خاص آن عقد باشد ،به عقد مركب
تسري نخواهد يافت؛ چنانچه اگر «اجاره به شرط تمليک» را عقد مركب بدانيم ،ويژگي
تمليک عين را از عقد بيع و تمليک منفعت را از عقد اجاره وام گرفته است ،ولي احکام
خاص بيع همچون خيار مجلس را به دنبال ندارد.
از طرف ديگر ،عقد وديعه و اجاره با يکديگر همپوشاني ندارند تا بتوان قواعد
يکي را بر ديگري منطبق كرد .برخالف عقد وديعه و عاريه كه قدر جامع بين اين دو
عقد ،يعني «اعطاي نيابت و اذن و رايگان بودن» باعث ميشود كه بسياري از احکام
قانوني اين دو عقد يکسان باشد .هرچند عدالت اقتضا دارد در تفسير قواعد عاريه
جانب مالک نگه داشته شود و در وديعه رعايت حال امين مدنظر قرار گيرد.
 .1-2-2نظر مرجح درباره ماهيت قرارداد صندوق امانت

به نظر ميرسد قرارداد صندوق امانت با عقد اجارۀ اشياء سنخيت و توازن بيشتري دارد؛
زيرا از طرفي ،محتواي صندوق امانت به بانک سپرده نميشود ،در اختيار مشتري است
و او ميتواند اشياي درون آن را به ميل خود و بدون اينکه به آگاهي بانک برساند ،كم و
زياد كند .پس نميتوان بانک را متعهد به حفاظت و رد مالي دانست كه در اختيار ندارد
و از چند و چون آن بياطالع ميماند .از طرف ديگر ،قراردادي كه نيابت براي حفظ
مال مقصود اصلي طرفين است ،و شرط اجرت نيز همسان با تعهد به نگهداري در زمرۀ
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تعهدات اصلي طرفين قرار دارد ،ماهيتي جز «عقد اجاره» ندارد .در واقع ،در اين
قرارداد ،عقد بهصورت اجارۀ مکاني امن و مطمئن واقع ميشود و تعهد به حفاظت نيز
جنبۀ اصلي اين اجاره را دارد ،به همين جهت ،عقدي را كه واقع شده است ،بايد اجارۀ
صندوق امانت تلقي كرد و قواعد اين عقد را حاكم بر روابط طرفين شمرد.
 .1-2جمعبندی ،تبيين راه حل حقوقي و پيشنهادات
 .2-1-2جمعبندی نظرهای مطرحشده دربارة ماهيت قرارداد حفاظت

از بررسي ماهيت صندوق امانت بانکها ،نتايج زير گفتني است:
اول ،بهترين مالک تعيين ضابطه ،در تشخيص نوع عقد شناسايي كسي است كه
وظيفۀ نگهداري و محافظت از اموال را بر عهده دارد؛ بنابراين ،اگر معلوم شود نخست،
متصدي بانک در قرارداد صندوق امانت ،اموال و وسايل مشتريان را تحويل نگرفته و
اين اشياء به آنها سپرده نشده است ،دوم ،وظيفهاي در برگرداندن اين وسايل به
مشتريان ندارد ،سوم ،مسئوليتي در قبال حفظ و نگهداري از اين اشياء دارند و
سپردهگذار با مسئوليت خويش اموال را به امانت سپرده است ،قرارداد مزبور بدون
ترديد «عقد اجاره» است.
دوم ،قرارداد حفاظت مصداقي از عقد وديعه و توابع آن است؛ زيرا هدف اصلي
در هر دو عقد اين است كه مالي بهمنظور نگهداري به ديگري سپرده شود و گيرندۀ آن
را گرفته ،حفظ كند و با نخستين مطالبه به صاحبش برگرداند .به همين جهت ،اگر
معلوم شود در قراردادي مقصود اصلي طرفين نگهداري از مال نيست ،رابطۀ آن دو را
نبايد تابع قواعد مربوط به عقد وديعه يا عقد حفاظت دانست؛ براي مثال ،اگر در
عقد اجاره بر مستأجر شرط شود كه تالش كافي و الزم را براي حفاظت و نگهداري
از عين مستأجره نمايد ،نميتوان اين قرارداد و شرط ضمن آن را مصداقي از عقد
حفاظت دانست.
سوم ،اگر معلوم شود قراردادي عنوان وديعه دارد ،قواعد وديعه بر آن حکومت
ميكند و اگر مشخص شود قراردادي عنوان اجاره دارد ،قواعد اجاره حاكم بر قرارداد
است .اكنون اگر قرار باشد به قراردادي عنوان عقد حفاظت داده شود ،احکام و قواعد
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كدام عقد بر اين عنوان بار ميشود؟ به عبارت ديگر ،اگر گفته شود قرارداد صندوق
امانت ،مصداق عقد حفاظت است ،آيا اين نامگذاري صرفاً براي روشن شدن دورنماي
عقد حفاظت و برشمردن عناصر و ويژگيهاي اين عقد است يا اينکه خواسته شود
بهواسطۀ جعل عنوان ،احکام و آثار خاصي را بر اين قرارداد بار كرد و آن را از ديگر
قراردادها بازشناخت؟ به نظر ميرسد هرچند بتوان بر نوع خاصي از عقد وديعه (وديعۀ
حرفهاي) نام «عقد حفاظت» گذاشت و ويژگيهايي نيز براي آن برشمرد ،اما جعل
عنواني با اين نام كه بيانگر قواعد و احکام خاصي باشد ،در قوانين موضوعه و رويۀ
قضايي سابقه ندارد .نميتوان احکام عقد وديعه يا عقد اجاره يا هر عقد معين ديگري را
بر عقد حفاظت با ويژگيهاي خاص آن بار كرد و به آن عنوان ديگري داد .واقعيت اين
است كه قوانين ما خالي از احکام قرارداد حرفهاي مانند عقد حفاظت است ،هرچند
تصور نياز آن بهوضوح روشن است.
 .1-1-2تبيين قرارداد حفاظت در حقوق موضوعه

دربارۀ اينکه آيا «عقد حفاظت» در حقوق موضوعه عنوان حقوقي دارد يا اينکه بايد با
توجه به قواعد عمومي قراردادها تکليف آن را روشن نمود ،دو نکته قابل مالحظه
است:
اول ،يک نوع قرارداد اجارۀ حرفهاي وجود دارد كه در مادۀ  831قانون تجارت
پيشبيني شده است .اين ماده كه در رابطه با مسئوليت متصديان حمل و نقل است ،ابتدا
در سال  1811شمسي ،در مادۀ  111قانون مدني مورد تصويب قرار گرفت .منتها،
بهدليل تحول پيشرفتها و نيازهاي خاص تجاري اين ماده پاسخگوي تعهدات
متصديان حمل و نقل بهخصوص ،در حوزۀ تجارت نبود؛ زيرا در اين ماده متصدي در
صورتي مسئول شناخته شده است كه تعدي و تفريط نموده باشد و اثبات تقصير نيز با
مشتري اينگونه بنگاههاست؛ بنابراين ،الزم بود تا با وضع مقررات ديگري اين
مسئوليت بر دوش صاحبان اينگونه بنگاهها افتد تا نتوانند به بهانۀ عدم امکان جلوگيري
از حوادث ناگهاني و غيرمترقبه از زير بار مسئوليت شانه خالي كنند .در واقع ،مشترياني
كه به اينگونه مؤسسات رجوع ميكنند ،فرض را بر تخصص و تعهد اينگونه بنگاهها
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در سالم رسانيدن اشياء و اموال مسافر گذاشته و كار آنها را حرفهاي تشخيص
ميدهند؛ يعني اينگونه مؤسسات از نوعي قرينۀ ظاهري دربارۀ تخصص و حرفۀ
تصديگري بهره ميبرند و مشتريان نيز با تکيۀ بر اين قرينه به اين مؤسسات رجوع
ميكنند ،لذا جا دارد كه مسئول هر اتفاقي باشند كه دربارۀ مالالتجاره ميافتد .لذا
كميسيون قوانين عدليه در تاريخ  1811/6/18دست به تصويب اليحۀ قانون تجارت زد
و در مادۀ  831قانون تجارت ،مسئوليت اثبات تقصير در قرارداد حمل و نقل را بر عهدۀ
متصديان اين امور گذاشت.

3

اين ماده نوعي قانونگذاري دربارۀ مسئوليت حرفهاي و تخصصي متصديان حمل
و نقل به شمار ميرود .اما قلمرو تعهد ايمني به متصدي حمل و نقل محدود نميشود و
با استفاده از مبناي قانون در اين زمينه و عرف و نيازهاي اجتماعي ،ميتوان آن را در
تعهد مربيان ورزشي و بيمارستانها و مهدكودکها و بسياري از امور ديگر مانند بانکها
فرض نمود (كاتوزيان ،1831 ،ج ،1ص.)31
دوم ،اگر براي قرارداد حفاظت عنوان معين حقوقي پيدا نگرديد و نتوان اين
قرارداد را با عقود معين قانون مدني تطبيق داد ،يا اينکه كسي اجاره بودن عقد حفاظت
را نپذيرد و مدعي شود كه اين قرارداد در حقوق موضوعه نوظهور است و مانند عقد
بيمه از عقود مستحدثه به حساب ميآيد ،با توجه به اصل آزادي قراردادي ميتوان
تکليف اين نوع قراردادها را روشن نمود .اين اصل در حقوق ما به وسيلۀ مادۀ 11
قانون مدني اعالم شده است .به موجب اين ماده« :قراردادهاي خصوصي نسبت به
كساني كه آن را منعقد نمودهاند ،در صورتي كه خالف صريح قانون نباشد ،نافذ است».
پس جز در مواردي كه قانون منعي در راه نفوذ قرارداد ايجاد كرده ،ارادۀ اشخاص حاكم
بر سرنوشت پيمانهاي ايشان است و آزادي اراده را بايد بهعنوان «اصل» پذيرفت .به
موجب اين اصل ،اشخاص ميتوانند قرارداد را تحت هر عنواني كه مايل باشند ،منعقد
سازند و نتايج و آثار آن را به دلخواه معين سازند؛ بنابراين ،با توجه به اصل حاكميت
اراده و اينکه قراردادي در قانون تحت عنوان «عقد حفاظت» با ويژگيهاي منحصربهفرد
آن وجود ممکن است وجود نداشته باشد ،ميتوان از مادۀ  11قانون مدني براي نفوذ
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چنين قراردادي با همين عنوان استفاده كرد و در توافقنامۀ دو طرف شرايط خاص اين
عقد را ذكر كرد و مادۀ  11قانون مدني را حاكم بر اين قرارداد برشمرد.
 .7-1-2پيشنهاد راه حل در حقوق موضوعه

پيشنهادي كه براي اين مسئله در حقوق موضوعه ميتوان داد ،اين است كه از يک
طرف ،قانونگذار مانند كاري كه در مورد مادۀ  831قانون تجارت كرده است ،دست به
تقنين مقررات مختلف راجع به حرفهاي شدن بعضي از مسئوليتها و مشاغل بزند تا
اين نقيصه در قانونگذاري برطرف و موجب يکي شدن آراي محاكم و دادگاههاي
كشور شود؛ براي مثال ،در مورد قرارداد حفاظت ،نظري را كه با دكترين و رويۀ قضايي
شباهت و نزديکي بيشتري دارد ،به موجب قانون تصويب كند؛ براي مثال ،عقد حفاظت
را تابع مقررات عقد اجاره در حقوق مدني بداند و احکام و قواعد اجاره را حاكم بر
اين قرارداد بشمارد .براي نمونه ،در حال حاضر بين حقوقدانان و رويۀ قضايي
دادگاههاي فرانسه در مورد قراردادي كه شهرداري با برخي افراد مبني بر اختصاص
جايي براي كسب درآمد (مانند ميادين ترهوبار) منعقد ميكند ،پنج نظر مختلف وجود
دارد كه آثار هركدام با ديگري متفاوت است (السنهوري ،بيتا ،صص.)46-41
از طرف ديگر ،محاكم و رويۀ قضايي با استفاده از مبناي قانون در اين زمينه و
عرف و نيازهاي اجتماعي ،مسئوليت متصدي حمل و نقل موضوع مادۀ  831قانون
تجارت را به ساير قراردادها نيز سرايت دهند .در واقع ،در اينگونه موارد دادگاهها
فرض تعهد ضمني متصدي مربوطه را قطعي بدانند تا دشواري تقصير امين باعث نشود
كه زيانهاي ناشي از تقصير او جبراننشده باقي بماند .11قانون اصالح قانون بيمۀ

اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسائل نقليۀ موتوري زميني در مقابل شخص ثالث
مصوب  11تير  1831گام ديگري در راه گسترش تعهد ايمني است (كاتوزيان،1831 ،
ج ،1صص.)861-861
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دربارۀ ماهيت عقد حفاظت ،نظري كه بيشتر با دكترين فرانسه و رويۀ قضايي اين
كشور ،انطباق دارد ،اين است كه عقد حفاظت همان «عقد اجاره» است؛ زيرا قراردادي
كه نيابت براي حفظ مال مقصود اصلي طرفين است ،و شرط اجرت نيز همسان با تعهد
به نگهداري در زمرۀ تعهدات اصلي طرفين قرار دارد ،ماهيتي جز «عقد اجاره» ندارد .به
عبارت ديگر ،در اين قرارداد ،نه اجارۀ محل معين و ايمن را ميتوان ناديده گرفت و نه
از تعهد اصلي كه سپردهگير در قبال حفاظت از اموال بر عهده ميگيرد ،ميتوان گذشت.
بنابراين ،به نظر ميرسد عقدي كه با قرارداد حفاظت در حقوق فرانسه تطبيق ميكند،
عقد اجاره با اين دو خصوصيت است :اول ،سپردهگذار محلي را بهعنوان «مکان امن و
مطمئن» اجاره ميكند ،نه اينکه تنها مکان سادهاي را اجاره نمايد .دوم ،اين عقد نوعي
اجارۀ حرفهاي كه ناشي از تخصص و حرفۀ سپردهگير است ،به حساب ميآيد.
اما در حقوق موضوعه ميتوان عقد حفاظت را قرارداد اجاره با شرط ضمن عقد
يا تركيبي از عقد اجارۀ اشياء و اجارۀ اموال ،با شروط مختلف مسئوليت تحليل كرد.
همچنين ميتوان با توجه به اصل آزادي قراردادي تکليف اين نوع قراردادها را روشن
نمود؛ زيرا به موجب اين اصل ،اشخاص ميتوانند قراردادهاي خويش را تحت هر
عنواني كه مايل باشند ،منعقد سازند و نتايج و آثار آن را به دلخواه معين سازند.
بنابراين ،با توجه به اصل حاكميت اراده و اينکه در قانون قراردادي تحت عنوان «عقد
حفاظت» با ويژگيهاي منحصربهفرد آن وجود ندارد ،ميتوان از مادۀ  11قانون مدني
براي نفوذ چنين قراردادي با همين عنوان استفاده كرد و در قرارداد دو طرف شرايط
خاص اين عقد را ذكر كرد و مادۀ  11قانون مدني را حاكم بر اين قرارداد برشمرد .راه
حلي كه با مباني و قواعد حقوق موضوعه مناسبتر و نزديکتر به نظر ميرسد.
یادداشتها

 .1بر همين پايه ديوان تميز فرانسه در رأي  1آوريل  ،6111بر پايۀ حرفهاي شدن فعاليتهاي
خدماتي ،راهحلي را كه در رأي  11فوريه  ،1431در زمينۀ وكالت پذيرفته بود ،به قرارداد
وديعه گسترش داده و مقرر كرده است« :با دستمزد بودن مفروض است ،هنگامي كه كسي
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مال خود را به شخصي داده كه حرفۀ متعارف او رسيدگي به امور ديگران است»؛ اينترنت،
عنوان « ،»L’évolution-du-contrat-de-dépôtمقالهاي ازMarie-Hélène GUILLEMIN et :
.Nicolas GRAS
 .6مطابق مادۀ  1قانون تأسيس انبارهاي عمومي« :انبار عمومي مؤسسهاي بازرگاني است كه
بهمنظور قبول امانت و نگهداري مواد اوليه و محصوالت صنعتي و فالحتي و كاالهاي
صاحبان صنايع و كشاورزان و بازرگانان ...تأسيس و بر طبق مقررات قوانين ايران به ثبت
رسيده باشد»؛ تصويبنامۀ شمارۀ  11416مورخ  11شهريور  1841مربوط به تأسيس
انبارهاي عمومي مصوب  11شهريور .1841
3. Contrat de garde

 .4براي مشاهدۀ موضوع رساله ،عنوان و مشخصات كتاب رک.
http://openlibrary.org/books/OL6490552M/Le_contrat_de_garde

 .1طبق مادۀ  1413قانون مدني فرانسه« :موضوع وديعه تنها شامل اشياي منقول است».
 .1طبق مادۀ  133قانون مدني آلمان« :وديعه قراردادي است كه بر پايۀ آن سپردهگير تعهد
ميكند يک شيء منقول را كه سپردهگذار به او سپرده است ،نگهداري كند».
 .1در فقه نيز گروهي از نويسندگان اعتقاد دارند كه مالح ضامن تلف مالي است كه به او
سپرده شده است ،خواه تعدي و تفريط كرده باشد يا نتوان تقصيري به او نسبت داد (حسيني
عاملي ،1414 ،ج ،14ص.)114
 .3در همين مورد ،بند  6از مادۀ  118قانون دريايي مصوب  64شهريور  ،1848در مورد حمل
و نقل مسافر تقصير صاحب كشتي را به حکم قانون مفروض دانسته است.
کتابنامه
آندره تنک1491( ،م« ،).عقد حفاظت» ،پاياننامه دكتري ،براي مشاهدۀ جزئيات رساله ،عنوان
و موضوع كتاب در حقوق فرانسه ،رک .آدرس لينکهاي زير (آخرين مشاهده:
:)1841/1/81
http://openlibrary.org/books/OL6490552M/Le_contrat_de_garde
http://www.worldcat.org/title/contrat-de-garde
/oclc/491283773&referer=brief_results
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جعفري لنگرودي ،محمدجعفر ( ،)1834وسيط در ترمينولوژي حقوق ،تهران :انتشارات
كتابخانه گنج دانش ،چ.1
السنهوری ،عبدالرزاق احمد ( ،)8591الوسیط فی شرح القانون المدنی (االیجار و العاریۀ) ،ج،6
بیروت (لبنان) :انتشارات دار احیاء التراث العربی.
همو (بیتا) ،عقد االیجار (ایجار االشیاء) ،بیروت :انتشارات محمد الدایۀ.
شهيدي ،مهدي ( ،)1838آثار قراردادها و تعهدات ،ج ،8تهران :انتشارات مجد ،چ.6
قانون مدني آلمان (بخش :معامالت ،قراردادها ،كليات و تعهدات) ،)1831( ،محمدعلي نوري،
تهران :انتشارات كتابخانۀ گنج دانش ،چ.1
قانون مدني فرانسه (عقود و تعهدات قراردادي بهطور كلي و الزامات بدون قرارداد)،)1831( ،
محمدعلي نوري ،تهران :انتشارات كتابخانۀ گنج دانش ،چ.1
قانون مدني مصر ( ،)1833محمدعلي نوري ،تهران :انتشارات كتابخانۀ گنج دانش ،چ.1
كاتوزيان ،ناصر ( ،)1834قانون مدني در نظم حقوق كنوني ،تهران :انتشارات ميزان ،چ.11
همو ( ،)1831حقوق مدني (دورۀ عقود معين) ،ج ،1تهران :انتشارات شركت سهامي
انتشار ،چ.11
همو ( -1831الف) ،حقوق مدني (دورۀ عقود معين) ،ج ،4تهران :انتشارات شركت سهامي
انتشار ،چ.1
همو ( -1831ب) ،حقوق مدني (قواعد عمومي قراردادها) ،ج ،1تهران :انتشارات شركت
سهامي انتشار ،چ.1
همو ( -1831ج) ،حقوق مدني (الزامهاي خارج از قرارداد) ،ج ،1تهران :انتشارات دانشگاه
تهران ،چ،1
كاشاني ،سيد محمد ( ،)1833حقوق مدني (قراردادهاي ويژه) ،تهران :انتشارات ميزان ،چ.1
ماري هلن (گيلمن) و نيکال (گراس)« ،تحول قرارداد سپرده بر پايۀ حرفهاي شدن» (آخرين
مشاهده:)1841/1/81 :
http://www.monjuriste.com/droit-des-contrats/contrat-de-depot/evolutiondu-contrat-de-depot.
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