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المللدي مجلة حقوقي، نشرية دفتر خدممت  حقدوقي ن  

 جمهوري اسالمي ايران

 5د  31، صص 3131ام، نهتر شمترة سي

 

 

 بررسي قاعدة استاپل در حقوق انگليس و آمريكا
 

 جهرمي افتخار گودرز دكتر

 نيا شهبازي مرتضي دكتر

 
 

 چكيده

اي حقوقي را يتفت توان رانطهنه نمر  مي

ز قتعدمة اسدتت ت تدر  ر كه كم يدت ند ا ا

كه استت ت عل ه طدر  دعدوي نپذيرد. هنگتمي

يتنم وي را از اسدتنتد نده نرخدي جريتن مي

سدتزد. از امور يت از انكتر آنهت ممنوع مي

ندرد، نظر شخصي كه از جريتن استت ت سود مي

ا ر اي  قتعمه معتف ت وي از ا بدت  امدور 

كدده از ديددمشته شددخص مع نددي اسددت، درحتلي

، ا ر اسدتت ت ممنوع دت مطلدي وي از مرخوذ

مورد همتن امور است. نراستس  ارائه دل ت در

كده يد  ديمشته ديگري، اسدتت ت ند ا از آن

اي قتعمة ا بدت  نتشدم، نهتدر اسدت قتعدمه

متهوي و موجم حي نه حستب آيم. استت ت ندر 

                                                           

. .استتد دانشگته شه م نهشتي 

. .استتديتر وزار  علوم، تحق قت  و فنتوري 
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سه دسته تقس م شمه است: اسدتت ت نتشدي از 

استت ت حكم دادشته، استت ت نتشي از سنم و 

نر انصت (. )يت استت ت مبتني نتشي از رفتتر

نده نررسدي آن دسدته از اصدو   مقتلة حتضدر

 ردازد كه شنتستنمن استسي و كلي استت ت مي

 مؤ ر اي  قتعمه مستلزم آشنتيي نت آنهتست.

واژگان كليدي: قاعدة استاپل، استاپل ناشيي از 

شي از سيدد، اسيتاپل ناشيي از  حكم، استاپل نا

  بر انصاف.استاپل مبتديرفتار، 
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 مقدمه

اشرچه قتعمة استت ت ريشده در حقدو  

ممني انگل س و آمريكت دارد، اكندون نده 

عنوان يكي از قواعم حقوقي مهدم و مدؤ ر 

در اكثر نظتمهتي حقوقي وارد شدمه اسدت. 

در آن دسته از نظتمهتي حقدوقي ن دز كده 

اي  قتعمه صريحًت وارد نشمه است؛ اصو  و 

ي، وظ فدده اسددتت ت را در قواعددم مشددتنه

دهنم. از ايد  رو، چترچوب حقو  انجتم مي

استت ت در زمرة معمود قواعدمي اسدت كده 

توان رد  تي آن را در تمدتم نظتمهدتي مي

هتي حقدو  يتفدت. در حقوقي و همدة شدتخه

اي ندراي حقو  خصوصي، اسدتت ت را وسد له

اي داننم، قتعمهن ت نه عمالت و انصت  مي

د، نر همه قواعدم و اصدو  كه در حوزه خو

ديگر جز نظدم عمدومي حدتكم اسدت؛ حقدو  

اصت كلي »الملت، از استت ت نه عنوان ن  

كندم؛ در يدتد مي« مورد قبو  ملت متمدمن

المللدي، ايد  قتعدمه حقو  نتزرشتني ن  

مكددررًا مددورد اسددتنتد مراجددو ق ددتيي و 

ش رد و نتالخره المللي قرار ميداوران ن  

ت در حقو  جزا ن ز اهم ت رود تاستت ت مي

 ويژه خويا را نه دست آورد.
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ريشه اي  اقبت  عمدومي را نتيدم در 

نقا مؤ ر استت ت در تحقي دادرسي مبتندي 

نر عمالت و انصت  جسدتجو كدرد؛ اسدتت ت 

دهم تت ندر ن رندو و دادرستن را يتري مي

ريت در دادرسي فتئي آيندم و دادرسدي را 

 .نه سوي انصت  و عمالت سو  دهنم

دامنه اعمدت  قتعدمه اسدتت ت چندتن 

شسترده اسدت كدده نررسدي تفصد لي آن، در 

نوشددتتري نددت صددفحت  محددمود   ددرممك  

نمتيم. شتيم نه نمر  نتوان، موضوع يت مي

اي حقوقي را يتفت كه كم يدت ند ا، رانطه

اي   3نه نحوي از اي  قتعمه متر ر نشود.

امر و تفتوتهتيي كده در اصدو  و شدراي  

نرخددورد ندت هدر موضدوع خدت  استت ت در 

حقددوقي وجددود دارد، نويسددنمشتن حقددو  

آنگلود امريك  را واداشته است كه تر  ر 

اي  قتعمه نر هر موضوع يت رانطه حقدوقي 

را تحت همتن عنوان نررسدي نمتيندم؛ نده 

اي قتعمه اي كه در كمتر ترل ف حقوقيشونه

استت ت نه استقال  تشدري  شدمه اسدت. از 

هتي حقوقمانتن مزندور، هاي  رو، در نوشت

نحث   رامون ا ر استت ت نر قراردادهدتي 

                                                           

1. American Jurisprudence, Sanfrancisco, Bancroft Whiteng, Rochaster N.Y., Lowyer Co-

operative Publising, 1947 - 1956, Vol. 19, p. 600. 
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مع   از قب ت ن و، وكتلت، ره ، امتنت و 

و ن ددز ديگددر رواندد  حقددوقي، متننددم  …

حسددتنهتي نددتنكي، فرزنمخوانددمشي، تصددر  

معترض، داوري، ورشكستگي، اموا  مشترك و 

را نتيددم زيددر همددتن عنددتوي  جسددتجو  …

 نمود.

صو  آن هم  اي  نوشدتتر،  نحدث در خ

دسته از اصو  استسي استت ت است كده نده 

نحددو تقريبددًت يكسددتن نددر همدده رواندد  و 

شدونم. الزم نده موضوعت  حقوقي اعمدت  مي

ذكر است، اصو  و شرايطي ن ز كه در ايد  

تحق ي، از آنهت نه عندوان اصددو  استسدي 

قتنت اعمت  نر همه رواند  حقددوقي، ندتم 

هت و مطتلب نرده شمه نع ًت از م تن نوشته

 راكنمه نويسنمشتن حقو  آنگلود امدريك  

استنبتط و شردآوري شمه است. از اي  رو، 

ممك  است اعمت  آنهدت نسدبت نده رواند  

مختلف حقوقي نت انمكي تفتو  صور  ش رد، 

اي ن ست كه آنهت شونهامت اي  تفتوتهت نه

خدتر  « استسدي و كلدي ندودن»را از وصف 

 نمتيم.

ث   رامدون قتعدمه در اي  تحق ي، نح

استت ت محمود نه نررسدي اصدو  و شدراي  
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استسي انواع مختلدف آن در حقددو  خصوصدي 

 نتشم.انگل س و آمريكت مي

هم  از نگترش مقتلدة حتضدر آشدنتيي 

ن شتر نت اي  قتعمه حقوقي است. در نخدا 

نخسددت، كل ددتتي شددتمت تعريددف، فتيددمه، 

ننمي انواع استت ت مته ت، كترنرد و دسته

شود و در نخا دوم، سه قسم اصلي ميارائه 

 استت ت نه تفص ت نررسي خواهم شم.
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 بخش اول

 كليات

 

در شفتددتر نخسددت ايدد  نخددا تعريددف، 

ننمي انواع استت ت فتيمه، جتيگته و دسته

هتي كدترنرد آن در رشدته شفتتر نعم و در

 شود.مختلف حقو  نحث مي

 

گفتار اول ي تعريي،، فاييده، جايهياه و 

 نواع استاپلبددي ادسته

 ال، ي تعري، استاپل

واژه استت ت، از نظر لغوي نه معندي 

اسددت و ريشدده در زنددتن فرانسدده « مددتنو»

هتي نه هم   دل دت در فرهنگنتمده 2دارد.

  رحقوقي انگل سي، از اي  واژه ذكري نه 

 م تن ن تممه است.

د فترسي موجدود  هتي انگل سيدر فرهنو

واژه  ن ز، معدتد  لغدوي ختصي نراي ايد 

ذكدر نشمه و ن شتددر نده توضددد   ندتقص 

قتعدددمه حقدددوقي اسددتت ت، اكتفددت  شددمه 

هتي حقددوقي در فرهنگدهت و نوشتده 1است.

                                                           

2. A Concise Dictionary of Law, 2nd edition, Oxford Reference, 1990, London, p. 153. 

، اسدتت ت را د فترسي ح د م نراي مثت  فرهنو انگل سي .3

ه ند ممنوع دت اقتمده دعدوي» :شونه ترجمه كرده اسدتاي 

قبلي كه خود صدتحب حدي نده عمدت آورده  واسطه ي  اقمام
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هتي كددم و ندد ا يكسدددتني، ن دددز ترجمددده

منددو  4مدتننم مرخدوذ نودن نه اقددرار،

متنو طدر   5شويي نه زيتن ديگدري،تنتقض

نه  …و  3منو انكتر نعم از اقرار 6دعوي،

ي  عندتوي  مت آممه اسدت؛ درحتليع كده ا

تنهت نخشدي از مفهدوم وسد و اسدتت ت را 

ئه معدتدلي درنرمي ش رنم. نه حي ن ز ارا

 دذير دق ي نه فترسي نراي اسدتت ت امكتن

ن ست؛ زيرا اصطال  مورد نحدث، مفدته م و 

كه اجتمدتع  معتني متعمدي را درندردارد 

 آنهت در ي  كلمه   رممك  است.

تخصصدي حقدوقي وجدود  شتيم ه چ كلمه

نماشته نتشم كه نه انمازه واژه استت ت، 

                                                                                                                             

، فرهندو فترسدي دد ح  م فرهنو ت  جلدمي انگل سدي .«است

آريتنپور ن ز تعريف مشتنهي از ايد  ؛ فرهنو3163معتصر، 

. فرهندو انگل سدي نده فترسدي عمت آورده اسدته اصطال  ن

، ام ركب در، ، عبتس آريتنپوركتشدتنيآريتنپور  نج جلمي

 .3611،   ،   دوم3161تهران 

شويي نه ، قتعمه استت ت يت منو تنتقضشتيتر، امتنوئت .4

خ ز، مجلده ، ترجمه و تلخ ص دكتدر نتصدر صدب ضرر ديگري

، تهدران، 3165، 6، ش المللين  حقوقي دفتر خممت  حقوقي

  213. 

 همتن. .5

، نخا ترجمده فرهنو اصطالحت  حقوقي انگل سي نه فترسي .6

،   3163، الهده يوان داوري دعتوي ايران د ايتال  متحمهد

، چتپ انگل سي نه فترسي ، فرهنو حقوقي؛ كشتورز، نهم 26

 . 33،   3163، ، انتشترا  ام ركب ر، تهرانچهترم

 همتن. .7
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 3كتر رفته نتشم.در حقو  آنگلوستكسون نه

اي  واژه، شتهي صدرفًت ندراي اشدتره نده 

وجود ي  حي معمولي مقمم نراي طر  مقتنت 

رود و شدته كتر مدييت ي  قتعمه حقوقي نه

نراي اشتره نه ا ر قتطو ي  حكم يت ن تن 

تواننم وقي كه دادشتههت نمياي  قتعمه حق

نه درخواستي ترت ب ا ر دهنم كه نت نظدم 

عمددومي و اخددال  حسددنه در تعددترض نتشددم. 

همچن   واژه مزنور، ممك  است نراي ن تن 

كسي »كه نع ي از قواعم انصت ، متننم اي 

انصتفي شدمه اسدت نبتيدم از كه مرتكب ني

يددت « حمتيددت انصددت  نرخددوردار شددود

ز دادشته انصت  جبدران دادخواهتني كه ا»

انم، نتيم نت دسدت  دتك خستر  را خواسته

كتر رود يدت ، نه«وارد دادشته شمه نتشنم

نراي اشتره نه اعراض يت رضتيت ضدمني در 

 1نت جه عمم مختلفت.

 31استت ت ا لدب ندراي امدور موضدوعي

شود؛ امت مدوارد اسدتعمت  كتر نرده مينه

ن دز كدم ن سدت،  33آن درخصو  امور حكمي

                                                           

8. American jurisprudence, ibid., p. 600. 

9. Ibid. 

10. Matter of Fact. 

 شهود قتنت و ن ز نت شهتد   نجگتنهنت حواس  كه د اموري

 نتشنم. ا بت 

11. Matter of Law. 
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ننم موردي كدده شدخص از اتخددتذ مواضدو مت

ق تيي متعترض يت از ادعتي حقي نه موجدب 

 32شود.قتنون استسي ممنوع مي

ننت نر آنچه شفته شم، ارائه تعريفي 

جتمو كه همده مدوارد اعمدت  اسدتت ت را 

ش رد، نس تر مشكت خواهم نود؛ لد ك  درنر

نع ي از نويسنمشتن حقدوقي، تعدتريفي را 

انم كه در  ي ئه دادهنراي اي  قتعمه ارا

 آيم:مي

قتضي آمريكتيي، در يكي از  31لردكوك،

هتيا،  س از نررسي داليت طرف   نده ق تو 

تنددتقض در اظهددترا  خوانددمه نرخددورد 

اي  يد  اسدتت ت  …»شويم: نمتيم و ميمي

طلبم؛ زيرا عمت يدت اقدرار يت منو را مي

فرد، دهتن وي را نراي اظهتر واقع دت در 

  34«.ننمددفتع مي مقتم ادعت يت

ر م انتقتداتي كه نه اي  شفته علي  

لردكوك وارد شمه است، دادشتههتي آمريكت 

اي، نه آن اشتره و استنتد نه طور شسترده

كننم. ل ك ، تعريدف فدو ، از جتمع دت مي

كتفي نرخوردار ن ست. نده عندوان مثدت ، 

استت ت نه وس له حكم دادشدته، از شدمو  

                                                           

12. American jurisprudence, ibid., p. 601. 

13. Lord Coke. 

14. American jurisprudence, ibid. 
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زيدرا مسدتنم آن،  متندم؛تعريف خدتر  مي

كدده نعددمًا خواهددم آمددم، اسددتنبتط و چنتن

نتشم نه اظهتر يدت نهتيتًت حكم دادشته مي

 عمت شخص.

فرهنو حقوقي نل ، اسدتت ت را چند   

استت ت، عبتر  از اي  »تعريف كرده است: 

است كه ي  طر  )دعوي(، در نت جه افعدت  

خود از مطتلبه حقي نه ضرر طر  ديگر كده 

تد نده آن افعدت  ندوده و حي در اعتمدذي

شدود. مطتني آن عمت كدرده اسدت، مندو مي

شود كه شخصي، نده استت ت هنگتمي مطر  مي

موجب قتنون از سخ  شفت  نرخال  سدنم يدت 

فعت خودش ممنوع شدود؛ زيدرا وضدع ت يدت 

رفتتري متعترض را كه موجب زيددتن ديگدري 

توان  ذيرفت. استت ت متنعي است شود، نمي

ر واقعدده معدد   يددت كدده ادعددت يددت انكددت

هتيي را، در نت جه ادعت يت انكدتر وضع ت

يت عمت يت  ذيرش يت ق تو  نهتيي موضدوع 

 35«.ستزددر ي  دادشته حقوقي، ممنوع مي

هرچنم ن تن فدو ، نسدبت نده تعريدف 

رسم، امدت ايد  تر نه نظر ميلردكوك كتمت

ن ز همه موارد استت ت از جملدده اسدتت ت 

تي حي در مدت  در نت جه سكو  يت عمم افش

                                                           

15. Black H.C., Black’s Law Dictionary, 4th edition, West Publishing Co., 1986, pp. 285-286. 
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شددود. ندده عددالوه   رمنقددو  را شددتمت نمي

كدده تعريددف قتعددمه اسددتت ت ن شددتر از آن

نتشم، توض   آن اسدت. ديگدر نويسدنمشتن 

حقوقي ن ز، تعتريف تقريبًت يكستني را از 

 36انم.قتعمه استت ت نه عمت آورده

كه مالحظده شدم، نده علدت وسدعت چنتن

يد  از تعدتريف دايره اعمت  استت ت، ه چ

نه عمت آمدمه در ايد  مدورد از جتمع دت 

نتشنم. نه همد   علدت كتفي نرخوردار نمي

شفته شمه است كه ارائه تعريفي دق ي كده 

 ددذير همدده مددوارد را درنرش ددرد، امكتن

نتشم و نهتر است تعريدف اسدتت ت نده نمي

                                                           

 ود:ش زير رجوع منتنو نه نمونه ينرا .06

- Tapper Colin, Cross on Evidence, 7th ed., Butterworths, London, 1990, p. 73. 

- Cross & Wilkins, Outline of Law of Evidence, by Colin Tapper, 6th ed., Butterworths, London, 

1986, p. 48. 

- The Guide to American Law, West Publishing Co., 1975, Vol. 5, p. 21. 

 دادرسدي نه وس له كه امري از انكتر صحت شخصي ممنوع ت»

 «.است شمه محقي شخص خود آن يت افعت  ق تيي

- Martin A.L., Estoppel en Droit International Public, ed. A. Pedone, Paris, 1979, p. 259. 

را قدبالً  آنچده كدهاز اي  دعدوي  از طرف  يكي ممنوع ت»

 د در يد  اسددت د يت وانمود كدرده داده يت انجتم شفته

 «.انكتر يت رد نمتيم ق تيي مرجو

- Paenson I., Manuel of Terminology of Public International Law and International 

Organizations, Bruylants, Brussels, 1983, p. 356. 

قدبالً  را خدود وي آن خدال  كده از شخص رفتتري قبو  نوم»

 «.است  ذيرفته

- Langan P. St. J., Civil Procedure and Evidence, Sweet & Maxwell, 1970, London, p. 168. 
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رونددم تددمريجي توسددعه و ت دد  ي ق ددتيي 

 33واشذار شود.

 توان شفت:ذل  نه طوركلي ميمو

تت ت مددتنعي اسددت كدده شددخص را از اسدد»

انكتر يت ادعتي هدر چ دزي مت دتد ندت 

آنچدده كدده از نظددر حقددو ، ندده عنددوان 

سدتزد. واقع ت محرز شمه است، ممنوع مي

كه ايدد  احدراز نده وسدد له اعم از اي 

اعمت  كدترشزاران ق دتيي يدت تقن ندي 

صور  شرفته نتشم يت نه وس له سنم يدت 

تدرك  اظهترا  صري  يت ضمني، رفتتر يت

 «.فعت خود شخص

 

 ب ي فايده استاپل

در شذشته تلقدي كلدي ايد  ندود كده 

اسددتت لهت در حقددو  منفددور و خددتلي از 

نتشنم، امت اي  ديدمشته عمدمتًت فتيمه مي

ال )اسدتت ت نه استت لهتي تخصصي در كدتم 

نه وس له رأي دادشته و استت ت نه وس له 

هتي منصفتنه( اشتره سنم در مقتنت استت ت

هت نه خصو  آن دسته . امروزه استت تداشت

شدونم نده كه مبتني نر انصت  شدنتخته مي

تنهت منفور ن ستنم، نلكه شفته شمه اسدت 

                                                           

17. American jurisprudence, ibid., p. 601. 
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كه موجب دادرسددي منصدفتنه و مبتندي ندر 

ن ت و ن دز تشدويي و   شدبرد عدمالت حس 

شونم تت آنجت كه آنهدت را در جتيگدته مي

عمددومي و اخددال  حسددنه قددرار كلددي نظددم 

اسدتت ت مدتنو ارائدده دل دت  33م.انداده

مختلف است و از اي  ح ث شب ه نظم عمومي 

نتشم، امت نرخال  قواعم مرنوط نه نظدم مي

عمددومي، اسددتت لهت همدده قتنددت اعددراض 

تئددوري اسددتت ت تنددتقض يددت »نتشددنم. مي

عدمالتي شدود، اي را كه منجر نده نيح له

 31«.ستزدممنوع مي

ر م آنچه در ن تن اهم ت و فتيمه علي

تت ت شفته شم، اي  ديمشته هنوز هم نه اس

قو  خود نتقي است كه نه اي  قتعمه نتيم 

اي نراي جلوش ري از تنهت نه عنوان وس له

عمالتي توست جست و نه ندراي جلدوش ري ني

از اجراي قتنون؛ همچن   اسدتت ت نبتيدم 

اجتزه يتنم كده از شدراي  و حدمود عمدت 

حقددوقي منشددر آن فراتددر رود. ندده عددالوه 

تت ت، اشددر ندده نددتحي اعمددت  شددود، اسدد

توانم مدؤ رتري  سدال  ندراي اتمدتم و مي

عمالتي نتشم؛ ل ك  ايد  قتعدمه اكمت  ني

                                                           

18. American jurisprudence, ibid., p. 602. 

19. The Guide to American Law, ibid., p. 21. 
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قتنل ت آن را دارد كده نده نحدوي درسدت 

اعمت  شود و در چترچوب وظ فه خود ندتقي 

نمتنم، در اي  صور  اسدتت ت مبتندي ندر 

شوندده كدده عقددت و عددمالت نددوده و همتن

تواندم شدود، ميحسدوب مياي حقوقي مقتعمه

اصلي اخالقي ن ز نه حستب آيم. اي  مسرله 

شود، كه استت ت شته متنو اجراي حق قت مي

عمالتي تلقي شود، زيرا در چن   نبتيم ني

مواردي اجراي حق قت، موجب محكوم ت كسدي 

شود كه نه درستي نر رفتتر يدت شفتدتر مي

طر  ديگر اعتمتد كدرده و ندر مبندتي آن 

ي را واقو ستخته و يدت  دولي را امعتمله

وقتي چ زي وجود نمارد »هزينه كرده است. 

كدده رويدده ق ددتيي را در تحقددي و تفددو  

نخش من نه حي و عمالت يتري كنم، استت ت 

ننتنراي  هرشته  21«.شذارد ت نه م تن مي

ضرور  جلوش ري از تقلب اقت دت  نمتيدم، 

ال و انصدت  در  شدت بتني دادشتههتي كتم 

ي اسددتت ت ترديددم ندده خددود راه از ادعددت

 دهنم.نمي

 

                                                           

20. American jurisprudence, ibid., p. 602. 
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 ج ي جايهاه استاپل

ف ده در خصدو  يكي از مسدتئت متنتزع

قتعمه استت ت، جتيگته اي  قتعدمه اسدت؛ 

در اي  نتره كه آيت استت ت قتعمه حقوقي 

نفدو آن متهوي و ايجتدكننمه حي ندراي ذي

است يت صرفًت ي  قتعمه مرندوط نده ادلده 

كسون اختال  نظدر ا بت ، در حقو  آنگلوست

 وجود دارد.

نسدد تري از حقوقددمانتن، اسددتت ت را 

دانندم كده تنهت ي  قتعمه ادله ا بت  مي

هرجت عمالت اقت ت  كندم، از ا بدت  يدت 

كندم و نرخدي انكتر موضدوعي جلدوش ري مي

اي از آرا  ديگر، ندت اسدتنتد نده  دتره

دادشتههددت، آن را قتعددمه حقددو  مددتهوي 

 نفو آن.ذي داننم و موجم حي نرايمي

Lord Maugham  قتضي معدرو  انگل سدي در

 شويم:اي  خصو  مي

نتيددم از ايدد  نظددر تبع ددت كددرد كدده »

استت ت تنهت ي  قتعمه ادله است كه در 

تواندم مدورد اوضتع و احدوالي خدت  مي

 23«.استنتد طر  دعوي واقو شود

 

                                                           

21. Tapper Colin, op. cit., p. 99. 
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اندم اكثريت ق ت  انگل سي نشتن داده

ه كدده متيددت ندده   ددروي از ايدد  ديددمشت

يكددي ديگددر از ق ددت   Bowenlyنتشددنم. مي

مشهور انگل س، نت ن تني كالسد   ديدمشته 

 شونه تشري  كرده است:فو  را اي 

استت ت تنهت ي  قتعمه ادله است، شمت »

توان ددم دعددوايي را نددر مبنددتي آن نمي

مطر  ستزيم، استت ت تنهت از اي  جهدت 

مهم است كده شدتمي در راه رسد من نده 

مبنتي اي  فرضد ه كده  خواسته است، نر

خوانمه از انكتر صحت امري كه خود قبالً 

 22«.نتشمن تن كرده است ممنوع مي

 

 :Lord Wrightنه نظر 

استدت ت ا لب نه درستي نه عندوان ي  »

قتعدمه ادلده توص ف شددمه اسدت، امدت 

تري قتعدمه مفهوم جتمو آن نه نحو صح  

  21«.حقو  متهوي تلقي شرديمه است

 

مدذكور  24« ت نتشي از وعمهاستت»اشر 

 Highعل ده  Central London Property Trust Ltdدر رأي 

                                                           

22. Ibid. 

23. Ibid. 

24. Promissory Estoppel. 
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Trees House Ltd كتر رفته نتشدم، نه درستي نه

هت اسددتت ت نتيددم حددماقت از نع ددي جنبدده

قتعمه حقو  مدتهوي تلقدي شدود. در ايد  

دعوي خواهتنهت چنم ستختمتن را نراي مم  

دندم. ست  نه خوانمشتن اجتره داده نو 11

نددر ا ددر شددراي  جنگددي،  3145در سددت  

خوانددمشتن نتوانسددتنم آن سددتختمتنهت را 

اجددتره دهنددم، لددذا خواهتنهددت موافقددت 

كه اي  وضو ادامه داشته نمودنم تت زمتني

نهت كدتها يتندم. ايد  نتشم، مبلغ اجتره

ادامه  3145رونم تت  تيتن ن مه او  ست  

يتفت. نعم از سپري شمن جندو، خواندمشتن 

ستنم همه ستختمتنهت را اجتره دهنم، توان

نه هم   جهت خواهتنهت، نراي ن مه او  و 

اجددتره نهددتي اول دده را  3145دوم سددت  

قتضددي  25مطتلبدده نمودنددم. لددرد دن نددو،

دادشته، آنهت را مسدتحي دريتفدت اجدتره 

نهتي كتمت ن مه دوم ست  دانست، امت ندت 

هت، دعدواي  استنتد نه وعمه ستني خواهتن

د ن مه او  ست  را نپذيرفت. آنهت در مور

                                                                                                                             

 ايجدتب» د فترسدي انگل سدي هدتيدر فرهنو اصطال  د اي 

 فرهندو .نتشدم. ركنمي صح   كه است شمه ترجمه« آورالزام

د  ايدران دعتوي داوري ديوان ترجمه ، نخاحقوقياصطالحت 

 . 61 ايتال  متحمه،  

25. Lord Denning. 
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فتيمه اي  دعوي در متنح  ف ه ايد  اسدت 

كه لرد دن نو توافدي خواهتنهددت در طدو  

ر م فقمان عوض، نت استنتد نه جنو را علي

آور الددزام« اسددتت ت نتشددي از وعددمه»

چنتنكه مالحظه شم، در اي  دعوي  26دانست.

شونه مسرله حكمي )يدت شدكلي( كده از ه چ

وعتتي جلوش ري كندم وجدود ا بت  شمن موض

نماشت و قواعم ادله انمًا دخ ت در موضوع 

 نبودنم.

Lord Wright  اسدتت ت نتشدي از »در مورد

 شويم:مي« رفتتر

اي  استت ت ممكد  اسدت عل ده شدخص »

مرخوذ )شخصدي كده اسدتت ت عل ده اوسدت( 

در عمت  23«.ايجتدكننمه حقو  متهوي نتشم

اي كده در دعدون ز چن   است متننم موردي

 صب، صتحب نتراندماز از انكدتر متلك دت 

خواهتن نسبت نه كتال ممنوع شم، زيرا خود 

وي ستنقًت اظهتر داشته نود كه كتال را از 

 23كنم.جتنب خواهتن نگهماري مي

                                                           

26. - Adams J. & Brownsword R., Understanding Contract Law, Fontana Press, London, 1987, 

p. 87; Padfield C. F., Law Made Simple, 7th ed., 1989, London, Richard Clay Ltd., pp. 128 - 

129. 

27. Tapper Colin, op. cit., p. 99. 

28. Ibid. 
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Colin Tapper  حقوقمان انگل سي ن ز تعلدي

اي  نوع استت ت نه حقو  متهوي را مدرج  

  21دانسته است.

و « وياسددتت ت سددبب دعدد»همچندد   

توانندم صدرفًت نمي« استت ت موضوع دعدوي»

متعلي نه آن نخا از حقو  نتشنم كه تنهت 

 ردازد نه همد   خدتطر نه مستئت شكلي مي

Lord Diplock شويم: مي 

نظر از آنچه در مورد ديگر قواعدم صر »

حقو  كه داراي نرچسب اسدتت ت هسدتنم، 

ممك  است شفته شود، استت ت ي  قتعدمه 

درست اسدت كده مشدروط نده  ادله ن ست.

ام، اسدتت ت شرايطي كه م  اعددالم كدرده

طر  مرخوذ د طرفددي كده اسدتت ت عل ده 

اوست د را از اقتمه دل ت نراي ا بدت  

عمم صحت ادعتيي كه مشمو  يد  اسدتت ت 

شود، امت ا ر موضوع دعوي است، متنو مي

فو  نتشي از ايد  اسدت كده ندت وجدود 

كده در شود استت ت موضوع دعوي، فرض مي

دعواي ممني نعدمي هد چ موضدوعي وجدود 

نخواهم داشت كه دل ت اقتمه شمه مرنوط 

نه آن نتشم. استت ت موضوع دعوي اعمت  

ويژه اي  قتعمه كلي نظم عمومي است كه 

                                                           

29. Ibid. 
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در ترافددو نتيددم نقطدده  تيددتني وجددود 

  11«.داشته نتشم

 

رسدم كده اخدتال  نه هرحت  نه نظر مي

لفظدي ن   دو ديمشته يدتد شدمه اختالفدي 

نتشم، اشر ي  طر  دعوي مطلقًت از ا بدت  

يت انكتر موضوع يت موضوعت  مع ني ممنوع 

شود، ا ر آن ممك  اسدت مسدتق مًت اعطدتي 

حقوقي نه طر  مقتنت وي نتشم. نندتنراي  

توص ف مقت ي استت ت در يكي از دو دسدته 

حقو  متهوي يت حقو  ادله، صرفًت موضدوعي 

رخدوردار لفظي است كه از اهم دت عملدي ن

نتشم. استت ت ي  قتعدمه مطلدي حقدو  نمي

ادله است كه نرحسب نوع آن شدتهي آ دتري 

مشتنه قواعم حقدو  مدتهوي دارد. در هدر 

كه ستنقًت ن ز شفته صور  اصت حتكم همچنتن

 شم، ي  اصت مرنوط نه نظم عمومي است.

 

 بددي انواع استاپلد ي دسته

نه طوركلي استت ت در حقو  انگل س و 

 كت نه سه دسته اصلي تقس م شمه است:آمري

 13هد استت ت نتشي از ستنق3

                                                           

30. Tapper Colin, op. cit., p. 100. 

31. Estoppel by Record. 
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  12مد استت ت نتشي از سن2

  11د استت ت نتشي از رفتتر1

هتي دو دسددته او  كدده ندده اسددتت ت

مشددهورنم،  15«تخصصددي»يددت  14«حقددوقي»

 16«الكدددتم »هتي نرشرفتددده از اسدددتت ت

هتيي را درنر نتشنم و دسته سوم استت تمي

 13دارندم. 13«انصدت »در  ش رد كه ريشهمي

نددر هتي مبتنيايدد  دسددته عمددمتًت اسددتت ت

شدونم. ايد  دو دسدته نتم مه مي 11انصت 

هتي حقوقي عل ه هدر دو طدر  عمدت استت ت

نتشدنم، حقوقي يت دعوي قتندت اسدتنتد مي

ندر انصدت ، هتي مبتنيكده اسدتت تحت  آن

شونم كه نت رفتتر تنهت عل ه كسي محقي مي

گدري را شمددراه كدرده يت شفتتر خدود، دي

است. نه عالوه در دسته او  و دوم معمدوالً 

                                                           

32. Estoppel by Deed. 

د در نع ي از ترل فت  حقوقي استت ت نتشي از سنم، زيدر 

 ت.عنوان استت ت نتشي از ستنقه نحث شمه اس

33. Estoppel by Conduct. 

34. Legal Estoppels. 

35. Technical Estoppels. 

36. Common Law. 

37. Equity. 

و « الكدتم »حقدوقي  دو س سدتم در خصو  مطتلعه نراي .38

 هدتي، نظتماي  دو رك. داويدم، رنده و تمتيزا « انصت »

 صدفتيي، دكترعدز  دكتر حسد   معتصر، ترجمه نزرگ حقوقي

، ، تهران، مركز نشر دانشگتهيو دكتر محممآشوري هللا عراقي

 ، چتپ او .3164

39. Equitable Estoppel or Estoppel in pais. 
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ن   طرف   رانطه قدراردادي وجدود دارد، 

 كه در دسته سوم معموالً چن   ن ست.درحتلي

هتي اصدلي، ذيت هريد  از ايد  دسدته

تقس مت  فرعي ديگري نه عمت آممه است كه 

 در مبتحث آتي نه تفص ت ن تن خواهنم شم.

 

هاي اربرد استاپل در رشيتهگفتار دوم ي ك

 مختل، حقوق

هتي مختلف حقو  منشر استت ت، در نخا

ا ر است؛ اشرچه نحث اصلي مت، محمود نده 

قتعمه استت ت در حقو  خصوصي اسدت، امدت 

نه جهت آشنتيي نت عملكرد اي  قتعدمه در 

شعبت  ديگر حقددو ، در ايد  شفتدتر، نده 

اختصتر تتريخچدده و كدترنرد آن در حقدو  

الملت، حقدو  تطب قدي و حقو  ن   خصوصي،

 شود.حقو  جزا نررسي مي

 

 ال، ي استاپل در حقوق خصوصي

استسًت ختستگته اول ه اسدتت ت حقدو  

خصوصي است؛ زيددرا ايد  قتعدمه ريشده در 

حقددو  داخلددي كشددورهتي تددتنو نظددتم 

آنگلوستكسددون دارد و مطتلعدده در نظددتم 

دهم كده اشدر حقوقي مزنور نه مت نشتن مي

كم اهم دت استسدي ت انحصتري، دستنه اهم 



  18 اممجلة حقوقي / شمارة سي 

اي  مفهوم، انتما در دعتوي ممني نوده و 

كترنرد آن در دعتوي جزايي محددمود ندوده 

 41است.

امت در حقو  تجتر ، استت ت ي  اصدت 

نوي  است كه اخ رًا مورد توجده داوران و 

دادشتههتي تجتري قدرار شرفتده و احكدتم 

چنمي ن ز نه استنتد آن صتدر شدمه اسدت. 

ت اعمددت  اسددتت ت در داوري تجددتري اهم دد

المللي نه جهت عمم  ذيرش اي  قتعدمه ن  

هتي حقدوقي و ن دز عدمم در نع ي از نظتم

 43ذكددر آن در حقددو  نتزرشددتني فراملددي

از اي  رو، نت توجه نه فزوندي و  42است.

المللدي و   چ مشي مسدتمر نتزرشدتني ن  

ارجتع اختالفت  نتشي از آن نه ديوانهدتي 

خت ايدد  قتعددمه نددراي همدده داوري، شددنت

نظتمهتي حقوقي، سودمنم و ضروري است. نت 

كه حوزه نحث در اي  تحق دي، توجه نه اي 

استت ت در حقو  خصوصي است، در اينجت از 

توض   ن شتر در مورد كترنرد اي  قتعدمه 

 شود.در رشته مزنور خودداري مي

 

 المللب ي استاپل در حقوق بين

                                                           

40. Tapper Colin, op. cit,. p. 73. 

41. Lex mercatoria. 

 .213 ،   ، همتنشتيتر، امتنوئت .41
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ت ت در تتريخچدده اعمددت  قتعددمه اسددت

م الدي  3354المللي، نه ست  ديوانهتي ن  

شردد. در اي  ست  نراي نخست   ندتر نرمي

نزد كم س ون مختل  لندمن كده ندر اسدتس 

معتهمه انگل س د آمريكت تشك ت شمه نود، 

نمتينمه كشور آمريكت قتعدمه اسدتت ت را 

نه عنوان ي  قتعمه حقوقي، مورد اسدتنتد 

از سدوي  نعدم از آن نترهدت 41قرار داد.

المللددي ندده ايدد  ديوانهددت و داوران ن  

شدمتري ندر قتعمه، استنتد شدم و آرا  ني

 استس آن صتدر شرديم.

الزم نه ذكدر است كه آنچه در حقددو  

شددرفته  المللي مورد  ددذيرش قددرارن  

اسددت، مفهدددوم م  دددي قتعدددمه استدددت ت 

نه اي  ترت ب، مفته دمي چدون  44نتشم؛مي

دكتددري  » 46،« دددذتنف» 45،«تدددرك حددي»

در  43«اهمت  در مطتلبه حدي»و  43«انتختب

                                                           

43. Witenberg J. C., L’estoppel-un aspect juridique du problème des Creanes americaines, in 

Clunet, T. 60, mai - juin, 1933, p. 533. 

از استرداد  ، انصرا ، دكتر نتصر علياز منصوريتن د نقت

 دفتدر خدممت  حقدوقي ، مجلدهالمللدين   در دعتوي دعوي

 .333 ،  3131، 34د  35 ، شمترهالملليحقوقي ن  

44. Martin A., op. cit., p. 259. 

 .332 ،  ، همتن، دكتر نتصر علياز منصوريتن د نقت

45. Waiver. 

46. Ratification. 

47. Doctrine of Election. 
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چددترچوب اسددتت ت مددورد  ددذيرش حقددو  

الملت وجود نمارد، زيدرا اسدتت ت در ن  

 ش رد.مفهوم م  ي خود آنهت را درنرنمي

هتي عالوه ندر ايد ، كدترنرد اسدتت ت

حقوقي )نتشي از رأي دادشدته و سدنم( در 

 رنددو اسددت كددهالملددت چنددتن نيحقددو  ن  

تددوان آن را نتديددمه شرفددت؛ حتددي در مي

مددوارد انددمكي ن ددز كدده در ديوانهددتي 

المللي، سنم يت رأي دادشته نه عنوان ن  

ش رد، ا لدب استت ت مورد استنتد قرار مي

نه كم  اصو  و شراي  استت ت مبتندي ندر 

انصت  اسدت. نندت ندر آنچده شفتده شدم، 

الملدت عمدمتًت استت ت مورد نظر حقو  ن  

 نتشم.مبتني نر انصت  مياز نوع 

الملدت، كترنرد استت ت در حقدو  ن  

ندده قددمري وسدد و اسددت كدده نسدد تري از 

الملددت از آن ندده نويسددنمشتن حقددو  ن  

اصت مشترك مدورد قبددو  ملدت »عنوان ي  

 41الملت، در زمره منتنو حقو  ن  «متممن

                                                                                                                             

48. Laches. 

 المللدين   ديدوان استسدنتمه 13 متده 3ننم  مطتني .49

دارد  مرموريت كه دادشستري المللين   ديوان: »دادشستري

 حقددو  شددود، نرطبدديمي ندده او رجددوع را كدده تتياختالفدد

زير را اجرا خواهدم  نمتيم، موازي  وفصت قطو المللين  

 كرد:
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امددت نرخددي ديگددر از  51انددم.يددتد كرده

ت ت نده حقوقمانتن نر اي  نتورنم كه است

الملدت، دل ت كترنرد فراوان در حقو  ن  

)ب(  3مبنتي عرفي داشته و نه مصما  ننم 

المللددي استسددنتمه ديددوان ن   13مددتده 

الملدت دادشستري در زمره منتنو حقو  ن  

 53است.

يكي از نويسدنمشتني كده نده تفصد ت 

الملددت   رامددون اسددتت ت در حقددو  ن  

ت فرسددتيي نمددوده و شددراي  آن را نددقلم

موده اسدت، استفتده از كدتم  ال تع د   ن

نتشدم؛ مي« دري  ويل دتم ندتو » روفسور 

، 3153ايدد  حقوقددمان نرجسددته در سددت  

                                                                                                                             

 كه وخصوصي از عمومي را اعم المللين   هتي. عهمنتمهالف

آن  اخدتال  طدرف   كده است شمه مع   قواعمي آن موجب نه

 انم.قواعم را صريحًت شنتخته

 نده معمدو  يد  دل دت منزلده را نه المللين   . رسومب

 است.  شمه قبو  حقوقي اصت ي  مثت كه عمومي

 است. متممن ملت مقبو  كه حقوقي عمومي . اصت 

و عقتيدم  ق دتيي ، تصدم مت 51 مدتده حكدم د. نت رعتيت

 فرعدي ستئتو منزله را نه مختلف ملت مؤلف   تري نرجسته

 «.قواعم حقوقيتع    نراي

 .شمسي 3124 ست  قوان   از مجموعه د نقت

50. Bowett D. W., Estoppel befor International Tribunals and it’s relation to Acquiescence, the 

Britishyear Book of International Law, Oxford, 1957, p.148; Gibbonci C. Mac, Estoppel in 

International Law, the International and Comparative Law Quarterly, Vol. 7, London, 1958, p. 

468; Virally M., the Sources of Interantional Law, Manuel of Public International Law, ed. Max 

Soernsen, p. 148. 

 .333 ،  ، همتن، دكتر نتصرعليد منصوريتن

51. Martin A., op. cit., pp. 240-246. 
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اسددتت ت نددزد »اي تحددت عنددوان مقتلدده

المللددي و ارتبددتط آن نددت ديوانهددتي ن  

در سددتلنتمه نريتتن ددتيي « رضددتيت ضددمني

الملددت منتشددر سددتخت و مفهددوم حقددو  ن  

ا نه روشني ن تن نمود. قتعمه مورد نحث ر

اي  مقتله، هنوز يكي از نهتدري  مندتنو 

 الملت است.درنتره استت ت در حقو  ن  

اسددتتد فرانسددوي حقددو  « ژرژ سددت»

« هتي داوريرويده»الملت ن ز در كتتب ن  

نوعي قرارداد »خود، از استت ت نه عنوان 

يدتد « اي جهت ا بدت  دعدويضمني و امتره

  52كرده است.

ه داشت كده  دذيرش وسد و و نتيم توج

استت ت در حقو  انگلد س و ديگدر  شسترده

ال، تنهت مبنت و كشورهتي داراي نظتم كتم 

الملدت ن سدت زم نه قبو  آن در حقو  ن  

نلكه مبنتي آن  دذيرش نسدبتًت عدتم ايد  

كه  51قتعمه در نظتمهتي حقوقي مختلف است

در ننم نعدمي   رامدون آن سدخ  خدواه م 

 شفت.

 

                                                           

52. Scelle G., “Arbitral Procedure” Rapport, du la Commission du Droit International, 

1950,Vol. II, p. 133. 

 .16   ، همتن،، دكترنتصرعلياز منصوريتن د نقت

 .244 ،  ، همتنشتيتر، امتنوئت .53
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 تاپل در حقوق تطبيقيج ي اس

از ديمشته حقو  تطب قي ن ز اسدتت ت 

 ذيرفته شمه و حتي نده عق دمه نرخدي از 

الملت، نويسنمشتن در مقتيسه نت حقو  ن  

تدري استت ت در حقو  تطب قي  تيگته محكم

  54دارد.

كه خواهم آمم، قتعمه استت ت نر چنتن

اصو  انصت  و حسد  ن دت اسدتوار اسدت و 

صو  مزنور از جمله اصدو  نميهي است كه ا

مورد قبو  در تمتم نظتمهتي حقوقي جهدتن 

است. از اي  رو، در حقدو  داخلدي ا لدب 

توان رد  تي اسدتت ت را تحدت كشورهت، مي

عنتوي  ديگر   ما نمود. در حقو  داخلدي 

كشددورهتي داراي حقددو  نوشددته ن ددز ايدد  

قتعمه تحت عنوانهتي ديگدر، متنندم اصدت 

نسدده، آلمددتن و در حقددو  فرا 55«ظهددور»

در حقدو   56«اعتمدتد»ايتتل ت يدت اصدت 

سويس وجود دارد كه همگي منبعددث از حسد  

  53نتشنم.ن ت در حقو  رومي مي

                                                           

 .243همتن،    .54

55. L’ Apparence. 

56. La Confiance. 

 .331 ،  ، همتن، دكتر نتصرعليمنصوريتن .57
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تقريبدًت « ظهدور»در فرانسه، تئددوري 

نزدي  نه مفهوم استت ت در حقو  انگلد س 

است؛ زيرا مفتد تئوري مزنور، منو رفتتر 

متنتقض شخصي است كه يد  وضدو ظدتهري را 

تد كرده و يت آشتهتنده نتعدث ايجدتد ايج

وضعي شمه است تت طر  مقتندت، آن را ندر 

نتور )قبلي( خود ترج   دهم. همچند   در 

خصو  منو ارائه ادله معترض و ن دز حفد  

اي كه مبتني نر وضدو ظدتهري حقو  مكتسبه

هددتي اسددتت ت و ظهددور، از نتشددم، تئوري

راههتي متفتو  عمدالً نده نتدتيج مشدتنهي 

 53رسنم.مي

در حقو  آلمدتن و سدويس، عدالوه ندر 

، قواعم ديگدري وجدود دارد «ظهور»تئوري 

كه داراي شبتهت ن شتري نت قتعمه استت ت 

نوده و معتد  آنهت در حقو  فرانسه يتفت 

شود. تفسد ر رويده ق دتيي آلمدتن از نمي

قتنون مدمني آن كشدور، صدريحًت  242متده 

كندم؛ شويي نه ضرر ديگري را منو ميتنتقض

ه عنوان مثت ، وار ي كده متددوفي را در ن

انعقتد قراردادي يتري نموده است، نعدمًا 

توانم نده اسدتنتد محجدور ندودن وي، نمي

اعتبتر آن قرارداد را منكر شود. همچن   

                                                           

 .246 ،  ، همتنشتيتر، امتنوئت .58
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شخصي كه ممعي اد تم سرمتيه شخصي خود در 

تواندم در مقتندت سرمتيه شركت اسدت، نمي

 طلبكتران نه اصت جمايي دارايي شدري  از

سرمتيه شركت استنتد نمتيدم؛ زيدرا خدود 

اصت مزنور را رعتيدت ننمدوده اسدت. نده 

هم   ترت ب، شخصي كه نه اعتبددتر صدالح ت 

كندم، دادشته، نه صالح ت داور اعتدراض مي

نعددم از ارجددتع  رونددمه ندده دادشددته، 

توانم ممعي صالح ت داور يت عمم صالح ت نمي

  51دادشته شود.

و اتخدتذ در حقو  سويس ن ز قتعمه من

مواضو متعترض،  ذيرفته شدمه اسدت؛ ايد  

قتعمه در كشور مزنور، مبتندي ندر اصدو  

حس  ن ت، اعتمتد و مندو سو اسدتفتده از 

حي است. مطتني حقو  سويس، اتختذ مواضدو 

متعترض نه ضرر ديگري، مصما  سو استفتده 

قتنون ممني،  2متده  2از حي است كه ننم 

 61.آن را ممنوع دانسته است

تدوان قو  داخلي كشور مت ن ز ميدر ح

مصددتديي متعددمدي از اسددتت ت را يتفددت. 

قواعم حقوقي اقمام، منو انكدتر نعدم از 

                                                           

 .246د  243همتن، صص  .59

 همتن. .61
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نهددت و اعتبددتر ق دد ه محكوم 63اقددرار،

سنم رسدمي،    رقتنت انكتر ندودن مفدتد 

هري  نخشي از مفهوم قتعمه كلددي اسدتت ت 

دارندم. ندتالتر از همده مدوارد  را درنر

استسدي اسدت كده فو ، اصت چهلدم قدتنون 

 دارد:اشعتر مي

توانم اعمدت  حدي خدويا را كس نميه چ»

وس له اضرار   ر يت تجتوز نده منددتفو 

 «.عمومي قرار دهم

 

ايدد  اصددت ندده روشددني تمددتم مفهددوم 

اسددتت ت و اصددو  زيرننددتيي آن را ن ددتن 

توانم مبنتي محكمدي كنم و ننتنراي  ميمي

نراي  ذيرش قتعمه مذكور در حقو  ايدران 

م. نمون شد ، نده اسدتنتد اصدت فدو  نتش

توان اشخت  را از اتختذ مواضو متعترض مي

 نه ضرر ديگران، منو نمود.

تدوان نت جده از آنچه شفتده شدم، مي

شرفت كه استت ت، اكنون در حقو  تطب قدي 

اي كتمالً شدنتخته شدمه و  كركدترنرد قتعمه

است؛ اشرچه نبتيم انتظتر داشت كده ايد  

                                                           

انكدتر »دارد: مقرر مي ايران ممني قتنون 3233 متده .60

 كن م ندت اسدتت ت مقتيسه«. …ن ست  نعم از اقرار مسموع

 مقتله. از اقرار درشفتتر چهترم هم   نتشي
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هدتي خدود، و ويژشي قتعمه نت تمتم شراي 

 نه ي  قتعمه كلي جهتني تبميت شود.

 

 د ي استاپل در حقوق جزا

شفته شم كده اهم دت اصدلي و استسدي 

استت ت، در دعتوي ممني اسدت و در حقدو  

هددتي خددت  آن، جددزا نددت توجدده ندده ويژشي

توان ايد  قتعدمه را نده طدور مطلدي نمي

 ذيرفت. نع ي از انواع استت ت، ه چگدته 

كتر شرفتده در حقدو  جدزا ندهتواننم نمي

شونم؛ نه عنوان مثت ، اسدتت ت نتشدي از 

اي است كه امكدتن مته تًت نه شونه 62سنم،

اعمت  آن در دعتوي ك فري وجدود ندمارد، 

اي حقوقي است كده زيرا تنظ م سنم، رانطه

نه نحو قراردادي ن   طرف   ايجتد شمه و 

 ستزد.آنتن را ملزم نه مفتد سنم مي

مختلف استت ت مبتني نر  اعمت  اقستم

ن ز در دعتوي جزايي عمدالً ممكد   61انصت 

ن ست؛ زيرا اي  دسته استت ت، استسدًت از 

انصت  و عمالت مقت ي دعتوي مددمني نشدر  

شرفته است و نت توجه نه مته ت و شدراي  

متفتو  دعتوي ك فري، اعمدت  آن در ايد  

                                                           

 رك. شفتتر سوم هم   مقتله. .61

 رك. شفتتر چهترم هم   مقتله. .33
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قب ت دعتوي، ممك  است معترض نرخي اصدو  

ننم حف  آزاديهدتي فدردي و حقو  جزا، مت

نتشم و ننتنراي ، اي  ندوع اسدتت ت،  …

 يتنم.ه چگته در حقو  جزا مجت  عمت نمي

اي ننتنر آنچه شفته شم، تنهدت دسدته

هت كه ممك  است در حقدو  جدزا از استت ت

ن ز منشر ا ر نتشم، استت ت نتشي از رأي 

است كه در  ي نه نررسي ديمشته  64دادشته

عمم امكدتن ال،   رامكتم  ون امكدتن يدت 

  ردازيم:اعمت  آن در دعتوي ك فري مي

اي تحدت اصوالً در حقدو  جدزا، قتعدمه

وجود نمارد؛ امت دو نوع « استت ت»عنوان 

دفتع وجود دارد كده مفهدومي نزديد  نده 

استت ت نتشي از رأي دادشته دارنم: دفتع 

Autrefois Acquit  و دفتعAutrefois Convict 

Autrefois Acquit  متنو اقتمه دعواي ك فدري

است و مفتد آن اي  است كه هرشته متهمدي 

ي  نتر نه ختطر جرمي محتكمه شدمه و  دس 

از رس مشي توس  دادشته صدتل ، حكدم نده 

نرائت وي صتدر شدمه نتشدم، امكدتن طدر  

مجمد دعواي ك فري نده جهدت همدتن جدرم، 

 65.عل ه وي وجود نمارد

                                                           

 رك. شفتتر دوم هم   مقتله. .64

65. Black H.C., op. cit., 6th ed., p. 134. 
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رتي قتنت ن ز در صو Autrefois Convictدفتع 

طر  است كه متهم سدتنقًت در يدد  محتكمده 

رسمي نه جهت ارتكدتب جرمدي محكدوم شدمه 

نتشم و اكنون شتكي نخواهم دعواي ك فدري 

ديگري عل ه وي، نه جهت همتن جدرم مطدر  

نمتيم؛ در اي  صدور ، دفدتع مدورد نحدث 

 66.متنو طر  دعواي مجمد است

تري  معتد  نراي اي  دو دفتع، نزدي 

در دعدتوي ك فدري  63«بب دعدوياستت ت س»

نتشنم كه هستنم و هنگتمي قتنت استنتد مي

متهم در خطر محكوم ت مجمد نه جرمي نتشم 

كه ستنقًت نه همتن جرم محكوم شدمه و يدت 

از آن نرائت يتفته اسدت و يدت در معدرض 

محكوم ت نه جرمي نتشم كه امكتن محكوم ت 

وي نه آن جرم، ستنقًت در ي  محتكمه رسمي 

 63.داشته استوجود 

اسدتت ت »كده آيدت امت در مدورد اي 

ن ز در حقدو  جدزا وجدود  61«موضوع دعوي

دارد يددت خ ددر، مددمتهت ندد   ق ددت  و 

حقوقمانتن انگل سي اختال  نظر وجود داشت 

كه  س از نتال شرفت  اختال  نظرهت، تت اي 

                                                           

66. Ibid. 

 رك. شفتتر دوم هم   مقتله. .67

68. Tapper Colin, op. cit., p. 87; Cross & Wilkins, op. cit., p. 54. 

 رك. شفتتر دوم هم   مقتله. .69
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House of Lords  در دعددوايDDP.  عل ددهHumphrys 

و  جدزا نه اتفدت ، نظدر داد كده در حقد

  31استت ت موضوع دعوي وجود نمارد.

نه هرحت  نت توجه نه نكت  فو ، نده 

رسم كه در دعتوي ك فري، تنهت يكي نظر مي

از انددواع اسددتت ت، يعنددي اسددتت ت سددبب 

هتي دعوي،  ذيرفته شمه است و ديگر دسدته

استت ت هنوز در حقدو  جدزا مددورد قبدو  

 انم.واقو نشمه

 

                                                           

70. Cross & Wilkins, op. cit., p. 54; Tapper Colin, op. cit., pp. 86 - 87. 
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 بخش دوم

 سام استاپلبررسي تفصيلي اق

 

در اي  نخا مفهوم، مصتديي و شدراي  

اعمت  اقسدتم اصدلي اسدتت ت و تقسد مت  

فرعي هري  از آنهت نده تفصد ت و در سده 

 شفتتر مستقت نررسي خواهم شم.

 

گفتييار اول ي اسييتاپل ناشييي از حكييم 

  70دادگاه

كه موضوعي، مورد سدتزش قدرار هنگتمي

ش رد يت در ي  دادشته صتل  نسبت نده آن 

يد  از طدرف   مجدتز ش ري شود، ه چ متصم

نخواهنم نود، آن را مجمدًا طر  نمتيم يت 

چنتنچدده رأي   رقتنددت تجميددمنظر نتشددم، 

رسدد مشي مجددمد ندده آن را از دادشددته 

 درخواست كنم. 

استت ت نتشي از رأي دادشته، شخص را 

از انكددتر صددحت موضددوعت  مددذكور در يدد  

ستنقه ق دتيي يدت موضدوعتتي كده  دس از 

صتل  قدرار رس م شي مدورد حكدم دادشدته 

سددتزد. رأي شرفتدده نتشددنم، ممنددوع مي

دادشته، نه طور مطلي محمو  نر صحت اسدت 

                                                           

71. Estoppel by Judgment (Record). 
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شدود، و نت شراي  ختصي كه نعمًا ن دتن مي

توانم در ي  دادرسي تبعدي يدت ه چكس نمي

نعددمي، نددت اقتمدده دل ددت معددترض ندده آن 

اعتراض نمتيم. چن   حكمدي، اسدتت لي را 

كنم كه دعدواي ايجتد مي عل ه طرف   دعوي

مجمد ن   آنتن نسبت نده موضدوعي كده در 

ش ري واقدو دعوي او  مطر  و مورد تصدم م

سددتزد. دكتددري  شددمه اسددت را، ممنددوع مي

استت ت نتشي از رأي دادشته طرف   را از 

اقتمه دعوي نسبت نه آنچه ن ز كه طدر  و 

رس مشي آن در دعدواي قبلدي ممكد  ندوده 

 .ستزداست، ممنوع مي

نددراي طددر  اسددتت ت نتشددي از رأي 

داشته، وحم  اصحتب دعدوي ضدرور  دارد و 

توانم نه سود يت ضرر شخص ديگر معموالً نمي

كتر شرفته شود. نه عدالوه تنهدت حكمدي نه

توانتيي ايجتد اسدتت ت را دارد كده اوالً 

نهتيي و قتطو مته ت دعدوي نتشدم )و نده 

اعمادي( و  تن دًت از يد  دادشدته صدتل  

ي يدت خدترجي اصدمار يتفتده نتشدم؛ داخل

ننتنراي  احكتم شكلي و ن ز احكدتمي كده 

از مراجددو   رصددتل  صددتدر شددمه نتشددنم، 

 32نتشنم.داراي چن   ا ري نمي

                                                           

72. Langan P.St. J., op. cit., p. 68. 
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ال، ي تمايز بين دو جدبه حكم )اثر حكيم و 

 مبداي آن(

نراي درك ش وه تر  ر اسدتت ت نتشدي 

از رأي دادشته، الزم است، ن   ا ر حكم و 

تم ز قتئت شويم؛ ندراي مثدت ، مبنتي آن 

ا ر حكم محكوم ت نه علت دزدي، اي  اسدت 

كه متهم نه ي  دزد محكدوم شدمه، تبدميت 

شود و محكوم ت، مبتندي ندر كشدف ايد  مي

واقع ت است كده عمدت وي، مشدمو  تعريدف 

سرقت است. همچن   ا ر حكم طال  ن   زن و 

شوهر، اي  است كده آندتن ديگدر در ق دم 

نتشنم؛ حدت  اشدر مدثالً يزوج ت همميگر نم

علت تقتضتي طال ، زندتي زن نتشدم، صدمور 

حكم طال  لزومًت اي  معندي را نده دنبدت  

 دارد كه جرم زنت ارتكتب يتفته است.

تمتيز ن   دو جنبه حكدم، از اهم دت 

اي نرخوردار است، زيدرا تنهدت ا در ويژه

حكم است كه در دعواي ن   افراد ن گتنده 

كده كندم؛ درحتلينت آن ايجتد اسدتت ت مي

ندد   طددرف   حكددم و قددتئم مقددتم آنهددت، 

استت ت ديگري ن ز درخصو  وقتيعي كه حكم 

                                                                                                                             

 شود نه: رجوع خترجي از احكتم نتشي استت ت د درخصو 

- Dicey and Morris, Conflict of Laws, 11th ed., Stevens & Sons Ltd., London, 1987. 
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مبتني نر آنهت نوده اسدت، وجددود خواهدم 

 31داشت.

البته نتيم توجه داشت، دايره اعمت  

استت ت در هر مورد، نستگي تتم نده ندوع 

دعوي و حكم و ن دز موضدوع مدورد اخدتال  

، نرحسب نوع حكم دارد، ننتنراي  الزم است

و موضوع مورد اختال ، ا ر اسدتت ت نتشدي 

 از آن، نه تفك   نررسي شود.

 

 74ب ي اثر استاپل ناشي از احكام عيدي

مهمتري  موارد استت ت نتشي از ا در 

است. احكتم « احكتم ع ني»حكم، مرنوط نه 

شود كه در مورد ع ني، نه احكتمي اطال  مي

   آن ي  وضع ت حقدوقي، صدرفنظر از طدرف

، حكدم Blackصتدر شمه نتشم. فرهنو حقوقي 

حكمدي »ع ني را چن   تعريف كدرده اسددت: 

است كه توس  مرجو ق تيي صتل ، در خصدو  

وضع ت شي  يت موضوع ختصي صتدر شمه است؛ 

اي خواهدم چن   حكمي، مبتني ندر محتكمده

نود كه در مورد شي  يدت موضدوعي تشدك ت 

يدم شمه است كه وضددع ت يدت شدراي  آن نت

مشخص شود. اي  حكم در واقو اعدالم رسدمي 

                                                           

73. Cross & Wilkins, op. cit., p. 50. 

74. Judgements in rem. 
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نتشدم و عل ده همده وضع ت شخص يت شي  مي

نندتنراي ،  35«.اشخت  قتنت استنتد اسدت

حكم ع ني حكمي اسدت كده از نتح ده يد  »

دادشته صتل  صتدر شمه است و وضدع ت يد  

شخص يت شي  يت متلك ت ش ئ )در مقتنت حي 

يت منفعت ويدژه طدر  دعدوي در شدي ( را 

  36«.كنمص ميمشخ

چن   حكمي، در مقتندت اشدخت   تلدث 

ن ز قتنت استنتد است؛ نراي مثدت ، اشدر 

« الددف»، «ب»و « الددف»در دعددواي ندد   

، در زمتن وقدوع « »نخواهم  تنت كنم كه 

نوده است؛ او « د»عمت حقوقي ختصي، همسر 

نت وجود حكم طال  مقمم نر تتريخ وقوع آن 

مندوع عمت حقوقي، از اظهتر ايد  مطلدب م

خواهم نود؛ زيرا حكم طدال ، حكمدي ع ندي 

اسددت كدده اصددت رانطدده زوج ددت را متددر ر 

ستزد و عالوه نر طرف  ، در مقتندت هدر مي

 شخص ديگري ن ز قتنت استنتد است.

حكم نه نتمشدروع ندودن نسدب طفدت و 

همچن   متلك ت شخصي نر مدت  خدت ، حكدم 

رود؛ نددت وجددود چندد   شددمتر مدديع نددي نه

تواندددم، موضدددوع نميكس احكدددتمي، هددد چ

                                                           

75. Black H. C., op. cit., p. 845. 

76. Tapper Colin, op. cit., p. 75. 
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ش ري شمه را انكتر كنم. نده عدالوه تصم م

ن   طرف   دعوي، انكتر سببي كه حكم ندر 

نتشدم؛ مدثالً آن مبتني است، ن ز ممك  نمي

هرشته در دعوي ا بت  نسب، ندر نتمشدروع 

نودن طفت حكم شود،  دس از قطع دت چند   

كس قتدر نه انكتر عمم مشروع ت حكمي، ه چ

ود. عالوه نر اي  طدرف   آن طفت نخواهم ن

دعوي ) مر و متدر طب عدي طفدت(، اجدتزه 

نخواهنم يتفت كه در مقتنت يكميگر، سببي 

كه حكم نر استس آن صتدر شمه است، يعندي 

وقوع زندت ند   آندتن را انكددتر كنندم؛ 

كه در دعواي ن   يكي از آنهت ندت درحتلي

شخصي ديگر يت ند   دو فدرد ن گتنده ندت 

بي ممكدد  خواهددم حكددم، انكددتر چندد   سددب

  33نود.

همچن   اشر در دعواي متلك دت، حكدم 

نه متلك ت شخصي نر مت  نه سبب عقم ن دو 

شود، اي  حكدم در مقتندت افدراد ديگدر، 

قتنل ت استنتد خواهدم داشدت؛ نندتنراي  

ه چكس نخواهم توانست متلك ت آن شدخص را 

انكتر كنم. ند   طدرف   دعدواي مدذكور، 

 نتشم.انكتر عقم ن و ن ز ممك  نمي

                                                           

77. Tapper Colin, op. cit., p. 75. 
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احكتم مرنوط نه طال  و نطدالن ازدوا  

نتشددنم، كدده حكددم ع نددي مير م اي علددي

تواننم دادشته را نت اسدتت ت مواجده نمي

نمتينم؛ دل ت اي  امر وضدع ت اسدتثنتيي 

 دادشتههتي طال  است.

 

ج ي انواع استاپل ناشي از حكم بين طيرفين 

 دعوي مدني

كه قبالً شفته شم تدر  ر حكدم، همچنتن

ندر طدرف    33م از ع ني يددت   در آن،اع

هددتي قددتنوني آنددتن، دعددوي و قددتئم مقتم

تر از تددر  ر آن نددر اشددخت   تلددث وسدد و

 نتشم.مي

استت ت نه وس له حكدم دادشدته ند   

 ”Estoppel per rem judicatem“طرف   دعوي ممني يدت 

نر دو ندوع اسددت: اسدتت ت سدبب دعدوي و 

 استت ت موضوع دعوي.

 

 79ويي استاپل سبب دع0

استت ت نتشي از سبب دعوي، مبتني نر 

فكر اد تم سبب دعوي در حكم است؛ نت اي  

توض   كه سبب دعوي، در حكمي كه در خصو  

                                                           

78. in personam  احكدتم همده نه اشتره نراي كه است ايواژه 

 رود.كتر مينه   ر ع ني

79. Cause of Action Estoppel. 
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شدود، اد دتم شدمه و از ند   آن صتدر مي

رود؛ ننتنراي  ندت صدمور حكدم، سدببي مي

نتقي نخواهم متنم كه نتر ديگر، نر استس 

 31.آن دعوايي طر  شود

يت اموري است كده نده  سبب دعوي، امر»

دهم، از طريدي ق دتيي عل ده شخص حي مي

شخص ديگر، مطتلبه حي يت جبران خسددتر  

نمتيم؛ وضع تي اسدت كده نده شدخص حدي 

اقتمه دعوي و توست نه راههدتي جبددران 

 33«.دهمخستر  ق تيي مي

 

نده خدتطر نقدض قدرارداد « الف»اشر 

مطتلبه خستر  كندم، و نده « ب»ختصي، از 

ته، مبلدغ مع نددي از ايد  موجب حكم دادش

نتنت دريتفت نمتيم، اسدتت ت سدبب دعدوي 

مددتنو از آن خواهددم نددود كدده وي نددراي 

مطتلبه خستر  ن شتر، نر استس همتن سدبب 

مجددمدًا طددر  دعددوي نمتيددم. اسددتس ايدد  

 Nemo debet bis vexari pro eadem“اسدتت ت، قتعدمه 

causa” هد چكس »نتشم، نه اي  معني كده مي

نه خدتطر يد  سددبب، مدورد نبتيم دونتر، 

                                                           

80. Cross & Wilkins, op. cit., p. 51. 

81. Black H. C., op. cit., 6th ed., p. 241. 
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اشر شخصدي،  32«.تعق ب و آزار قرار ش رد

دعوايي را ندر اسدتس سدبب ختصدي، عل ده 

ديگري اقتمده نمتيدم و رأي در خصدو  آن 

صتدر شود، اي  ي  قتعمه حقوقي مطلي است 

توانم، دعواي ديگدري را عل ده كه وي نمي

 همتن طر  و نه جهت همتن سبب اقتمه كنم.

، خوانددمه Bootل دده ع Conquerدر دعددواي 

اي ندت ك ف دت داده نود كه ختنه 31ت م  

ويژه نراي خواهتن احدما  نمتيدم؛ لد ك  

ختنه احما  شمه، فتقم ك ف ت ت م   شدمه 

سبب فقدمان  نود. ننتنراي  خواهدتن نده 

ك ف ت و نقض ت م  ، مطتلبه خستر  نمدود 

و حكم نه نفو وي صتدر شدم. مدمتي نعدم، 

خواسددته  خواهددتن دعددواي ديگددري را، ندده

مطتلبه خسترا  نعمي نتشي از همدتن سدبب 

)يعني نقض ت م   و فقمان ك ف دت ت دم   

شمه( اقتمه كرد، دادشته اي  ندتر مقدرر 

نمود كه حكم قبلي، متنو از اقتمه چند   

دعوايي است و نر اي  استس، دعوي خواهتن 

 34.رد شم

                                                           

82. Latin Words and Phrases for Lawyers, Law and Business Publications Inc., 1980, 

Toronto-Canada, p. 162. 

83. Warranty. 

84. Tapper Colin, op. cit., p. 76. 
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البته، ايد  قتعدمه تنهدت در مدورد 

ت  واحدم دعتوي نتشي از شدراي  و واقع د

شود و اشر واقع دت  و اوضدتع و اعمت  مي

احوا  تغ  ر نمتيم، حكم صتدره نر اسدتس 

كندم. ندت شراي  قبلي، ايجتد استت ت نمي

ايدد  وجددود در م ددتن ق ددت  انگل سددي و 

آمريكددتيي شرايشددي وجددود دارد كدده فكددر 

استت ت سبب دعوي را، نه ادعتهدتيي ن دز 

 تسري دهنم كه اشرچه در ي  دادرسي رسدمي

انددم، لدد ك  مددورد ق ددتو  قددرار نگرفته

انم، نخشددي از سددبب دعددوايي توانسددتهمي

نتشنم كه رس مشي و صمور حكم در خصو  آن 

صور  شرفته است. نه عق مه اي  عمه، حكم 

صددتدره در دعددوي سددتني، در مقتنددت طددر  

ستت ت عمدت اي  شونه ادعتهت نه عندوان ا

 كنم.مي

Wigram V.C.  قتضددي انگل سددي، در ايدد ،

 شويم: خصو  مي

كدده موضددوعي در يدد  دادشددته در موردي»

صتل  مورد رس مشي و صدمور حكدم قددرار 

ش ددرد، دادشددته از طددرف   دعددوي مي

خواهم كه موضوع مورد اخدتال  را نده مي

طوركتمت   ا كشدنم و جدز در اوضدتع و 

احوا  ختصي، نده همدتن اشدخت  اجدتزه 
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نخواهم داد كه همتن موضوع مورد اختال  

اي نه جريتن انمازندم  ث مسرلهرا از ح

كه امكتن طر  آن نده عندوان نخشدي از 

ف ه، وجود داشدته، لدد ك  موضوع متنتزع

تنهت نه دل ت  فلت، مستمحه و يت حتدي 

اي، ايد  نخدا از دعدوي نه دل ت حتد ه

حذ  شرديمه است. دفدتع اعتبدتر ق د ه 

جز در موارد خت ، نه تنهدت  35نهتمحكوم

مور حكدم در نسبت نه موضدوعتتي كده صد

خصو  آنهدت، از دادشدته خواسدته شدمه 

است، نلكه نسبت نه موضوعي ن ز اعمدت  

شود كه مرنوط نه مورد اختال  نوده و مي

طددرف   در صددور  ندده كددتر نددردن سددعي 

توانسددتنم آن را در همددتن متعددتر ، مي

  36«.زمتن مطر  نمتينم

 

  87ي استاپل موضوع دعوي1

ته نوع دوم استت ت نتشي از رأي دادش

ن   طرف   دعدوي مدمني، اسدتت ت موضدوع 

نتشم؛ اي  نوع استت ت مبتني ندر دعوي مي

مطلون ت ختم دادرسدي و ن دت نده نت جده 

                                                           

85. Res judicata. 

86. Tapper Colin, op. cit., p. 77. 

87. Issue Estoppel. 
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نهتيي در رس مشي نه موضوع مدورد اخدتال  

 ن   طرف   است.

اسددتت ت موضددوع دعددوي اعمددت  ويددژه 

نتشم؛ مي ”Interest reipublicae ut sit finis litium“قتعمه 

كندم كده نقطده تمعده ايجدتب ميمصلحت ج»

 تيتني ندراي هدر دادرسدي وجدود داشدته 

اي  قتعمه معدرو  كده از قواعدم «. نتشم

شود، ن تنگر مفهدومي نظم عمومي محسوب مي

استسي است كه زيرننتي تئوريهدتي حقدوقي 

متعمدي متننم مرور زمتن مملد ، تهدتتر، 

استت ت و قواعددم مدرور زمدتن را تشدك ت 

عمه، جلوش ري از طدر  دهم. هم  اي  قتمي

  33دعتوي كهنه و ايذايي در دادشتههتست.

استت ت موضوع دعوي، استت لي است كه 

در ارتبتط ندت موضدوعي كده سددتنقًت ند   

طرف   دعوي يت جتنش نتن آنهت دادرسدي و 

شدود. ايد  ش ري شمه است، مطدر  ميتصم م

موضوع نتيم ي  عنصر استسي ادعت يت دفتع 

مثالً اشدر ند    31م؛در هر دو دادرسي نتش

، قراردادي منعقم شمه نتشدم «ب»و « الف»

مدته نده خدتطر نقدض  در خدرداد« الف»و 

مته، مطتلبه خسدتر   قرارداد در فروردي 

                                                           

88. Latin Words and Phrases for Lawyers, op. cit., p. 120. 

89. A Concise Dictionary of Law, op. cit., p. 218. 
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ا بت  كندم كده قدرارداد « ب»كنم، ل ك  

سخ شرديدمه اسدت، اسدتت ت  مزنور قدبالً ف

موضوع دعوي متنو از آن خواهدم ندود كده 

قدض ن شدتر در مته مهر، نه جهدت ن« الف»

، «ب»همددتن قددرارداد در خددرداد توسدد  

مطتلبه خستر  كنم. در اي  مثددت  اسدبتب 

انددم، در دعددوي او  نقددض دعددوي متفتو 

قرارداد در فدروردي ، سدبب دعدوي اسدت؛ 

كه سبب دعوي دوم، نقض قرارداد در درحتلي

خردادمته است، امدت در دعدواي او ، يد  

نده طدور قدتطو « ب»موضوع مع   نه نفدو 

 حكم واقو شمه است. مورد

نتيم متذكر شم كده حتدي اشدر مدورد 

دق قًت داخت در چدترچوب اسدتت ت نبتشدم، 

نتز هم دادشته اخت تر دارد كده از طدر  

دعوايي كه منجر نه سو استفتده از جريتن 

 11شود، جلدوش ري كندم.دادرسي دادشته مي

الزم نه توضد   اسدت كده اسدتت ت موضدوع 

در ارتبدتط دعوي، متنو ارائه ادله جميم 

ش ري شدمه، نت موضوعي كده سدتنقًت تصدم م

 نتشم.نمي

تر از اسدتت ت اي  نوع استت ت وسد و

سبب دعوي است. استت ت موضوع دعوي ممكد  

                                                           

90. Cross & Wilkins, op. cit., p. 51. 



  54 اممجلة حقوقي / شمارة سي 

اسددت توسددعه و امتددماد نددوع او  يعنددي 

 استت ت سبب دعوي تلقي شود.

اصو  استسدي اسدتت ت موضدوع دعدوي، 

، در Diplockانتما نه روشدني توسد  قتضدي 

 3163در سددت   Cooperعل دده  Mills دعددواي

طددر  يد  دعدواي مدمني حدي »تع    شدم: 

نمارد، ادعتيي را كه صحت آن عنصر استسي 

سبب دعوي يت دفدتع وي اسدت، عل ده طدر  

كه هم   ادعدت، ديگر مطر  نمتيم؛ درحتلي

عنصر استسي سدبب دعدوي يدت دفدتع وي در 

دادرسي ستني ن   همتن طدرف   يدت اسدال  

متلك ت د ندوده و توسد   آنتن د از جهت

دادشددته صددتل ، در آن دادرسددي نتدرسددت 

كه داليت مهمدي شنتخته شمه نتشم؛ مگر اي 

در خصو  صحت يت عمم صحت ادعتي نده عمدت 

آممه توس  طر  در دعواي ستني، اكنون در 

  13«.دسترس او قرار شرفته نتشم

 

ي شرايط تحقق و اعميال اسيتاپل ناشيي از  د

 حكم دادگاه

كده اسدتت ت نتشدي از حكدم نراي اي 

دادشته  ت نه عرصه نهم، الزم است شرايطي 

كه در  Diplickوجود داشته نتشم. نظر قتضي 

                                                           

91. Op. cit., p. 52. 
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نحث استت ت موضوع دعوي ذكدر شدم، عمدمه 

اي  شراي  را ن تن كرده است. اي  شدروط 

اي شونددهنه 12نعددمًا توسدد  لددرد نرانددمون

 تر، احصت  شمنم:روش 

  نوع، نه ختطر تحقي استت لي از اي»

سه شرط نتيم وجود داشدته نتشددم: اولد   

شرط اي  است كدده حكدم صدتدره در دعدواي 

ستني، كه نه عنوان موجم اسدتت ت نده آن 

 استنتد شمه است، نتيم:

الددف د از دادشددته صددتل  و در يدد  

 اي صتدر شمه نتشم.دادرسي دو درجه

 د قطعي و نهتيي نتشم. ب

 د در خصو  مته ت صتدر شمه نتشم. پ

  شرط اي  است كه طدرف   دعدوي دوم 

هتي آنتن( در دعواي سدتني )يت قتئم مقتم

كه نه عنوان موجم استت ت نه حكم صدتدره 

در آن استنتد شمه است، نت متددماع    در 

دعواي نعمي كه در آن استت ت نده عندوان 

دفتع مطر  شرديمه است، واحم نتشنم. شرط 

كدده موضددوع سددوم عبددتر  اسددت از اي 

ر دعوايي كده در آن اسدتت ت ف ه دمتنتزع

نه عندوان دفدتع ذكدر شدمه اسدت، همدتن 

موضوعي نتشم كه در دعواي ستني مورد حكم 

                                                           

92. Lord Brandon. 
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كه   شتر شفتده چنتن 11.«قرار شرفته است

شم، احكتم ع ني نسبت نه اشخت   تلث ن ز 

مؤ ر نوده و از شمو  شرط وحم  اصحتب دو 

نتشدنم. ضدمنًت عدالوه ندر دعوي مستثني مي

دعوي، وحم  سمت آنتن در هدر وحم  اصحتب 

  14دو دعوي ن ز ضروري است.

عالوه نر سه شرط قبلي كه شراي  خدت  

اعمت  اسدتت ت نتشدي از رأي دادشدته در 

نتشدنم، شدرط ديگدري ن دز دعتوي ممني مي

وجددود دارد كدده مرنددوط ندده همدده اقسددتم 

كده اسدتت ت در نتشم؛ نراي اي استت ت مي

 دعددوي جريددتن يتنددم، حتمددًت نتيددم شددخص

ستنتد كدرده نفو،ذي در دادرسدي نده آن ا

  15نتشم.

اي  شرط، ن تنگر تفتو  استسدي ند   

نتشم، زيرا قواعم نظم عمومي و استت ت مي

كه قواعم نظم عمومي جريتن   ما نراي اي 

كننم، ن تزي ن ست كه كسي در مقتم دفدتع 

نه آنهت استنتد كنم، نلكه دادشدته خدود 

ر  ديگدر موظف نه رعتيت آنهتست. نه عبددت

قواعم نظم عمومي قتندت اعدراض ن سدتنم؛ 

تواندم از آن نفو اسدتت ت ميكه ذيحت  آن

                                                           

93. Tapper Colin, op. cit., p. 79. 

94. Cross & Wilkins, op. cit., p. 53. 

95. Tapper Colin, op. cit., p. 84. 
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اعراض نمتيم و اعراض از استت ت، حتي نت 

عمم ذكدر آن در عدماد دفتع دت  و داليدت 

 شود.محقي مي

شرط لزوم استنتد نه استت ت، دو نوع 

مورد نحث )استت ت نتشي از رأي دادشته(، 

ش رد؛ زيرا در اي  ود مياي خت  نه خچهره

مورد استنتد نه اسدتت ت صدرفًت نتيدم از 

طريي ارائه حكددم سدتني صدور  ش درد. در 

، مقرر شم طرفي كه Winchعل ه  Vooghtدعواي 

ممعي وجود استت ت نتشي از سدتنقه اسدت، 

نتيم حكم ستني را نه عنوان دفتع ارائده 

نمتيم و اشر در انجدتم ايد  كدتر قصدور 

تواندم اسدتت لي را ر نميورزد، حكم مزنو

عل ه طر  مقتنت ايجدتد كندم. البتده در 

نفدو، ه ر  منصدفه صور  عمم اسدتنتد ذي

توانم حكم سددتني را صدرفًت نده عندوان مي

دل لي نه نفو وي مورد توجه قددرار دهدم، 

ل ك  در اي  صور ، چنتنچه اع دتي ه در  

منصفه نه نفو طر  مقتنت تصم م نگ رندم، 

مم توجه نه اسدتت ت، اي  تصم م از ح ث ع

 16.نتشمقتنت اعتراض نمي

 

 گفتار دوم ي استاپل ناشي از سدد 

                                                           

96. Ibid. 
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 هتي حقوقي )مبتني نرنوع دوم استت ت

ال( اسدتت ت نتشدي از سدنم انتقدت ، كتم 

و ديگدر اسدنتد مشدتنه  13  يت ت م 13ره 

نتشم. خصوص ت استسي اي  نوع اسدتت ت، مي

نشر  شرفت  آن از سنم اسدت. سدنم منشدر 

ت ت خواه سنم انتقت  متلك دت نتشدم، است

يت سنم ره ، ت م   و يدت اسدنتد مشدتنه 

 ديگر، قواعم حتكم نر آن يكستن است.

در نت جه جريتن اي  قتعمه نويژه در 

مورد انتقت  دهنمشتن امدوا    رمنقدو ، 

انتقددت  متلك ددت آينددمه چندد   اشختصددي، 

ش رنمشتن و ن ز ا در تر  ر آن نر انتقت 

مر  در اسنتد انتقدت  نده من 11يهتمقممه

عنوان اسدتت ت ند   طدرف  ، نسد تري از 

هتي مهم و عملي مدؤ ر نددر متلك دت انهتم

 شود.اموا    رمنقو  نرطر  مي

ديگر جنبه مهم اي  قتعمه، تر  ر آن 

نر مسؤول ت )م مون عنه و ضتم ( نتشي از 

انواع مختلف ضمتنت است. اي  قتعمه نسبت 

ت و نده علدت نه ره  ن ز قتنت اعمت  اسد

طب عددت مسددتمر رواندد  نتشددي از معددتمال  

رهني، شتهي جريتن ايد  ندوع اسدتت ت در 

                                                           

97. Mortgage. 

98. Bond. 

99. Recitals. 
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ش رد. ذيدالً ره  نت ترك م ن شتري صور  مي

نه تشري  مطتلب كلي مرنوط نه ايد  ندوع 

استت ت، ا ر اسدنتد انتقدت  و رهد  نده 

عنددوان اسددتت ت نددر انتقددت  دهنددمه و 

تر ال ه و در آخر ن ز نه نررسي آ دمنتقت

  ردازيم: هتي منمر  در اسنتد ميمقممه

 

ال، ي تعري،، ماهيت و حدود اسيتاپل ناشيي 

 از سدد

اي اسدت استت ت نتشي از سنم، قتعدمه

كه ي  طر  سدنم و قدتئم مقدتم او را از 

ادعتي هرشونه حي يت متلك دت معدترض ندت 

سنم يت انكتر صحت هر موضوع مهدم مندمر  

در آن عل ددده طدددر  ديگدددر، ممندددوع 

نه موجب اي  قتعمه، شخصدي كده 311ستزد.مي

سددنمي را ام ددت  يددت قبددو  كددرده اسددت، 

توانددم در دعددوي حقددوقي، موضددوع يددت نمي

موضددوعت  خددت  منددمر  در آن را انكددتر 

كه دعدوي ندر اسدتس نمتيم؛ مشروط نه اي 

همتن سنم و توس  شخصي طر  شمه نتشم كده 

انكتر موضوع مزنور وي را مت ددرر خواهدم 

 313.ستخت

                                                           

100. A Concise Dictionary of Law, op. cit., p. 153. 

101. Black H. C., op. cit., 4th ed., p. 216. 
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تشي از سنم، مته تًت تخصصدي استت ت ن

يت حقوقي )در مقتنت اسدتت ت مبتندي ندر 

نتشم؛ ننتنراي  ممك  است شدخص انصت ( مي

هتي اخالقي رفتترش را نمون توجه نه ويژشي

)از ح ث متقلبتنه يت توأم نت حسد  ن دت 

 312نودن يت نبودن(، مرخوذ نه سدنم كندم.

اي از نويسنمشتن حقو  انگلد س، امت  تره

تشي از سدنم را در واقدو ندوعي استت ت ن

استت ت نتشي از رفتتر )مبتني نر انصت ( 

قتضي انگل سدي در  Lord Maughamانم؛ دانسته

نه مطلب فو  اشتره  Kettleعل ه  Greerدعواي 

 كرده است:

اي از استت ت نه وسد له سدنم، قتعدمه»

نتشم حقو  ادله و مبتني نر اي  اصت مي

مبهم در كه اظهتر يت ق مي رسمي و   در

شونه تلقدي شدود كده ي  سنم، نتيم اي 

آور ندوده و خدال  آن ن   طرف   الدزام

  311«.  رقتنت ا بت  است

 

عبتر  مذكور ن دتنگر ايد  اسدت كده 

مبنددتي اسددتت ت نتشددي از سددنم، دكتددري  

نتشدم كده خدود زيرمجموعده مي 314«توافي»

                                                           

102. American Jurisprudenc, ibid., p.  603. 

103. Cross & Wilkins, op. cit., p. 54. 

104. Agreement. 



  بررسي قاعدة استاپل در ...  60 

استت ت نتشي از رفتتر است؛ امت اي  نظر 

تن واقدو نشدمه مورد قبو  همده حقوقدمان

 است.

در حقددو  آمريكددت، انتسددتب اسددتت ت 

نتشي از سنم نه استت ت مبتني نر انصت ، 

و در ا لددب  315اشددتبته تلقددي شددمه اسددت

ترل فت  حقوقي اي  نوع اسدتت ت كمتكدتن 

هتي مبتندي ندر نه عنوان نخشي از استت ت

 ال آممه است.كتم 

ا ر استت ت نتشي از سنم، محمود نده 

ئم مقتم آنتن است؛ اشخت  طرف   سنم و قت

ن گتندده نددت سددنم، ندده در نت جدده چندد   

تواننم نده شونم و نه مياستت لي ملزم مي

هتيي كده نده آن استنتد كننم. قتئم مقتم

شونم، وس له استت ت نتشي از سنم ملزم مي

 هتي نسبي و متلي.عبترتنم از قتئم مقتم

هتيي كه در مورد امالك جريدتن استت ت

ن سدتنم )جنبده « مدتنو»هدت يتننم، تنمي

تواننم حقو  و متلك ت را منفي(، نلكه مي

ن ز انتقت  دهندم )جنبده مثبدت( و خدود 

  316دل ت و ممرك اي  انتقت  نتشنم.

                                                           

105. American Jurisprudence, ibid. 

106. Ibid. 
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الزم نه توض   است كه اسدتت ت نتشدي 

از سنم، طر  مقتنت را از ادعتي نتمشروع 

يت متقلبتنه نودن سدنم يدت اسدتنتد نده 

طددتني قواعدم امري كه حدي فسدخ آن را )م

 كنم.دهم، ممنوع نميانصت ( نه وي مي

 

 ب ي شرايط تحقق استاپل ناشي از سدد

ال، نده هتي حقوقمانتن كدتم در نوشته

قي اسدتت ت  طور  راكنمه شرايطي نراي تح

نتشي از سنم ذكر شمه است كه عممه آنهدت 

 شونم:در زير نررسي مي

 ي روشن و صريح بودن مفاد سدد0

ت نتشدي از سدنم، نراي تحقدي اسددتت 

اظهتري دق ي و صري  در سنم ضروري اسدت؛ 

اشر مفتد سنم مبهم نتشم، استت لي از آن 

فتد سدنم  313.نشر  نخواهم شرفت همچن   م

نبتيم قتنل ت تفس ر دوشتنه داشته نتشم. 

از اي  رو استت ت نتشي از سدنم انتقدت  

يت اسنتد مشدتنه تنهدت در صدورتي محقدي 

ي مشدروع مع ندي شود كه شخصي مت  يت حمي

را انتقت  داده نتشم، نت ايد  اطم ندتن 

كه اجتزه نخواهم يتفت، انتقت  مزنور را 

                                                           

107. Langan P. St. J., op. cit., p. 169. 
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انكتر نمتيم؛ ايد  امدر نتيدم از ظدتهر 

 سنم، قتنت استنبتط نتشم.

 

 ي اعتبار سدد1

كه مفتد سدنم، نتوانددم نده نراي اي 

عنوان استت ت عمدت كندم، سدنم نتيدم از 

سددنم اعتبددتر قددتنوني نرخددوردار نتشددم. 

انتقت  متلك دت يدت رهندي كده نده علدت 

مختلفددت نددت نظددم عمددومي يددت ممنوع ددت 

اعتبتر است، قتنوني، از ديمشته حقوقي ني

كنم؛ نندتنراي  نه عنوان استت ت عمت نمي

سنمي كه جهت آن نتمشروع است، سنم مجعو  

يت سنمي كه نت خمعده و ن رندو نده دسدت 

  313نمتينم.آممه است، ايجتد استت ت نمي

ن   شروط منمر  در ي  سدنم ن دز همچ

كنندم، مگدر نه عندوان اسدتت ت عمدت نمي

 كه خود سنم داراي اعتبتر نتشم.اي 

الزم ندده ذكددر اسددت كدده ندد   اسددنتد 

انتقتلي كه نه علت عمم مشروع ت ذاتدي و 

هستنم و اسنتدي كه  311 تيمار مطلقًت نتطت

نتشنم د نه اي  مفهوم كه مي 331«  رنتفذ»

تقدت  متلك دت را از وجود نقصي، ا ددر ان

                                                           

108. Tapper Colin, op. cit., p. 93. 

109. Void. 

110. Invalid. 
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آنهت سلب كرده است د تفتو  وجدود دارد. 

اعتبتر نتشدم، سنمي كه نه مفهوم اخ ر ني

ممك  است تحدت شدرايطي، نده عندوان يد  

قرارداد عمت نمتيم؛ نراي مثدت ، هرشدته 

سنم از ح ث عمم رعتيدت تشدريفت ، قدمر  

شته نتشدم،  انتقت  مت    رمنقو  را نما

بر ن سدت؛ امدت نه عنوان سنم متلك ت معت

ممك  است نه عنوان تعهم نده ن دو، ند   

 طرف   الزم االجرا  نتشم.

 

  000ي اهليت يا توانايي3

قتعمه كلي اي  اسدت كده نده منظدور 

جريتن استت ت عل ه ام ت كننمه سدنم، وي 

نراي ام ت  سنم،  332«اهل ت قتنوني»نتيم 

االجددرا  را ندده عنددوان يدد  قددرارداد الزم

كدده نددراي اي همچندد    331داشددته نتشددم.

استت ت نتوانم حقي را انتقت  دهم، شدخص 

مرخوذ نتيم خود توانتيي انتقت  مسدتق م 

آن را داشته نتشم؛ شخص محجوري كه مطتني 

قتنون، صالح ت انجتم معتملده را ندمارد، 

نت ام ت  سنم انتقدت  متلك دت ن دز ندت 

 استت ت مواجه نخواهم شم.

                                                           

111. Capacity. 

112. Sui juris. 

113. American Jurisprudence, ibid., p. 604. 
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ي تغيير وضعيت شخصي ميدعي اسيتاپل در 4

 تيجه سددن

استت ت نتشي از سنم در صورتي تحقدي 

يتنم كه طر  ممعي استت ت، ندت اتكدت  مي

نه سنم، وضع ت خود را تغ  ر داده نتشدم 

نه نحدوي كده در صدور  انكدتر اظهدترا   

منمر  در سنم توس  طر  ديگر، وي متحمدت 

ضددرر شددود و يددت در وضددع ت نتمسددتعمي 

كه آيدت در مدورد تشخ ص اي  334قرارش رد.

صي وضع ت شدخص در نت جده سددنم تغ  در خت

يتفته اسدت يدت خ در، در اخت دتر دادرس 

نتشم كه در هر مورد نت رعتيت انصدت ، مي

 حكم مقت ي را صتدر خواهم نمود.

 

  ي دعوي مبتدي بر سدد باشد5

اسددتت ت نتشددي از سددنم، تنهددت در 

شود كده مبتندي ندر سدنم دعوايي مطر  مي

عل ده  Corpenterنتشم. نراي مثت  در دعواي 

Buller تجتوز نه مل    ر»، خواهتن دعواي »

نود؛ دفدتع  عل ه خواندمه اقتمده كدرده 

خوانمه اي  ندود كده وي از قبدت متصدر  

زم   مورد اختال  نوده است و نراي ا بت  

                                                           

114. The Guide to American Law, ibid., p. 21. 
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اي  ادعت، سنمي را ارائه كرد كه ن   وي 

و خواهتن و شخص  تلثي تنظ م شمه ندود و 

ت. امددت حكتيددت از متصددر  نددودن او داشدد

ر م وجدود ايد  دادشته، خواهدتن را علدي

سددنم، از انكددتر تصددر  خوانددمه ممنددوع 

نمانست، زيرا دعوي نر استس سددنم اقتمده 

  335نشمه نود.

 

  ي لزوم استداد به استاپل6

عالوه نر شراي  فو ، نه طوركلي همده 

كنندم هت در صورتي جريتن   دما مياستت ت

نفددو مدورد اسدتنتد و دفدتع كه توسد  ذي

سنم ن دز  336رارش رنم.ق استت ت نتشي از 

شود كده طدر  تنهت در صورتي وارد عمت مي

نفو نه آن استنتد نموده و سدنم منشدر ذي

 آن را نه دادشته ارائه كنم.

 

ج ي استاپل ناشي از سدد انتقال مالكييت و 

  007«انتقال دهدده»رهن عليه 

استت ت نتشي از سنم انتقت  متلك دت 

ا از ح دث حقدو  يت ره ، انتقت  دهنمه ر

موجود در مل  موضوع سنم و هم در رانطده 

                                                           

115. Tapper Colin, op. cit., p. 93. 

116. Black H. C., op. cit., 4th ed., p. 286. 

117. Grantor. 
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نت حقو  و متلك تي كه  س از تنظ م سدنم 

نمتيدم. از ايد  آورد، ملزم مينه دست مي

رو، ا ر اي  نوع اسدتت ت در رانطده ندت 

هري  از حقدو  مزندور نده تفك د  ن دتن 

 شود:مي

 

ي اثر استاپل ناشي از سدد بر حقيوق و 0

 ل دهددهمالكيت فعلي انتقا

انتقت  دهنمه ممك  است سدنم را نده 

ام دت   …عنوان اص ت يت در سمت ام   و 

هت نمتيم. ام ت  سنم در هري  از اي  سمت

  تممهتي خدت  خدود را دارد كده در  دي 

 آيم: مي

نده  ي امضيا  سيدد بيه عديوان اصييل:0ي0

طوركلي كسي كه ملكي را نت سدنم انتقدت  

تقددت من»داده اسددت، از انكددتر متلك ددت 

و ن ز از انكدتر اخت دتر خدودش  333«ال ه

نراي فروش مت ، ممنوع است. مطتني قتعمه 

كلي، انتقدت  دهندمه ملكدي كدده در سدنم 

انتقددت ، متلك ددت نالمعددترض خريددمار را 

)ضددمتن درك(، از  331ت ددم   نمددوده اسددت

ادعددتي هرشوندده حقددي در آن ملدد  ممنددوع 

                                                           

118. Grantee. 

119. Covenants of Warranty. 

 نالمعترض. متلك ت د شرط ت م  
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نتشم. اي  قتعمه نويژه در موردي قتنت مي

كه انتقت  دهنمه نخواهم ادعت  اعمت  است

كنم كه در زمتن وقوع معتمله، متل  ملد  

مورد انتقت  نبوده و  دس از آن متلك دت 

 را نه دست آورده است.

هرشته مل ،  س از معتمال  متعتقب نه 

ملك ددت شخصددي نرشددردد كدده قددبالً متلك ددت 

نالمعترض آن را ت م   نموده اسدت، وي از 

نتح ه آخري  ادعتي نقض ت م   متلك ت از 

دهنمه ممندوع خواهدم ندود؛ اشدر  انتقت 

تخلف خود او از شرط ت م   متلك ت، سدبب 

هتي نعمي شمه نتشم و همتن داليلي كده نقض

كندم، تخلدف وي هتي نعمي را ا بت  مينقض

« الدف»فرض كن م،  321را ن ز محرز نمتيم.

را نه عنوان مل  خود « ب»زم   متعلي نه 

متلك ت نالمعدترض  دهم وانتقت  مي« پ»نه 

نمتيم، هرشدته  دس شخص اخ ر را ت م   مي

«  »از معتمال  متعددمد، زمد   در ملك دت 

قرار ش رد و او ن ز آن را نت شرط ت م   

ملد  « ب»نفروشم و سپس « الف»متلك ت نه 

توانم نه نمي« الف»خود را مسترد نمتيم، 

اقتمده «  »علت نقض ت م   متلك ت عل ده 

بب اي  نقض، تخلف خدود دعوي كنم؛ زيرا س

                                                           

120. American Jurisprudence, ibid., p. 607. 
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از شرط ت دم   متلك دت مندمر  در « الف»

 سنم انتقت  او  نوده است.

چنتنچدده شخصددي، ملكددي را ندده طددور 

متوالي نت سنم نه دو نفر انتقدت  دهدم، 

در دعوايي كه منتقت ال ه دوم نر مبندتي 

منددمر  در سددنم « شددرط ت ددم   متلك ددت»

را  كدده قددبالً ملدد انتقددت  )ندده جهددت اي 

فروخته است( عل ه وي اقتمه كنم، انتقت  

كه منتقت ال ده او ، دهنمه از انكتر اي 

متلك ت آن ملد  را تحصد ت نمددوده اسدت، 

طور انتقت  دهنمه ممنوع خواهم نود. هم  

توانددم ادعددت كنددم كدده خريددمار او  نمي

نتيسددتي سددنم انتقددت  خددود را ندده  بددت 

رستن م تت از انتقت  نعمي ملد  توسد  مي

نتقت  دهنمه نده شدخص  تلدث، جلدوش ري ا

نمتيم و چون در انجدتم ايد  امدر قصدور 

ورزيمه است، متلك ت را نه دست ن دتورده 

و ننتنراي  نقض ت م   متلك ت در انتقت  

اشر مل  موضدوع  323دوم صور  نگرفته است.

كدده در ملك ددت سددنم انتقددت ،  دد ا از آن

انتقت  دهندمه قدرار ش درد، در رهد  او 

تواندم نده انتقت  دهندمه نمينوده نتشم 

عنوان مرته  حقدي را در آن ملد ، عل ده 

                                                           

121. Fridman G. H. L., Law of Agency, 6th ed., London, Butterworths, 1990, p. 252. 
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ال ه خود ادعدت نمتيدم مشدروط نده منتقت

كه حي را از ي  منشر مستقت )از ره ( اي 

  322نه دست ن تورده نتشم.

اي كه سددنم را همچن  ، انتقت  دهنمه

توانم ادعت كنم كه ام ت  نموده است، نمي

خريددم يددت  ال دده او فتقددم اخت ددترمنتقت

اهل ت تصر  نوده است. اي  مسرله ندويژه 

ال ه، شخص شود كه منتقتدر موردي مطر  مي

حقوقي و يت ممير تصف ه يدت شددخص خدترجي 

نتشم؛ نراي مثت ، چنتنچه شخصي نه عنوان 

ت م   نتز رداخت وامدي كده از يد  شدخص 

حقوقي دريتفت نموده اسدت، ملكدي را نده 

نم نه خدتطر تواره  آن نگذارد، نعمًا نمي

جلوش ري از فروش ع   مرهونه، تشدك ت آن 

 شخص حقوقي را انكتر نمتيم.

 

ييي امضييا  سييدد در سييمت امييين يييا 0ييي1

كده آيدت ام دت  سدنم نده اي  013نمايدده:

وس له شخصي در سمت وكتلت يت امتندت، وي 

را از ادعتي حقي در مت  موضدوع سدنم در 

ستزد يت خ ر، تعدترض سمت اص ت، ممنوع مي

                                                           

122. American Jurisprudence, ibid., p. 607. 

123. Representative or Fiduciary Capacity. 
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را در آرا  دادشتههددتي آمريكددت، زيددتدي 

 ايجتد نموده است.

نسدد تري از آرا ، مبتنددي نددر ايدد  

نظرنم كه هرشته شخص نمون ق م سمت خدود، 

نه نمتينمشي از ديگري، سنم انتقدتلي را 

ام ت  كندم كده مفدتد آن انتقدت  كتمدت 

متلك ت ملكي يددت تعلدي ملد  مزندور نده 

ديگري نتشم، از ادعتي منفعت شخصي در آن 

ممنوع خواهم ندود. نندتنراي  نظدر،  مل 

افددرادي متننددم مددميران شددركتهت، قدد م، 

امدد  ، وصددي و مددميران تركدده در نت جدده 

ام ت  سنم انتقت  در سمت نمتيندمشي، از 

ادعتي هرشونه حي شخصي در مدورد معتملده 

نويژه در  324.نتشنمممنوع مي نظريه فدو  

موردي كترنرد دارد كه سنم انتقت  ام ت  

تينمه، ن و يت انتقت  كتمدت شمه توس  نم

مل  نت شرط ت م   متلك ت نتشم و يدت از 

ظتهر سنم، چن   نرآيم كه ق مت مدت  نده 

طور كتمدت )شدتمت نهدتي حدي شخصدي فدرد 

 ام ت كننمه سنم(،  رداخت شمه است.

ديمشته مختلفي ن دز در مسدرله فدو  

ال از وجود دارد كه شمتري از ق دت  كدتم 

اي  نظر، شخصدي  كننم؛ مطتنيآن   روي مي

                                                           

124. American Jurisprudence, ibid., p. 609. 
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كه سنم انتقت  ملكي را در سمت نمتيندمه 

كنم، از ادعتي منفعتدي يت ام   ام ت  مي

در آن مل  از ح ث حقو  شخصي خود ممندوع 

ن ست. مبنتيي كه نراي ديمشته اخ ر ذكدر 

مي شود، اي  است كه سنم، شدخص را تنهدت 

كندم كده در در سمتي نت استت ت مواجه مي

 325نمددوده اسددت.آن سددمت آن را ام ددت  

ننتنراي  مميران شركتهت، وكدال، مدميران 

نر ا در ام دت  سدنم انتقدت   …تركه و 

ملكي در سمت نمتينمشي، از ادعتي منفعدت 

 شونم.شخصي در آن ممنوع نمي

مالكيت »ي اثر استاپل ناشي از سدد بر 1

 016«آيدده

اصت استسي در مدورد اسدنتد انتقدت  

تواننددم ايدد  اسددت كدده اسددنتد مزنددور مي

                                                           

125. Op. cit., p. 610. 

126. After-acquired title. 

 وي كده نرملكدي دهنمه توس  انتقت  شمه تحص ت د متلك ت

   ر نوده نه متعلي در واقو را، كه آن نموده ستنقًت سعي

 خدود نده خدود نده مدتلك تي دهدم. چند   ، انتقدت است

  در  مدت  ن دو يتنم، زيرا اشرچهمي ، انتقت ال همنتقت

نعمًا  كه متلك تي است منتفو ، امت خريمار مستحياست نتطت

 آورد.دست مي نه نرمورد معتمله فروشنمه

- Black H. C., op. cit., p. 61 

« آينددمه متلك ت»نوشتتر، هر جت عبتر   اي  د در ادامه

و منظدور  ندوده after - acquired title  ، در مقتنتستا كتر رفتهنه

نعدم از ام دت  سدنم  ملكي دهنمه انتقت  كهاست متلك تي

 است. آورده دست نه آن نه ، نسبتانتقت 
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تلك تي را كه انتقت  دهنمه نعمًا نسدبت م

نه مل  موضوع معتمله نه دست آورده است، 

ال ه واشذار نمتينم. نه عبدتر  نه منتقت

ديگر، شخصي كه سنم انتقت  ملكدي را كده 

متعلي نه او ن ست يت متلك ت نتقصدي ندر 

آن دارد، ام ت  كنم، چنتنچه نعمًا نه هر 

رد، طريي، متلك ت تتم آن را نده دسدت آو

توانم ادعت كنم كده در زمددتن ام دت  نمي

سددنم انتقددت ، متلدد  آن مددت  نبددوده و 

ال ه، انتقدت  ننتنراي  متلك ت نه منتقت

  323ن تفته است.

هتي اص لي كه اصت مهدم يكي از تئوري

و  كركترنرد فو ، نر آن استوار است ايد  

است كه اسنتد انتقت  نسبت نده مدتلك تي 

انتقت  دهنمه  كه  س از تنظ م آنهت نراي

شددود، ندده عنددوان اسددتت ت عمددت حتصددت مي

نمتينم. اي  اصت كه ي  قتعددمه قدميمي مي

 323در س سددتم ق ددتيي آنگلددو د امددريك 

نتشم، نه طور وسد عي تقريبددًت در همده مي

ال ن دتن شدمه كشورهتي داراي نظدتم كدتم 

 است.

                                                           

127. The Guide to American Law, ibid., p. 22. 

128. Anglo – American. 
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سنم در در مورد اي  كه آيدت ام دت  

نمه را كنسمت نمتينمشي يت امتني، ام دت 

از ادعتي متلك ت آيندمه در سددمت اصد ت، 

كنم يت خ ر، ن   مراجدو ق دتيي ممنوع مي

ال اخدتال  نظدر وجدود دارد. ديدمشته كتم 

ال اي  است كه ام ت  اي از ق ت  كتم  تره

چن   سنمي در سمت نمتينمشي، حقي را ن ز 

كننمه  س از آن در سمت شخصي نه كه ام ت 

 . كنمدست آورد، منتقت مي

نع ي ديگر، نرخال  دسدته او  عق دمه 

دارنم؛ نده نظددر ايشدتن، حقدي كده شدخص 

آورد، متعتقبًت در سمت اص ت نده دسدت مدي

نبتيم در نت جه سنمي انتقدت  يتندم كده 

ستنقًت در سمت نمتينمشي ام ت  شمه اسدت، 

زيددرا اسددتت ت نتشددي از سددنم در چندد   

 321.يتنمشرايطي جريتن نمي

 

د انتقيال و رهين د ي استاپل ناشيي از سيد

 اليهعليه مدتقل

استت ت نتشي از سنم انتقت  و رهد ، 

يتندم. از ال ه ن ز جريدتن ميعل ه منتقت

ال ده ديمشته كلي استت لي كه عل ه منتقت

يتنم، ن شتر مته ت اسدتت ت سنم جريتن مي

                                                           

129. American jurisprudence, ibid., p. 640. 
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مبتني نر انصت  دارد تت اسدتت ت حقدوقي 

نتشي از سنم؛ زيرا اي  استت ت اصوالً نده 

ت  ي  سنم رسمي   رقتندت انكدتر يدت ام 

نتشددم، نلكدده ن شددتر ترديددم، مسددتنم نمي

مبتني نر ايد  مالحظده اسدت كده از نظدر 

حقو ، شخصي كه ي  عمت حقدوقي را تري دم 

شدود، منددم ميكنم و از منددتفو آن نهرهمي

توانم همزمتن مسؤول تهتي نتشي از آن نمي

عمت حقوقي را رد نمتيم. نندتنراي  شدخص 

كده سدنمي را تري دم نم، ندمون آنتوانمي

كنم، نر مبندتي آن مطتلبده حددي نمتيدم. 

چن   شخصي نتيم دعواي خود را ندر تمدتم 

تواندم ويژشدي يدت سنم مبتني ستزد و نمي

ا ري را كه نه نفو اوسدت، نپدذيرد و در 

همتن حدت  قسدمتي را كده ندت مندتفو او 

  311تعترض دارد، انكتر نمتيم.

  دهندمه نر هم   استس، هرشته انتقت

ال ده نه جهت نقض قدرارداد، عل ده منتقت

توانم سمت اقتمه دعوي كنم، شخص اخ ر نمي

انتقت  دهنمه را انكتر كنم؛ زيدرا خدود 

متلك ت را از نتح ده او نده دسدت آورده 

است. همچن   نر استس اصو  استت ت، شخصي 

كه ندت ندتمي   در از اسدم واقعدي خدود 

                                                           

130. American jurisprudence, ibid., p. 618. 
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در  متلك ت ملكي را نه دسدت آورده اسدت،

رانطه نت مل  مزنور، نتم منمر  در سدنم 

شود؛ نراي مثت  نتم اسم واقعي او فرض مي

ختنوادشي و ي  حر  نزرگ ممك  اسدت اسدم 

كتمددت شخصددي را تشددك ت دهنددم؛ هرشددته 

ال ه در سدنم  بتدي، نددتم خدود را منتقت

شونه فو  ذكر كرده نتشم در رانطه ندت نه

 شددود كده ويمل  موضوع سنم، چن   فرض مي

داراي نتم ديگري ن ست. حت  اشر اي  شخص 

مل  را نت نتمي كه در سنم ذكر شمه است، 

تواندم عل ده نه ديگري انتقت  دهدم، نمي

ال ه خود ادعت كنم كه آنچه در سنم منتقت

 آممه، اسم واقعي او نبوده است.

همچن  ، هرشته شخصي اسم خدود را در 

سنم انتقت  چنتن نتخوانت نوشته كه موجب 

است اسم وي در  بدت اشدتبته نوشدته  شمه

توانم عل ه خريماري كه ملد  را شود، نمي

در ن و ق دتيي )نده دل دت عدمم  رداخدت 

متل ت ( خريمه است، منكدر واقعدي ندودن 

  313اسم منمر  در سنم  بتي شود.

 

                                                           

 ،    شد   از منبو ، نقت H. H. Lumber عل هWhite  دعواي .030

621. 
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 به عدوان استاپل« هاي سددمقدمه»ي اثر  ه

مقممت  سنم، عبتر  است از اظهدترا  

امور موضوعي در هدر سدنم  رسمي يت تشري 

يت نوشته كه در انتماي سنم معمدوالً ند   

نخا مرندوط نده كم دت مدورد »و « تتريخ»

ش درد و هدم  از آن، قدرار مي 312«معتمله

ن تن علت و مقتصمي است كده معتملده نده 

اي  مقممت   311ختطر آنهت انجتم شمه است.

نده جهدت »معموالً در فترسددي ندت عبدترا  

و در زنددتن « كدده از آنجددت»يددت « كددهاي 

 شونم.شروع مي ”Whereas“انگل سي نت عبتر  

نه طوركلي طرف   سنم، نده تنهدت از 

انكتر صحت مت  سنم، نلكه از انكتر صدحت 

نتشنم؛ مقممت  منمر  در آن ن ز ممنوع مي

ننتنراي  همده اطدرا  سدنم و جتنشد نتن 

آنتن نه وس له مطتلب مقممتتي مندمر  در 

را در واقو اسدتس زي 314شونم،سنم ملزم مي

و هم  انعقتد قدرارداد، تحقدي موضدوعت  

مذكور در مقممه و يدت مقدرون نده واقدو 

نودن آنهدت اسددت. ايد  مطلدب در دعدواي 

Bowman  عل هTaylor  نده خدوني مدنعكس شدمه

است. خوانمه نه موجب سنمي مجوز استفتده 

                                                           

132. Habendum. 

133. Black H. C., op. cit., 6th ed., p. 660. 

134. The Guide to American Law, ibid., p. 22. 
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از حي اختراع خواهتن را نده دسدت آورده 

« ندودن مختددرع»نود. در مقممه سدنم نده 

خواهتن تصري  شمه نود، امت در اي  دعوي 

خوانددمه قصددم داشددت آن را انكددتر كنددم. 

دادشددته نددت اسددتنتد ندده مقممدده مددذكور 

  315خوانمه را ممنوع از انكتر دانست.

ال، نه عنوان ي  قتعمه شفتده در كتم 

هتي شمه است كه اسددتت ت در مدورد مقممده

يتندم و منمر  در سدنم، جريدتن مي« مهم»

تي كه از اهم دت زيدتدي نرخدوردار مقممت

در  316نمتيندم.ن ستنم، ايجتد استت ت نمي

، دادشددته مقممدده Bennerعل دده  Hallدعددواي 

مرنوط نه تتريخ فروش مل  مدورد انتقدت  

را مهم تلقي نكرد و نندتنراي  اسدتت لي 

را عل ه طرفي كه ممعي تتريخ ديگري نود، 

  313محقي نمانست.

تبدي مقممت  سنم، در واقدو اقدرار ك

شود و نه هم   ام ت كننمشتن آن محسوب مي

آور دل ت است كه عل ه طرف   ا در الدزام

                                                           

135. Langan P. St. J., op. cit., p. 169. 

136. Tapper Colin, op. cit., p. 92. 

 از: نقت .037

- American Jurisprudence, ibid., p. 625. 
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دارد و آنددتن را از انكددتر نعددمي نددتز 

 313.داردمي

كه مقممه منمر  در سنم نده نراي اي 

عنوان استت ت عمت كندم، نتيدم عدتري از 

 311انهتم و از هر ح ث صري  و قطعي نتشم.

ض نتشم، اي كه نت خود سنم معترمقممه

اشدر  341.استت لي را ايجتد نخواهدم كدرد

اي در سنم كه نه تنهتيي قدتدر نده مقممه

ايجتد استت ت عل ه طرف   اسدت، در نخدا 

ديگري از سنم يت در سنم ديگدري، توضد   

توانم استت لي داده شمه نتشم، معموالً نمي

را نه جريتن انمازد. چنتنچده توضد   در 

ي مقممده سنم ديگري آممه نتشم، در صدورت

توانم نه عنوان استت ت عمت كندم كده نمي

نه هم   منظور، در خود مقممه نه آن سنم 

 اشتره شمه نتشم.

 

 گفتار سوم ي استاپل مبتدي بر انصاف 

هتي مبتني ندر انصدت  يدت د استت ت

شوندده كدده در حقددو  انگلدد س آمددمه د آن

مهمتدري  و  ،«هتي نتشي از رفتتراستت ت»

قو  استت ت را تشك ت تري  نخا حنت اهم ت

                                                           

138. Lewison Kim, Interpretation of Contracts, Sweet & Maxwell, London, 1989, p. 223. 

139. The Guide to American Law, ibid., p. 22. 

140. English Raling Cases, Vol. 11, p. 67, quoted by American Jurisprudence, ibid., p. 626. 
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ش   شذشدت، دهنم. چنتنمي كه در مبتحث   

هتي رايج حقو  استت ت، اي  ننميدر تقس م

كتر هتي حقوقي ندهعنوان در مقتنت استت ت

رود و اسددتس آن نددر انصددت  و عددمالت مددي

استوار اسدت. از ايد  رو، ايدد  نخدا از 

اي حقدوقي كه قتعدمهاستت ت، ن شتر از آن

  نه خود شرفته و نه هم   نتشم، رنو اخال

ختطر نت اقبت  ن شتري مواجه شدمه اسدت. 

در واقددو آنچدده را كدده نظتمهددتي حقددوقي 

  رآنگلوستكسددون، ندده عنددوان اسددتت ت 

 ذيرندم، شنتسنم و در چدترچوب خدود ميمي

همدد   نددوع اسددت. آراي داوري تجددتري 

نه اسدتنتد مبتني نر استت ت ن ز ن شدتر 

. اهم دت ايد  انمهم   دسته اصمار يتفته

شود نخا از استت ت هنگتمي كتمالً هويما مي

كدده نددمان م، آنچدده را ن ددز كدده حقددو  

قتعدمه حقدوقي ملدت »الملت نه عنوان ن  

 ذيرفتدده اسددت، همدد   دسددته از « متمددمن

نتشم. در اي  نخا از مقتله، هت مياستت ت

انتما مبتحث كلي مرنوط نه استت ت مبتني 

تصر تحقدي آن نر انصت  و سپس شراي  و عن

 ن تن خواهم شم.
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 ال، ي تعري،

، اسددتت ت Equitable Estoppelمعددتد  لغددوي 

منصفتنه يدت اسدتت ت مبتندي ندر انصدت  

نتشم. در فرهنگهتي حقوقي فترسي، ايد  مي

ممنوع ت طر  نه دل ت فعدت، تدرك »اصطال  

ترجمده شدمه « فعت يت سكو  ستني خواهدتن

ق م كلمه خواهتن در ايد  ترجمده  343است.

كده نعدمًا ش  درسدت ن سدت؛ زيدرا چنتنني

خواهددم آمددم، مددوارد متعددمدي از اعمددت  

اسددتت ت عل دده خوانددمه ن ددز در آراي 

شدود دادشتههتي انگل س و آمريكت يتفت مي

و اصوالً نويسنمشتن حقو  استت ت، نه هد چ 

انم. نه روي قتئت نه چن   محموديتي نشمه

عتد  منتسدب ندراي اصدطال  نظر مي رسم، م

نحث، همدتن ترجمده لغدوي آن يعندي  مورد

 نر انصت  نتشم.استت ت مبتني

حقوقمانتن انگل س و آمريكت تعدتريف 

متعمد، امت تقريبدًت يكسدتني از اسدتت ت 

اندم. ايد  مبتني نر انصت  نه عمت آورده

نوع استت ت از جملده چند   تعريدف شدمه 

 است:

                                                           

نده  انگل سدي حقوقي اصطالحت  . فرهنورك مثت  نراي .040

د ايدتال   ايدران دعتوي داوري ديوان ترجمه ، نخافترسي

 .26   متحمه،
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دكتريني است كه نه موجب آن شخص ممك  »

سكو  نه وس له عم است، ت يت رفتتر يت 

خود در جتيي كه وظ فه ن دتن دارد، از 

ادعتي حقي كه وي در   ر اي  صدور  از 

آن نرخوردار نود، ممنوع شدود. نت جده 

رفتتر ارادي شخصددي كده نده وسد له آن 

رفتتر، وي از ادعتي حقي عل ده ديگدري 

شود؛ شخصي كه نه طدور موجده، ممنوع مي

 ت نر چن   رفتتري اعتمتد كرده و وضددع

اي تغ  ر داده است كده خود را نه شونه

اشر شخص او  اجدتزه يتندم رفتدترش را 

انكتر كنم )يت تغ  ر دهم(، وي متحمدت 

 342«.زيتن خواهم شم

 

همچن   در تعريف استت ت مبتنددي ندر 

 انصت  شفته شمه است:

در دعتوي ممني، هرشته شخصي ندت لفد  »

يت فعت خود، سبب شود كه ديگدري وجدود 

نم و اوضتع و احو ا  مع ني را ندتور ك

مطتني آن نتور نه ضرر خود عمت نمتيم، 

شخص مزنور از انكتر وجود آن اوضدتع و 

  341«.احوا  ممنوع خواهم نود

                                                           

142. Black H. C., op. cit., 4th ed., p. 80. 

143. Cross & Wilkins, op. cit., p. 57. 
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عل دده  Freemanدر دعددواي  .Parke Bقتضددي 

Cooke شويم:مي 

نظر از قصم واقعي افراد، هرشدته  صر »

كسي نت رفتتر خود چنتن توص في نه عمت 

تعددترفي صددحت آن را آورد كدده شددخص م

نپذيرد و اعتقتد يتندم كده مقصدود از 

توص ف مزندور ايدد  ندوده اسدت كده وي 

مطتني آن عمت نمتيم و در واقو ن ز نه 

عنوان توص في درست، نه موجدب آن عمدت 

كرده نتشم، شخصي كه توص ف را نه عمدت 

آورده اسددت از انكددتر صددحت آن ممنددوع 

خواهم شم. چنتنچه عر  تجتري يدت   در 

وظ فه افشتي حق قدت را نده عهدمه آن، 

شخص شذاشته نتشدم، تدرك فعدت او ن دز 

 344«.مممك  است داراي هم   ا ر نتش

 

تنهت تفتوتي كه در تعدتريف اسدتت ت 

شود، مرندوط نده مبتني نر انصت  ديمه مي

اسددت. « عمددمي نددودن رفتددتر شددخص»شددرط 

شونه كه مالحظه شدم در تعريدف قتضدي همتن

Parke Bواقعددي شددخص  اهم تددي قصددم، نددر ني

كدده نع ددي از تصددري  شددمه اسددت؛ درحتلي

                                                           

144. Tapper Colin, op. cit., pp. 93 - 94. 
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هت، عممي نودن رفتتر منشر اسدتت ت تعريف

انم. نراي را نراي تحقي آن ضروري دانسته

مثددت ، تعريفددي كدده ضددم  رأي صددتدره در 

، از استت ت مبتني Searsعل ه  Pickardدعواي 

نر انصت  نه عمت آمدمه اسدت، ندر لدزوم 

 نم:كعممي نودن رفتتر ترك م مي

هرشته شخصي نت اظهتر يت رفتتر خددود، »

عممًا سبب نتور شخصدي ديگدر نده وجدود 

وضع ت مع   شود و وي را وادار كنم كه 

ضع ت  نر استس آن نتور عمت نمتيم يت و

خود را تغ  ر دهم، شخص او  از ادعدتي 

وضع تي متفتو  در همدتن زمدتن، عل ده 

  345«.شخص اخ ر، ممنوع خواهم نود

 

ن ز شفته شم، اسدتت ت كه   شتر چنتن

صت  از اسدتت ت هتي حقدوقي مبتني ندر ان

هتي حقدوقي متفتو  است، زيرا اوالً استت ت

كده ال دارد، درحتليريشه در س سدتم كدتم 

نددر انصددت ، نرشرفتدده از اسددتت ت مبتني

انصت  است.  تن ًت منشر اي  نوع اسدتت ت 

كددردار و شفتددتر شددخص مددرخوذ اسددت، در 

حقوقي از سنم يت رأي  هتيكه استت تصورتي

هتي ش رنم.  تلثًت اسدتت تدادشته نشر  مي

                                                           

145. Ibid. 
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حقوقي عل ه هر دو طر  قتنت استنتد است؛ 

ندر انصدت  تنهدت كه استت ت مبتنيحت  آن

عل ه كسي كه نددت رفتدتر خدود ديگدري را 

 يتنم.شمراه كرده است، تحقي مي

عالوه ندر ايد ، در حقدو  آنگلدو د 

واندو ق دتيي امريك ، نهتدهتي حقوقي و م

ديگري ن ز وجود دارد كه كدم و ند ا، در 

نع ي جوانب، نت استت ت مبتني نر انصدت  

انم و يت اصوالً كترنرد علمدي قتنت مقتيسه

اي از ايدد  همسددتني دارنددم؛ حتددي دسددته

نهتدهت، ا لدب ندت واژه اسدتت ت توصد ف 

وان دشونم و يت واژه استت ت نه جتي عنمي

نكدتر ندرده اصلي آنهت يت نه همراه آن، 

شبه »رسم، عنوان امت نه نظر مي 346شود.مي

تر ندراي ايد  نهتدهدت منتسدب 343«استت ت

هت عبترتنم از اعراض يت است. شبه استت ت

 ترك حي، تنف ذ و اهمت  در مطتلبه حي.

 

                                                           

، حدي در مطتلبده اهمت  نه اشتره ، نرايمثت  نراي .046

 شود.مي استفتده estoppel by laches از اصطال  Laches جتي نه ا لب

 Waiverمت ن ز نهتدهتيي متننم  حقوقي هتياز نوشته در نع ي

انم. رك. شمه تلقي استت ت وس و ز مفهوما نخشي Forfeitureيت 

در  از اسدترداد دعدوي ، انصرا ، دكتر نتصرعليمنصوريتن

. 332 ،  34د  35 ، شحقددوقي ، مجلددهالمللددين   دعددتوي

 رك. همچن  

- Black H. C., op. cit., 4th ed., p. 650. 

147. Quasi Estoppel. 
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 ب ي كاربرد و اثر استاپل مبتدي بر انصاف

 ي كاربرد و هدف0

وظ فه واقعي استت ت مبتني نر انصت  

يددت  343ز تقلددب، اعددم از حكمدديممتنعددت ا

ي  تئدوري نتيدم هم شده  341واقعي است. ا

نراي   شبرد اهما  عمالت و انجتم آنچده 

كه در روان  ن   افراد مطلوب اسدت، نده 

توانم، كتر شرفته شود. چن   استت لي نمي

كه عمالت نه عل ه كسي مطر  شود، مگر اي 

جهددت حفدد  حقددو  ديگددران آن را اقت ددت  

اقت ت  ن ز   رمنصدفتنه نمتيم و رد اي  

جلوه كنم. از اي  رو، در تع    كدترنرد 

اي  قتعمه، توجه اصلي نتيم ندده اقت دتي 

انصت  و عمالت و در رانطه متقتندت ند   

 طرف   معطو  شود.

استت ت مبتني ندر انصدت ، تنهدت در 

دفددتع از يدد  حددي يددت ادعددتي مشددروع و 

نت اسدتنتد منصفتنه توأم نت حس  ن ت، قت

تواندم ندراي حمتيدت از ز نمياست و هرشد

عمالتي يت اشدتبته، مدورد جرم، تقلب، ني

ننتنراي ، معمدوالً  351استفتده قرار ش رد.

كسي نبتيدم از ادعدتي نقدض مسدتق م يد  

                                                           

148. Constructive Fraud. 

149. Actual Fraud. 

150. American Jurisprudence, ibid., p. 638. 
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محموديت قتنوني يت ادعتي   رقتنت اجدرا 

نودن ي  قرارداد معترض نت قتنون ممندوع 

شود. از طر  ديگدر، اسدتت ت مبتندي ندر 

تيدم نده عندوان وسد له انصت ، هرشدز نب

مقتنله نت مجتزا  ي  عمت   رقتنوني يدت 

مدثالً  353زيتنبتر مورد استفتده واقو شود.

كسي كه مرتكب جرم تخريب مدت    در شدمه 

توانم نت استنتد نه سكو  متلد  است، نمي

هنگتم تخريب، ممعي تحقي استت ت عل ه وي 

 شود.

 

 ي اثر1

اي  نوع استت ت، همواره نه مثتنده »

كنم و هرشز نه عندوان شمشد ر مت ميسپر ع

كتر استت ت مبتني نر  352«.رودنه كتر نمي

نراي شدخص  351«منفعت مثبت»انصت ، ايجتد 

توانم حي جميمي ن ست و نه خودي خود، نمي

را  354«سدبب دعدوايي»نه وجدود آورد يدت 

نر انصدت ،  فراهم نمتيم. استت ت مبتني 

شرفتده  كتر نراي جلوش ري از زيتنهتيي نه

                                                           

151. Ibid. 

152. Furmston M. P., Cheshire & Fifoot’s Law of Contract, 10th ed., London, Butterworths, 

1981, pp. 86 - 87. 

153. Positive Gain. 

154. Cause of Action. 
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ود كه در   ر اي  صور ، شريزنت دذير شمي

نودنم. كتر استت ت، حف  حقوقي اسدت كده 

انم و نده اعطدتي حقدو  قبالً نه دست آممه

 جميم.

 

 هاي استاپل مبتدي بر انصافج ي ويژگي

 ي اعمال مضيق0

تحقي استت ت نتيدم ندراي هدر ذهندي 

قطعي نتشم و نبتيم نت صدر  اسدتمال  يدت 

مت  شدردد. استنبتط توأم نت ترديدم، اع

كس نبتيم از طر  دعتوي خود نر اسدتس ه چ

حق قت ممنوع شود، مگر نه وسد له ن دروي 

ي  اصت مثبت حقدو ؛ از ايد  رو اسدتت ت 

اي م د ي مبتني نر انصت ، نتيم نه شوندده

اعمت  شود و تحقي آن از هر ح ث، ا بدت  

شود. استت ت هرشدز از موضدوعت  مدبهم و 

دوشتنده  ن ز موضوعتتي كه قتنل ت تفسد ر

  355شود.دارنم، نتشي نمي

 

 ي عدم نياز به عوض يا تعهد 1

كه در حقو  آنگلود امريك ، نراي اي 

آور نتشدم، عمت يت تعهمي نراي شخص الزام

                                                           

155. Consideration or Obligation. 
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الزم است كه در مقتنت عوض منتسدبي صدور  

 356.شرفته نتشم

امت نراي تحقدي اسدتت ت مبتنددي ندر 

انصت ، ن تزي ن ست كه رفتتر منشر آن در 

عدوض، توافدي يدت تعهدمي حقدوقي،  مقتنت

  353انجتم شمه نتشم.

 

ي ليزوم مريروع بيودن نتيجيه اسيتاپل 3

 مبتدي بر انصاف

استت ت مبتني ندر انصدت  در صدورتي 

شددردد كدده نت جدده آن مشددروع و اعمددت  مي

قتنوني نتشم. ننتنراي  اشر نت جه اعمت  

استت ت، ا ر نخش من نه امري نتشم كه نه 

اسدت، دادشتههدت  وس له قتنون ممنوع شمه

  353نمتينم.نه تحقي آن حكم نمي

نه عنوان مثت ، اشر هزينه نر ، نده 

اشتبته كمتر از مبلغي كده قدتنون معد   

كرده حسدتب شدمه نتشدم، مدرمور محتسدبه 

هزينه نر  كه مرتكدب ايد  اشددتبته شدمه 

است، نت استت ت مواجه نخواهم شم؛ اشرچه 

                                                           

 رك. خصو  اي  در مطتلعه نراي .056

- Chittiy J., Chittiy on Contract, 25th ed., London, Sweet & Maxwell, 1990. 

- Treitel G. H., The Law of Contract, 6th ed., London, Stevens and Sons, 1983. 

157. American Jurisprudence, ibid., p. 644. 

158. Tapper Colin, op. cit., p. 98. 
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مشددترك   نددر  نددر اسددتس صددور  حسددتب 

  351نه ضرر خود عمت كرده نتشنم.اشتبتهي، 

 

 ي عدم لزوم رابطه قراردادي بين طرفين4

نراي تحقي استت ت مبتني ندر انصدت  

الزم ن ست طرف   دعوي در شذشته نت هم در 

 رانطه قراردادي نوده نتشنم.

نه عالوه، حتي ضروري ن سدت كده شدخص 

مرخوذ و طر  مددمعي اسدتت ت، ندت هدم در 

نلكده كدتفي  مذاكره مستق م نوده نتشنم؛

است رفتتر يت شفتتر، خطدتب ندده افدرادي 

نوده نتشدم كده احتمدت  ورود آنهدت نده 

روان  قدراردادي ندت رفتتركنندمه و يدت 

  361اعتمتد نر رفتتر وي وجود داشته نتشم.

 

 ي لزوم استداد به استاپل5

طور كه قبالً ن ز شفته شدم، همده همتن

انددواع اسددتت ت، در صددورتي وارد عمددت 

نفو آن مدورد اسدتنتد وس  ذيشونم كه تمي

قرار شرفته نتشنم. نراي اي  كدتر مدمعي 

استت ت الزم است، رفتتر ستني شخص مدرخوذ 

 را ا بت  نمتيم.

                                                           

159. Cross & Wilkins, op. cit., p. 59. 

160. Ibid. 
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 دي شرايط استاپل مبتدي بر انصاف

نراي تحقي استت ت مبتني نر انصدت ، 

 وجود شرايطي نزد طرف  ، ضروري است:

 

 

 

شخصيي كيه اسيتاپل »ي شرايط مربوط به 0

ي بر انصاف، عليه وي ادعا شده است ي مبتد

  060«شخص مأخوذ

ندراي تحقدي  ي رفتار يا گفتار سابق:0ي0

استت ت مبتني نر انصت  اول   شرط مرنوط 

نه شخص مرخوذ، انجتم رفتتر يددت شفتدتري 

است كه منجر نه توص ف نتدرست يت كتمدتن 

امور مهمي شود يت حماقت رفتتري كه ايد  

وعت  يت امدور شمتن را ايجتد كنم كه موض

مزنور   ر از آن است كه خود نعدمًا سدعي 

 در ا بت  آنهت دارد.

امري كده نده  362ي اهليت و توانايي:0ي1

علت فقمان اهل ت و توانتيي قتنوني شدخص 

توانم نده مستق مًت قتنت انجتم ن ست، نمي

طور   رمستق م نه وس له اسدتت ت انجدتم 

                                                           

161. The party alleged to be estopped. 

162. Power and Capacity. 
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شود؛ ننتنراي  اشر شخصي از نظدر قدتنون 

ت يت صالح ت الزم نراي انتقت  حقي را اهل 

توانم وي را از نماشته نتشم، استت ت نمي

 انكتر انتقت  حي مزنور منو ستزد و نمي 

نفو استت ت انتقت  دهم، ستن حي را نه ذي

اشرچه خود آن شخص قدبالً نده انتقدت  حدي 

نفدو اسدتت ت اقدرار كدرده مزنور نده ذي

يدت توانم فقمان سدمت نتشم. استت ت، نمي

اهل ت قتنوني اشخت  را جبدران كندم؛ از 

تواندم نددت انعقدتد اي  رو، شخصي كه نمي

قرارداد تعهدم و الدزام نپدذيرد، ممكد  

ن ست نه وس له استت ت مبتني ندر انصدت  

  361مرخوذ و ملزم شود.

ندراي تحقدي  364:ي قصيد ييا انهييزه0ي3

شدخص مدرخوذ ندر  365«قصم واقعدي»استت ت 

ر و ن دز شمدراه كردن يت فريب طدر  ديگد

در انجتم رفتدتر يدت  366«سو  ن ت واقعي»

توص ف منشر آن، ضروري ن سدت. عدالوه ندر 

                                                           

163. American Jurisprudence, ibid., p. 644. 

164. Intent and Motive. 

165. Actual Intent. 

اسدتنبتط  و احدوا  از اوضدتع كده Constructive Intent در مقتنت

 شود.مي خوانمه يشود و قصم حكممي

166. Actual Malice. 

و  از اوضدتع ( كدهحكمدي )سدو ن ت Constructive Malice در مقتنت

 شود.استنبتط مي احوا 
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اي ، حتي قصم متر ر ستخت  عمت شخص ممعي 

اسددتت ت ن ددز، در همدده مددوارد ضددروري 

نتشم؛ نلكه كتفي است كه خطتب رفتدتر نمي

يت شفتتر مستنم استت ت، نه كستني نتشدم 

ندور كه احتمت  اعتمتد آنتن نر رفتتر مز

و عمت مطتني آن، نراي شخص مدرخوذ قتندت 

تدوان ننتنراي  مي 363.ن ني نوده نتشم  ا

شفت در ايد  مددورد، مدالك تحقددي اسدتت ت 

 نت جه رفتتر است و نه قصم طر . 

نت اي  حت  در ن شتر مدوارد، وجدود 

 يكي از سه عنصر زير ضروري است:

كده شفتدتر ( قصم شخص مرخوذ نر اي 3

اعتمدتد و عمدت طدر  يت رفتتر او، مورد 

 ديگر قرار ش رد؛ يت

( شخص مرخوذ نمانم كده رفتدتر يدت 2

شفتتر وي، نر نتور و عمدت ديگدران ا در 

اي شذارد يت اوضتع و احدوا  ندده شوندهمي

نوده نتشم كه وي نتيم انتظتر چن   ا ري 

 داشت؛ و يت را مي

( حددماقت، شددخص مددرخوذ نمانددم كدده 1

شفتددتر يددت رفتددتر او از چنددتن ويژشددي 

شدود، هدر فدرد نرخوردار است كه نتعث مي

                                                           

167. Drew v. kimball, 80 Am. Dec. 143. 

 نقت از:

- Fridman G. H. L., op. cit., p. 103; American Jurisprudence, ibid., p. 645.  
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عتدي و متعترفي نتور كنم كده مقصدود از 

آن رفتتر يت شفتتر اي  نوده است كده وي 

  363نه آن اعتمتد و عمت نمتيم.

ندراي تحقدي  361 ي تقلب يا سو  نييت:0ي4

كدمام استت ت، تقلب واقعي و سدو ن ت ه چ

رونم؛ ولي وجدود عنصر ضروري نه شمتر نمي

   زير ضروري است:يكي از حتال

 تقلب واقعي مت م  قصم فريب؛ (3

تقصدد ر »( تقلددب حكمددي نتشددي از 2

نه علت تصميي، اظهتر يت رفتدتر  331«عممه

 عممي و حستب شمه؛ و يت 

( تقلب حكمدي نتشدي از رفتدتر يدت 1

تددوان اظهددتري كدده ندده طددور متعددتر  مي

ن ني نمود، رفتتر طر  ديگددر را تحدت   ا

ضدرر خدويا  تر  ر قرار دهم و او را نده

 شمراه كنم.

ندراي تحقدي  333يي عليم بيه واقعييت:0ي5

استت ت مبتني نر انصت  نتيم شخص مدرخوذ 

از واقع ت  مطلدو ندوده، يدت حدماقت از 

                                                           

168. Corpus juris Secundum, vol. 31, section 67, pp. 402 - 407. 

نت  نالجهت استفتده ، استنتد نه، دكتر حس  از صفتيي نقت 

 حقدوقي دفتدر خدممت  حقوقي ، مجلهقراردادي وجود رانطه

 .11 ،  3164، نهتر 2 ، شمترهالمللين  

169. Bad Faith or Fraud. 

170. Gross Negligence. 

171. Knowledge of Rights and Facts. 
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وستيت و طر  علم نده واقع دت نرخدوردار 

نوده نتشم و يت اوضدتع و احدوا  هنگدتم 

انجتم عمت مسدتنم اسدتت ت، چندتن ندوده 

ع ت آشتهي نتشم كه وي لزومًت نتيم از واق

هرشددته مسددتنم ادعددتي  332كددرد.  ددما مي

استت ت، سكو ، ترك فعت يت اظهترا  مبهم 

و مجمت نتشم و يت دعوي مرنوط نه متلك ت 

زم   يت اختال  مرزي نوده ولد ك  اهمدت  

در مطتلبه حي نتشي از تقص ر طر  نبدوده 

نتشم، اي  شرط نت قتطع دت ختصدي اعمدت  

  331شود.مي

ع و احوالي كده البته ممك  است اوضت

رفتتر يت شفتتر تحت آن صور  شرفته است، 

ر م جهددت واقعدي، اي نتشم كه علينه شونه

شخص را از ادعتي جهت نه حقو  و واقع ت  

ممنوع ستزد؛ متننم موردي كه شخص مدرخوذ 

هنگتم اظهتر يت رفتتر مستنم استت ت، نت 

كده رفتدتر او مدورد اعتمدتد علم نه اي 

اعتنت د، نه واقع ت نيش رديگران قرار مي

نوده نتشم. امت در حقدو  آمريكدت، ايد  

موارد، اسدتثنت  ندر شدرط مزندور تلقدي 

                                                           

172. American Jurisprudence, ibid., p. 648. 

173. Op. cit., p. 650. 
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انم و ننتنراي  تر  ري ندر لدزوم آن شمه

  334نخواهنم داشت.

 

  075ي شرايط مربوط به طرف مدعي استاپل1

در رانطه نت طر  ممعي استت ت ن دز، 

هتي حقوقدددمانتن انگلددد س و در نوشدددته

يطي نه طور  راكنمه ذكر شمه آمريكت، شرا

 شونم:است كه در زير نررسي مي

نددراي تحقددي  336ييي بيياور و اعتميياد:1ييي0

ضروري اسدت  استت ت مبتندي ندر انصدت ، 

شفتتر يت رفتتر )فعت، لفد ، تدرك فعدت( 

طر  مرخوذ، توس  شخصي كه مدمعي اسدتت ت 

است نتور شمه نتشم. نه عالوه شدخص اخ در 

ده و تحدت نتيم نه اي  نتور، اعتمتد نمو

  333تر  ر آن شمراه شمه نتشم.

ننتنراي ، استت ت نه نفو كسي كه از 

اطالع ندوده رفتتر يت شفتتر طر  ديگر ندي

آيم؛ زيرا مسلم است كه است، نه وجود نمي

توانم نه چ زي اعتمتد كنم كه از كسي نمي

 خبر نوده است.وجود آن ني

                                                           

174. Ibid. 

175. Party asserting estoppel. 

176. Belief and Reliance. 

177. Cross & Wilkins, op. cit., p. 59; The Guide to American Law, ibid., p. 22; American 

jurisprudence, ibid., p. 730; Black H. C., op. cit., 4th ed., p. 403; Tapper Colin, op. cit., p. 93. 
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نتور و اعتمتد نتيم نه طريقي معقو  

ر  شرفتده نتشدم؛ يعندي نده و متعتر  صو

اي نتشم كه هر فرد متعدترفي كده در شونه

شرفت، نه وضع ت شخص ممعي استت ت قرار مي

رفتتر يت شفتتر طر  مرخوذ اعتمتد   دما 

ننتنراي  اشر نرداشت طر  ممعي  333كرد.مي

استت ت از رفتتر طدر  ديگدر   رمتعدتر  

نتشم، استت لي نه نفو او جريتن نخواهدم 

  وجود چن   اعتمتدي نه عهمه يتفت. ا بت

 ممعي استت ت است.

شخص ممعي استت ت،  331ي تغيير وضعيت:1ي1

نه تنهت نتيم رفتتر يت شفتتر طر  ديگدر 

را نتور و ندر آن اعتمدتد كدرده نتشدم، 

نلكه نتيم نه وس له آن اعمت  وادار نده 

عمت يت خودداري از عملي شمه نتشدم، نده 

ه در اي كه وضدع ت وي از آنچده كدانمازه

  ر ايد  صدور  داشدت، متفدتو  نتشدم و 

چنتنچه شخص مرخوذ اجتزه يتنم رفتتر يدت 

شفتتر خدود را انكدتر كندم، طدر  مدمعي 

استت ت در نت جه اي  تغ  ر وضع ت مت رر 

 331شود.

                                                           

178. Langan P.St. J., op. cit., p. 169. 

179. Change of Position. 

180. Fridman G. H. L., op. cit., p. 104. 
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اسدتت ت، عمدمتًت  080:ي آسيب يا زيان1ي3

مبتني نر زيتن يت ت   و حقو  شخصي ممعي 

ستت ت از آنجت كه هم  قتعمه ا 332آن است.

مبتني ندر انصددت ، جلدوش ري از تقلدب و 

عمالتي است، چنتنچه در نت جده اتخدتذ ني

مواضو متعترض، ضرر يدت آسد بي نده شدخص 

ممعي استت ت وارد نشدود، اسدتت لي ن دز 

 تحقي نخواهم يتفت.

ي حسين نييت، سيعي در كري، و جهيل بيه 1ي4

از آنجددت كدده قتعددمه اسددتت ت  331واقعيييت:

خال  و معتمله مبتني نر انصت ، نر اصو  ا

منصفتنه )حس  ن دت در معدتمال ( اسدتوار 

است و تنهت نراي حمتيت از ادعتهتيي كده 

نت اسدتنتد ن ت طدر  شدمهنت حس  انم، قت

است؛ شخص ممعي اسدتت ت، خدود ملدزم نده 

رعتيت حس  ن ت در انجتم عمدت و ن دز در 

اعتمتد و استنتد نه شفتتر يت رفتتر طر  

 نتشم.مقتنت مي

مت نده  نميهي است، شخصي كه علدم كت

ن ت نده توانم ندت حسد واقع ت دارد، نمي

شفتتر يت رفتتر ديگدري كده متعدترض ندت 

واقع ت است، اعتمتد و اسدتنتد كندم. از 

                                                           

181. Injury or Prejudice. 

182. Tapper Colin, op. cit., p. 95. 

183. Good Faith, Diligence, Ignorance of Facts. 
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اي  رو، جهت ندده واقدو در خصددو  موضدوع 

مورد استنتد، نه طوركلي شدرط الزم ندراي 

ايجتد حي ادعتي استت ت مبتني نر انصدت  

  334است.

 

 ستاپل مبتدي بر انصافي عداصر ا ه

شفته شم كه يكي از شراي  الزم ندراي 

تحقي استت ت مبتني نر انصت ، ايد  اسدت 

كه شخصي نت رفتتر يت شفتتر خددود، نتعدث 

شمراهددي ديگددران شددود. در ايدد  مبحددث، 

تواننم مسدتنم رفتترهت و اظهتراتي كه مي

استت ت مبتني نر انصت  قرار ش رنم، نده 

 ونم.شتفك   نحث و نررسي مي

 

  085ي مواضع متعارض0

توانددم در كس نميندده طددوركلي، هدد چ

موضوع واحم، مواضو متعترض اتختذ نمتيدم 

و يت در خصو  آن قتئت نه وضع تي شود كه 

مغتير يت نتهمتهنو نت موضدعي نتشدم كده 

  336ستنقًت نه وس له وي  ذيرفته شمه است.

تغ  ر موضو، در صورتي ممنوع است كه 

ندده نتشددم؛ هرشددته   رمنصددفتنه و نتعتدال

                                                           

184. American Jurisprudence, ibid., p. 740; Fridman G. H. L., op. cit., p. 105. 

185. Inconsistency. 

 .251 ،  ، همتنشتيتر، امتنوئت .086
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اتختذ مواضو معترض، نه داليلدي، كدالً يدت 

عل ه شدخص مدمعي اسدتت ت، منصدفتنه يدت 

عتدالندده تلقددي شددود، دادشتههددت معمددوالً 

  333داننم.استت ت را محقي نمي

 

هاي( صريح يا افعيال ي اظهارات )توصي،1

  088مثبت

نميهي اسدت كده اسدتت ت مبتنددي ندر 

يدت انصت  ممك  است مستنم نده اظهدترا  

هتي صري  و ن ز افعدت  يدت رفتدتر توص ف

در ايد  صدور ، فعدت يدت  331مثبت نتشدم.

توص ف نتيم نه قصم تحت تر  ر قرار دادن 

طر  ديگر، انجتم شمه نتشم و يدت حدماقت 

اي نوده نتشم كده اوضتع و احوا  نه شونه

چن   قصمي نه طور معقو  و متعتر  قتندت 

 استنبتط نتشم. نه عالوه، طر  ديگدر ن دز

نتيم واقعًت نه فعدت يدت توصد ف مدذكور، 

  311اعتمتد و مطتني آن عمت كرده نتشم.

 

                                                           

187. American Jurisprudence, ibid., p. 653. 

188. Express Representation or Positive Acts. 

189. Tapper Colin, op. cit., p. 95; Langan, P. St. J., op. cit., p. 169. 

190. Theitel G., An Outline of Law of Contract, 4th ed., London, Butterworths, 1989; 

Spencer Bower Turner, the Law Relating to Estoppel by Representation, 3rd ed., Butterworths, 

1977. 
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  090ي سكوت يا عدم واكدش3

سكو  يت تدرك فعدت ن دز نده متنندم 

الفتظ و افعت  مثبت، ممك  است در اوضتع 

و احوا  ختصي، منشر استت ت واقدو شدود. 

اسددتت ت نتشددي از سددكو ، هنگددتمي مطددر  

ري وظ فه ن تن شود كه شخص در قبت  ديگمي

يددت قصددور در افشددتي  312واقع ددت داشددته

 311حق قت، مغتير مراودا  دوستتنه نتشدم.

در واقو زيرننتي استت ت نتشي از سدكو ، 

چنتنچه شخصي هنگتمي كه »اي  اصت است كه 

نتيم سخ  نگويم، ستكت متنمه نتشم، سدخ  

وي در زمددتني كدده نتيددم سددتكت نمتنددم، 

  سكو  ننتنراي ، صر«. استمتع نخواهم شم

توانم مبنتي استت ت قرار يت ترك فعت نمي

ش رد؛ نلكه نتيم يكي از عنتصر سو  ن دت 

 يت تقص ر نه آن ضم مه شود.

  094ي رضايت4

منو اعتراض يت ايراد نده كدتري كده 

انجتم شمه يدت موضدعي كده توسد  ديگدري 

اتختذ شدمه اسددت، ممكد  اسدت در نت جده 

 رضتيت صري  نه آن نتشم.

                                                           

191. Silence or Inaction. 

192. Langan P.St. J., op. cit., p. 169. 

193. The Guid to American Law, ibid., p. 22. 

194. Consent. 
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صي نت رضتيت صدري  ننتنراي ، اشر شخ

نه ديگري اجتزه انجتم عملي را نمهم كده 

خددتر  از حددمود اخت ددتر اوسددت، نعددمًا 

اعتبتري يت نطالن آ دتر توانم ممعي نينمي

و نتتيج حقوقي آن عمت شود؛ نراي مثدت ، 

اشر نتزمتنمشتن شري  متوفدتي يد  شدركت 

تجتري، نه ادامه تجتر  توس  ستير شركت  

توانندم اعتبدتر يرضتيت دهندم، نعدمًا نم

معتمالتي را كه شدركت  مزندور ندر اسدتس 

 انم، منكر شونم.رضتيت آنتن انجتم داده

 

ي رضايت ضمدي ناشيي از عيدم مخالفيت  5

(Acquiescence) 

توانددم مسددتنم رفتددتر ديگددري كدده مي

استت ت مبتندي ندر انصدت  قدرار ش درد، 

رضتيت حتصت از سكو  يت عمم مختلفت اسدت 

  موجدب رضددت خواندمه كه نت مستمحه، سكو

شود. استت ت نتشي از سكو  موجب رضدت، مي

يتنم كه شخصي نت اطالع از هنگتمي تحقي مي

حقو  خود، نتظر نتشم كه شدخص ديگدر ندر 

استس نرداشتي اشدتبته از حقدو  وي عمدت 

نمتيددم، لدد ك  ندده آن شددخص اعتددراض مي

  315ننمتيم.

                                                           

195. American Jurisprudence, ibid., p. 675. 
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 (Admission)ي اقرار  6

رار ستني شخص ممك  است، در نت جه اق

خود كه موجب تغ  ر وضع ت شخص ديگري شمه 

است، از اصرار نر ي  ادعت يدت طدر  يد  

ايراد و يت اتختذ موضعي معترض نت اقرار 

مزنور، ممنوع شدود؛ امدت ايدد  اصدت، در 

مورد اقرار نسددبت نده قدتنون يدت آ دتر 

 316شود.حقوقي قرارداد اعمت  نمي

نه طوركلي، اقرار نتيم خطتب نه يدت 

ور اطالع طر  مدمعي اسدتت ت و نده نه منظ

قصم )اعم از واقعي يت حكمي( تحت تدر  ر 

قرار دادن رفتتر وي صور  شرفتده نتشدم. 

همچن   اقرار نتيم نت علم نده واقع دت  

 يت نه هم  تقلب نه عمت آممه نتشم.

اقرار، ن شتر از حمود واقعدي خدود، 

كنم و نبتيم نه نه عنوان استت ت عمت نمي

استنتد قرار ش رد كه موجدب اي مورد شونه

عمالتي در روان  طرف   دعوي شدود يدت ني

  313مقت تي نظم عمومي را خنثي نمتيم.

 

  098ي پذيرش مدافع7

                                                           

196. Op. cit., pp. 681-682. 

197. Ibid. 

198. Acceptance of benefits. 
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قبو  و حف  منتفو نتشي از يد  عمدت 

حقددوقي، قددرارداد، سددنم يددت قددوان   و 

مقررا  اخت تري )  رآمره( توس  شخصي كه 

تواندم مسدتنم عتلم نه واقع ت  اسدت، مي

 ت مبتني نر انصت  واقو شود. ندراي استت

مثت ، فرستنمه كتاليي كده ارزش آن را در 

رس م حمت كمتر از ق مت واقعي در  كدرده 

و ننتنراي  از منفعت نتشي از آن )يعندي 

 رداخت اجر  كمتر( استفتده نموده اسدت، 

توانم در صددور  تلدف يدت نقدص كدتال، نمي

ق متي نتالتر از ارزش مدذكور در سدنم را 

عت نمتيم. نددر ا در اسدتت ت نتشدي از اد

قبو  منتفو، شخصي كه منتفعي را  ذيرفته 

است، از رد تعهم و مسؤول ت توأم ندت آن 

 شود.يت منتج از آن ممنوع مي

ننتنراي  شخصي كده مندتفو حكمدي را 

 ذيرفته است، از اعتراض نده اعتبدتر آن 

شدود. يت مختلفت نت اجدراي آن ممندوع مي

ت اطالع از فروش متلا همچن  ، متلكي كه ن

توس    ر، مندتفو نتشدي از ن دو ف دولي 

تواندم كندم، نعدمًا نميمذكور را قبو  مي

عل ه خريمار، اعتبتر اي  ن و يت متلك ت 

 خريمار را منكر شود.
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 (Negligence)ي تقصير  8

ممك  است استت ت مبتني ندر انصدت ، 

اسدتت ت  311در نت جه تقص ر ايجدتد شدود؛

شدود هنگتمي وارد عمت مينتشي از تقص ر، 

كدده كسددي كدده در قبددت  عمددوم يددت شددخص 

ديمه، مطتني قتنون وظ فه دارد عملي زيتن

را نت دقت الزم انجتم دهم، در انجدتم آن 

كه تقص ر مرتكب تقص ر شود؛ مشروط نه اي 

مزنور، سبب مستق م و واقعي تغ  ر وضع ت 

 211طر  ممعي استت ت نتشم.

 

  110ي قضاييو ي مواضع متعارض در دادرس

قتعمه منو اتختذ مواضدو متعدترض در 

موضوع واحم، كدده   شدتر نررسددي شدم، در 

مددورد مواضددو متعددترض اتخددتذ شددمه در 

شود؛ امدت هتي ق تيي ن ز اعمت  ميدادرسي

اي اسددت كدده شدد وه اعمددت  آن ندده شوندده

توانددم ندده طددور مطلددي، از موضددوعت  نمي

استت ت مبتني نر انصت  تلقي شدود. مندو 

سي ق دتيي، اتختذ مو اضو متعترض در دادر

مته تًت ي  قتعمه مثبت دادرسي مبتني ندر 

عمالت است كه نه رعتيدت نظدم و ترت دب، 

                                                           

199. Langan P. St. J., op. cit., p. 169. 

200. Tapper Colin, op. cit., p. 96. 

201. Inconsistent Positions in Legal Proceedings. 
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مطتنقت نت قواعم و ن ز تسريو در دادرسي 

 كنم.كم  مي

استت لي كه از اتختذ مواضو متعدترض 

استت ت »ش درد، در دادرسي ق تيي نشر  مي

يي، شود. استت ت ق دتنتم مه مي 212«ق تيي

طر  دعوي را نه اظهتراتي كه در دادرسدي 

ق تيي نه عمت آورده يت مواضعي كه اتختذ 

كنددم و وي را از نمددوده اسددت، ملددزم مي

انكتر و تكذيب آن اظهترا  يت مواضو، در 

همتن دادرسي يت رس مشي تجميدمنظر و يدت 

كنم؛ مشروط حتي در دادرسي نعمي ممنوع مي

   آن كه موضوع دعدوي و ن دز طدرفنه اي 

تغ  ر نكرده نتشنم. ننتنراي ، شخصي كده 

نه وسد له لدواي  دفدتعي، اظهدترا  يدت 

ادعتهتي نه ق م سوشنم، موضو ختصي را در 

ي  دادرسي ق تيي  ذيرفته است، از اتختذ 

موضددعي متعددترض در دعددواي نعددمي ممنددوع 

 شود. مي

مطمئنًت عنتصر اعتمدتد و زيدتن، نده 

انصدت  اي كه در استت ت مبتندي ندر شونه

ضروري هسدتنم، در اسدتت ت ق تيي ظدتهر 

شونم و هم   امدر اسدتت ت ق دتيي را نمي

انمكي از استت ت مبتني ندر انصدت  جدما 

                                                           

202. Judicial Estoppel. 
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هتي زيدتدي كنم؛ امت نت توجه نه شبتهتمي

كه ن   اي  دو دسته استت ت وجدود دارد، 

هتي ق ددتيي، ا لددب تحددت عنددوان اسددتت ت

 شدونم.استت ت مبتني نر انصت  نررسدي مي

تحقي استت ت ق تيي ن ز موكو  نه شرايطي 

توان آنهت را نه شر  زير خالصه است كه مي

 نمود:

د موضو معترضي كه انتما اتختذ شمه 3

 است، نتيم نه طور موفقي حف  شمه نتشم.

د حكمي نر مبنتي موضو مزنور صدتدر 2

 شمه نتشم.

د موضو اتختذ شمه نعمي، نده وضدو  1

نت موضو ستني  معترض )و نه صرفًت متفتو (

اي كه يكي از آن دو لزومدًت نتشم نه شونه

 ديگري را نفي نمتيم.

د طرف   و موضوعت  دعوي يت دعدتوي 4

 واحم نتشنم.

د طر  ممعي استت ت در نت جه موضدو 5

ستني شمراه شمه و وضع ت خدود را تغ  در 

 داده نتشم.

د مجتز دانست  يد  طدر  در تغ  در 6

عتدالنده و موضو خود، نراي طر  مقتندت نت

  211اح تنًت زيتنبتر نتشم.

                                                           

203. American jurisprudence, ibid., p. 710. 
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اي از موارد مهدم تحقدي در  ي،  تره

هتيي ندراي  استت ت ق تيي، نت ذكدر مثتل

 شود:هري  از آنهت، تشري  مي

 

  114ي شهادت با قيد سوگدد0

مستنم استت ت ق تيي، شته شهتد  ندت 

ق م سوشنمي اسددت كده در جريدتن رسد مشي 

انم؛ ايدد  اسددتت ت را ق ددتيي ادا شددمه

« اسدددتت ت نتشدددي از سدددوشنم»تدددوان يم

  215نتم م.

اسددتت ت نتشددي از شددهتد  ندده ق ددم 

سوشنم، شخص را از انكتر شهتد  كتبي يدت 

كنم؛ شفتهي خود در دادرسي نعمي ممنوع مي

كده نده شهتد  نه ق م سدوشنم، ندراي اي 

عنوان استت ت عمت كنم نتيم مت دم  درو  

عممي نوده و طر  ديگر را نه ضدرر خدويا 

كرده نتشم. ننتنراي ، اشر شدهتد   شمراه

نه جهت اشتبته حكمي از جتندب شدتهم يدت 

صرفًت نراي   شددبرد مصدلحت و نفددو همده 

طرف   و كم  نه اهدما  آندتن، نده عمدت 

ي  از آندتن را شمدراه يدت  آمدمه و ه چ

                                                           

204. Sworn Statement. 

205. Estoppel by Oath. 
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مت رر نكرده نتشم، استت ت ق تيي محقدي 

  216نخواهم شم.

 

 ي سازش در دعوي1

ي، طدر  دعدوي نه عنوان ي  اصدت كلد

ممك  است نه علت ستزش يت توافقي كده در 

نت اسدتت ت  دادرسي ق دتيي كدرده اسدت، 

نراي مثت ، توافدي طدرف    213مواجه شود؛

دعوي نر محمود كردن مورد اختال  نده يد  

موضوع خت  در مرحله اسدت نت ، مدتنو از 

عل ه نتواندم از موضدوع آن است كه محكوم

ه مزنددور فراتددر رود و نسددبت ندده نق دد

خواهي نده موضوعت  مورد اختال  ن ز  ژوها

 عمت آورد.

اسددتت ت ق ددتيي نتشددي از سددتزش يددت 

شدود كده طدر  توافي، هنگدتمي تقويدت مي

مقتنت، نر استس توافي يت ستزش نده عمدت 

آممه رفتتر كرده نتشم و در صور  نال ا ر 

 شمن آن، دچتر زيتن شردد.

 

  118ي صالحيت3
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207. Tapper Colin, op. cit., p. 94. 
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ح ت توانم صدالنه طوركلي، دادشته نمي

رس مشي نه دعوايي را نت استت ت نه دسدت 

آورد؛ امت اشر شخصي از دادشته   رصتل ، 

حكمي نه دست آورد يت نه آن رضتيت دهدم، 

حماقت در موردي كه از حكم مزنور منتفدو 

تواندم منكدر اعتبدتر آن شمه نتشدم، نمي

  211شود.

همچندد   كسددي كدده ندده درخواسددت وي، 

ر  رونددمه از دادشددتهي ندده دادشددته ديگدد

توانم نه صالح ت دادشته شود، نميارجتع مي

كده دادشدته اخ ر اعتراض كندم؛ مگدر اي 

اخ ر صالح ت ذاتي رس مشي نه موضوع دعدوي 

 را نماشته نتشم.

 

 101ي سمت طرفين4

كسي كه خود را طر  يد  دعدوي قدرار 

دهم يت خود را طر  واقعي دعوي وانمود مي

تواندم نعدمًا چند   سدمتي را كنم، نميمي

نه عنوان مثدت ، هرشدته  233كتر نمتيم.ان

شركتي كه نتم آن در دعدوي اشددتبته ذكدر 

شمه است، نمون اعتراض و نمون افشتي نتم 

واقعي در رس مشي متهوي شركت كندم، نعدم 

                                                           

209. American Jurisprudence, ibid., p. 715. 

210. Capacity of Parties. 

211. American Jurisprudence, ibid., p. 719. 
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از صمور حكدم عل ده آن شدركت تحدت ندتم 

توانم از اي  ح ث نده مذكور در دعوي نمي

 حكم مزنور اعتراض نمتيم. 

 

  101ي دليل5

دعوي، معموالً از انكتر ا ر و هر طر  

اعتبتر كتمت دل لي كده خدود در دادرسدي 

نتشم. اقرارهت ارائه كرده است، ممنوع مي

هتيي كدده در دادرسدي نده عندوان و توافي

توانندم موجدم شونم، ن ز ميدل ت مطر  مي

نه امدري  231استت ت ق تيي نتشنم. اقرار 

در دادرسي نخست، اشر مكتوب نتشم يدت در 

ونمه در  شمه نتشم، اقراركننمه سواني  ر

را از انكتر آن در رس مشي نعمي نه همتن 

كه دادشته ستزد؛ مگر اي موضوع، ممنوع مي

نددت احددراز اشددتبتهي نددودن اقددرار، 

 اقراركننمه را يتري كنم.

شمه در  اقرار و ديگر داليدت ارائده 

دادشددته تددتلي، شددخص را از انكددتر در 

 دادشددته عددتلي )مرحلدده  ددژوها( ممنددوع

 كنم.مي
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الزم ندده ذكددر اسددت، اظهترنظرهددت و 

تواندم استمالال  مرنوط نه امور حكمدي نمي

  234موجم استت ت نتشم.

  105دفاعي مباني دعوي يا 6

طرفي كه در دادشته نموي، دعدوي يدت 

دفتع خود را نر مبنتي ختصي استوار كرده 

توانم در دادشته  ژوهشي، موضدو است، نمي

 236ذ نمتيدم.متعترضي را نسبت نه آن اتخت

«  ب»زم   متعلي نه « الف»نراي مثت  اشر 

را نه موجب قرارداد   رنتفدذي در تصدر  

در دعوايي كه نراي « ب»داشته نتشم، شخص 

نر زم   مزنور نده علدت « الف»رفو تصر  

توانم ممعي كنم، نمينطالن قرارداد طر  مي

قرارداد از « الف»شود كه  نراستس همدتن 

اسددت؛ زيددرا  انكددتر متلك ددت وي ممنددوع

نتعتدالنه خواهم نود اشر وي اجتزه يتندم 

كه در ي  زمدتن، هدم قدرارداد را نتطدت 

 نمانم و هم از حمتيت آن نرخوردار شود.
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