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Abstract 
In some European countries, including the UK, the theory of legitimate expectation 

has emerged as one of the means by which judicial supervision is exercised over the 

discretionary powers of government authorities.This theory was initially considered 

in the Schmidt case, but it was later criticized and many English jurists and judges 

expressed serious doubts about it. The main question of this paper is: what is the 

nature of and challenges posed by the legitimate expectation theory in English 

administrative law? Although the foundations of legitimate expectation theory are 

based on the concept of fairness, there is no consensus on the nature and function of 

legitimate expectations. Doubts about the acceptance of substantive legitimate 

expectation in England, its non-acceptance in New Zealand and Australia, the 

concept of abuse of power in certain judicial opinions, and rival concepts such as the 

principle of proportionality, have exposed legitimate expectation theory to serious 

challenges. These challenges have prevented this theory from acquiring the 

characteristics of a legal principle. 
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 چکیده
یکی از ابزارهای نظارت قضایی برر اععاراص حرت اخ ااتاراری  ر      عنوانبه انتظار مشروعنظریۀ 

نظریره  ر ابترها برا قضراۀ      برای کشورهای اروپایی از جاله انگلستان مطرح شره  اترخا ایر    
ور  توجه واقع شه، امرا بسرااری از  قوقرهانان و قضرات ترشرنال انگلاسری ب رهها        م ثااشا

های مختلف، بره  ی به ای  نظریه وار  کر نها  ر ای  مقاله ضا  برشار ن  یهگا جهانتقا های 
ای  نظریره  ر  ی وار  بر هاچالشو  انتظار مشروعماهاخ »ای  پرتش پاتخ  ا   اواهه شه که 
تبارا   « انصرا  »، مبتنی برر  انتظار مشروعاگرچه مبانی « نظام  قوق ا اری انگلستان چاسخ؟
نظر وا هی وجو  نهار ا تر یره  ر مرور    « انتظار مشروع»شه  اتخ،  ر مور  ماهاخ و کارکر  

قررار  پذیرش انتظار مشروع ماهوی  ر انگلستان و نپرذیرتت  نن  ر ناوزلنره و اترترالاا، م رور     
و « نقر  احرت تفکارو قروا    » ر حهور براری نرا،  « منع توء اتتفا   از قهرت»گرتت  نظریۀ 

 هرای جرهی مواجره ترااته    مفاهام رقاب ماننه احت تناتب، نظریۀ انتظار مشروع را با چرالش 
 ای یو احت  قوقی را نهاشته باشهاهاتخ، ای  مفهوم ویژگیها تبب شه  اتخا ای  چالش
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 مقدمه

ی گونراگونی بررای اعاراص    هرا ها، نها هرا و روش های  قوقی مختلف، از شاو  ر کشورها و نظام
توان گفرخ هره  از نظرارت قضرایی برر      کلی می طوربهشو ا نظارت بر اعااص ا اری اتتفا   می

ۀ نن اترخا  گانر تهی تر ی و ت قق  اکااخ قانون  ر تطوح هاینزا ی،  راتخ از اعااص ا ار
 :Young, 2012). قضرایی اترخ    نظرارت  تراز نره ازمو   ارشره یراز احروص   قرانون  خار  اکا

، 1گرری ریشه  ر احوص اتاتی  اکااخ قانون  ار ، ماننه تنظرام  انتظار مشروع اایخ از (263
ی اهیپااز مبا ث  (Moffett, 2008: 223).ارتباط مر م با  ولخ  و اطاانان  ر 2یریپذینابشاپ

ی مطائنری، مبتنری برر نتراین قرانونی      زیربرنامه اکااخ قانون، ای  اتخ که مر م قا ر باشنه 
  .(Orsi, 2010: 388)اقهاماتشان  اشته باشنه 

ر ترایر   ر انگلسرتان و پرا از نن     3ۀ قضراۀ اشرااث  واترط بره ابترها   انتظرار مشرروع  مفهوم 
هرا و  هرا، بر اشرخ  ال ماننره ناوزلنره و اترترالاا مطررح شرها چرالش      کشورهای نظام  قوقی کام 

انتظرار  مشرخ    طوربهانگلستان وجو   ار ا   ر  قوق انتظار مشروعهای متفاوتی  ر مور   یهگا 
و  (Elliot, 2017: 218)های مختلفی  ر  و  هۀ ااار بو   اتخ ماهوی  ر م رض بر اشخ مشروع

ال بر کشورهای عضو ای  اانوا   یکسان نبو   و گذشخ زمان موجب کام  راتأثمازان »بایه گفخ 
)شراروی،  « شه  تا کم و باش هر کهام از کشورها نظرام  قروقی مسرتقت ارو  را  اشرته باشرنه      

هرای  ال  یگر یکپارچه و وا ه ناسخا قضات پذیرتتنه که  ا گرا  (ا نظام  قوقی کام 145: 1392
بخشی از توتر ۀ   عنوانبهمشی تنجاه  برای انتقاص روش انگلاسی توانه اطیی ننها میقضا ۀز و

 کنره یمال  ر  وزۀ قضایی او  اتخاذ کنها قاضی لر کوک قاضی برجستۀ ناوزلنهی پاشنها  کام 
 ا (Weeks & Groves, 2017: 1) «ال کاتر انگلاسی شو کام »

 نظرام   ر هیر نظر  یر ا برر  وار  یهرا چرالش  و «ار مشرروع انتظ» خاماه»احلی ای  مقاله  تؤاص
نیرا  »و « احت  قوقی اتخ؟ انتظار مشروعنیا »ی ترعی هاتؤاصاتخ و به  «انگلستان یا ار  قوق

 شو ا  ؟ پاتخ  ا   می«ای  مفهوم  ر کشورهای اتترالاا و ناوزلنه مور  پذیرش قرار گرتته اتخ
 ر  قروق ا اری انگلسرتان و مطال رۀ     شرروع انتظار ممطال ۀ  ضرورتاصوص اهااخ و  ر 

توان به ای  نکتره اشرار  کرر  کره مطال راتی  ر      پذیرش نن  ر کشورهای ناوزلنه و اتترالاا می
رته تصویر روش  و جام ی از ای  نظریۀ تکناکی  ر برابرر  نظر میگرتته اتخ و بهایران حورت 
 نشه  اتخا  ارائهضایی عرحۀ  قوق ا اری و نظارت ق منهانعتقهپژوهشگران و 

 ۀنوشرت  یمشروع  ر  قروق ا ار  یانتظارهاکتاب  از ا اه رنجبراولا  اثر تارتی به ترجاۀ 
 ر  یوان عهالخ  انتظار مشروعی بر امکان اعااص احت تأمل»مقالۀ  اتخا (1387)تورن شونبرگ 

                                                           
1. regularity 
2. predictability 
3. Sehmidt v. Secretary of Home Affairs 
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قوق ا اری ایران احت  قوقی به تجویز و کاربسخ نن  ر   عنوانبهبا م رتی ای  مفهوم « ا اری
 ،انتظرار مشرروع   احرت  و نظارت قضایی ایران پر ااته اتخا ای  مقاله با توت ۀ باشتر  ر کتاب

( ان کرال یاتتره اترخا هاننرا   ر     1393) یا ار  قوق  ر خی اا یهاو اش و یمبان مفهوم،
  یر ا ننااتصاص یاتتره کره نگارنرهۀ    « انتظار مشروع» قوق عاومی، مهالی به  الا ار ر ی ا

 هینظر  یا یهاچالش یو برا نهانسته ترانسه و رانیا ی قوق نظام  ر  انست  احت قابت را هینظر
(ا مجاوعره  143-147: 1396مور  توجه قررار  ا   اترخ )اارامی،    – ارتی الار ی ا را  ر قالب

ه و انر ی نظری نظریۀ انتظار مشروع کاتر تارکرز  اشرته  هاچالشنثاری که به ننها اشار  شه، بر 
برر اینکره، ایر  نظریره  ر     ا اترزون انهپر ااتهباشتر  ر اصوص کاربسخ نن به تباا  و ت لات 

ال و نقههای گوناگونی  ر انگلستان و  یگر کشورهای عضو نظام  قروقی کرام    هاهگا ی م رض 
 رتها نظر میماننه اتترالاا و ناوزلنه قرار گرتته اتخ که بازاوانی ننها ضروری به

، نسربخ  انتظار مشروعهای مفاهام، ماهاخ ت ههات، انواع و قساخ هابخشله شامت ای  مقا
 ر براری   انتظرار مشرروع  و  قروا  وار تفکبرا   انتظار مشروع، نسبخ احت تناتبو  انتظار مشروع

 ال اتخاکشورهای کام 
 

   میمفاه

 انتظار مشروع  مفهوم. 1

پاشاپاش به اطتع شرهرونهان برتراننه   اقهامات نتی او  را  مقامات عاومی تاایت  ارنهباشتر 
ا تقویخ کننره  مقامات عاومیهای ننان کاو و اعتاا شان را نسبخ به عالکر  ریزیتا به برنامه

ی عاومی با مرر م و باران چگرونگی اعاراص     نها ها مستاراز ویژگی ا ارۀ اوب ت امت حا قانه، 
مقرام عارومی  ا     یرو  ر   به ااتاارات گستزمانی ا (sales, 2006: 186)قهرت او شان اتخ 

موضوع برااهااتی   گاریتصاام ی بگار ا چگونگیمختلف و متنوع اتکه بتوانه تصااا شو یم
 کنها  وض اخ اعااص حت اخ ااتااری مقامات عاومی را تباا  می انتظار مشروعنظریۀ  اتخ و

، شررایط  راری  ر با اری مقامرات   کنره کره  ایجاب می ابتکار عات ا اری، ۀ ر مسائت روزمر
، انتظرار مشرروع  باشرنها   )حت اخ ااتااری( را  اشته الزم اراتااات ناز و یراگماقهرت تصا

ی ااتااری  ر  نباص کرر ن یرو رویرۀ    هاخاحت انتظاری اتخ که مقام عاومی با اتتفا   از 
 Ahmed). کنهیمی( یا ایجا  تصاااات ماهوی )انتظارات ماهوی( ایجا  اهیروااص )انتظارات 

& Perry, 2014: 63)  توانره هارۀ   علخ اعطای حت اخ ااتااری هم ای  اتخ که پارلاان ناری
، برای کنترص حت اخ ااتاراری مقرام  ولتری    انتظار مشروعبانی کنها  کتری  شرایط را پاش

تفساری ارائه برههام کره پرذیرش     انتظار مشروعا اما نبایه از  (Sales, 2006: 186)کاربر   ار  
 خ ااتااری توتط مقام عاومی موجب ایجا  حت اخ تکلافی شو ا  حت ا
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ابتها توتط لر   نانگ برای توت ۀ برای تصاااات مبتنی برر عرهالخ    انتظار مشروعاحطتح 
امرا   اترخ،  منف رخ برای براور اری از یو   ق قانونیتاقه  ها ر نن تر کار بر   شه که طبا ی به

 انتظرار مشرروع  مهرن احطتح  مبهأا (Bughey, 2017: 123)  را  ار یاشه  اانتظار منف خ تضا
توتط قاضی لر   نانگ  ر قضاۀ اشااث بررای اقامرخ  و شرهرونه نمریکرایی کره بررای اهرها         

کار رتخا م هو یخ زمانی مجوز ننها به پایان رتاه  بو  مطال اتی به انگلستان تفر کر   بو نه، به
ر ای  بار  برگزار کنه، از تاهیه مجروز ننهرا ارو  اری کرر ا     ی  اجلسهو وزارت کشور بهون اینکه 

جهیه نخواهره  ا ا   تصااااتاتخاذ به متقاضاان ترحتی برای که اعتم کر   هم  ا گا  تجهیهنظر
 ا رتی بایه  ر جایی باشه که تر   ارای برای  قوق باشه یا اینکه منات ی  اشته باشه، امرا لرر    

باشه و ای  منصفانه ناسخ بهون اینکره مرا بشرنویم ننهرا چره       مشروع انتظار ارای » نانگ اتزو : 
نیرها  ر ایر    مری  وجرو  به،  ر اینجاتخ که انتظار مشروع «م روم کنام از گفت ننها را  نهیگویم

ی او  را باان کننره و  ها راواتخ مجه اًکنم بایه ترحتی به ننها  ا   شو  که مور  م  تکر می
برای مجاز شهن اقامرخ وجرو   اشرته اترخا مرور  قضرایی اشرااث بارهرا          انتظار مشروعبرای او 

کار گرتته شه  اترخا براترال   پایه و اتال انتظارات مشروع  ر  قوق ا اری انگلستان به عنوانبه
  ۀ انتظار باشهارنها ربرگلر   نانگ، هاچ رتتار ا اری از قبت وجو  نهار  که بتوانه  مور نظرمفهوم 

گرتت  مفهومی مشابه از  قوق اارجی با تکاه بر مفراهام  قروق     ر نظر لر   نانگ بهون
با تکاره برر مفهروم     انتظار مشروعرا مطرح کر ا اما قاضی لر   یپتک،  انتظار مشروعانگلستان، 

لر   یپتک به نااز به جذب  1970 ر  قوق ات ا یۀ اروپا را مطرح کر ا  ر تاص  انتظار مشروع
 انتظار مشرروع انگلستان اذعان کر ا  یگر قضات، مثت جان نشر هم احت  احت اروپایی به  قوق

 ا (Thomas, 2000: 47-49)مفهومی مشابه از  قوق اروپایی ااذ کر   بو نه عنوانبهرا 
 

 یحقوق اصل مفهوم. 2

انره کره از ننهرا بره     ژرمنی احوص  قوقی، برااترته از قروانا  موضروعه    - ر نظام  قوقی رومی
 یاحروص کلر  »(ا  ر واقرع  17: 139شو  )پتفرخ و مرکرز مرالااری،    ت بار می« احوص تفساری»

ا هسرتنه  یقرانون نها  هر  مبانی ۀ هنهنشان موضوعه  ارنه و یماتاز  ر نظم قانون جایگا قانون، 
 (ا Anghel, 2016: 120« )ننها نهفته اتخ 1اخکل  قوقی  ر ی احوصقانون اخماه

)پتفرخ و مرکرز مرالااری،    تنی بر انصرا  و قرانون اترخ    ال مباز ننجا که نظام  قوقی کام 
ی کره نظرام   اگونره بره احوص  قوقی  ارنها  ااتأت( قضات نقش مهای  ر کشف و 18:  1395

انه و قضات ااتاار وتا ی  ر بره رترااخ شرناات  یرو     ییقضا هیروال مبتنی بر  قوقی کام 
 (ا  85: 1395احت  قوقی  ارنه )پتفخ و مرکز مالااری، 

                                                           
1. generality 
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بته ماک  اتخ احت  قوقی مت لق به کت نظام  قوقی یا گرایش مشخصی باشه، ولی  ر ال
بر ای  احت  قروقی بایره   برای نن وجو   اشته باشها عتو « کلاخ»هر  اص بایه وحف اتاتی 

ننکه نقش راهگشرا برو ن احروص     عتو به(؛ Jestaz, 2005: 171 ائای، اجااعی و مفروض باشه )
یی  ارنره کره  ر باشرتر    هرا یژگیو ر نظر  اشخا از ای  منظر احوص  قوقی  قوقی را هم بایه 

احروص  قروقی،   »کره   شرو  یمر پر ااته شه  و مور  وتاق اتخ، چنانکره باران    ننهات اریف به 
برای  نن راکه مبنای  قوق موضوعه قرار گرتته و عقت مستقت  انهیالزاما کامی کلی،  ائای و 

ی  ر قانونگذاری و اتگرانهیههاو نقش   انهیمضروری  هانساناتضاا   قوق اتاتی و ت ا ت 
 (ا 19: 1397) ااتی، «  ا رتی  ار 

 

 و استاپل انتظار مشروع. 3

برای برقراری نظرم و  که الیی انتظار مشروع مشابه احت اتتاپت  ر  قوق اصوحی کام نظریۀ 
)بهنارا،   کنره مری  ، عاتشه  اتخبرابری طرتا  بنا نها    ۀثبات  ر روابط اصوحی اترا  بر پای

که  یگری براتال و برا اعتارا     کنه یبر ای  اتال اگر شخصی اقهام یا اظهارنظر(ا 61: 1393
اقرهام ناترذ   نن انجام  هره، نثرار    اقهامی را کننه  یا گوینه (به ضرر مسبب )اقهام ،به ح خ نن

اشتبا  بو    شظهارنظر یا اقهامشو  که ا مشخ اگر مت اقباً  تی کننه  اتخ و گوینه  یا اقهام
 (ا  147: 1391)تنازا ،  نهار  را نن ر  یا تکذیب ،  قاتخ

شررکخ برا    ۀهراتا   ر پرونره   یقاض اتینظر قیاز طر یاتتاپت  ر  قوق عاوم ۀنقش قاعه
 یم رتر  ا به نظر هاتا هشمنسوخ  1تاتکا یبخش ارب یشورا هاعل پبشان م هو  خامسئول
نظرر  بره  هار مف 2ریرزی  قوق برنامره اتتاپت  ر قالب  ۀاصوص قاعه ر  ی قوق اصوح مامفاه

انتظار  یو مفهوم  قوق عاوم یاتتاپت  ر  قوق اصوح ۀقاعه انام یالبته شباهتاااا  هرتینا
کره   یزار کرار چ انعبرارت اترخ از    که ،وجو   ار  شه  جا یا یمشروع که توتط مقامات عاوم

 ا (Blundell, 2005: 149)شو   تلقی اتتفا   از قهرت ماک  اتخ توء
اترتهالص   اران مجلرا اع  Howell v. Falmouth Boat Construction Co. Ltd اۀ ر قضر »

بره   تروان یاتتاپت ت ارض  اشته و نار  ۀبا قاعه یمقام عاوم اخحت  ینکهبر ا یاتتاپت را مبتن
 یااعره   ر نظر  اشخ که انتظار مشرروع ق  یه(ا باMeakin, 2008: 182نن متوتت شه ر  کر  )

 یا بلکره مقرام عاروم   اسرخ و ترام ن  ی ر نن عنصر ان صار« اعتاا »که  یاتخ  ر  قوق عاوم
 :Endicott, 2011) شرو  یتوءاتتفا   کنه مشاوص انتظار مشرروع مر   اارشاز اات کهی رحورت

شرهرونهان   یبررا  یمقرام عاروم  ۀ هم بره وعره  « اعتاا »اگر  ی ت ینکهقابت توجه ا ۀ(ا نکت288
از قهرت منجر به انتظرار مشرروع اواهره شرها      ء اتتفا  عناحر، تو یربا وجو  تا ، احت نشو 

                                                           
1. R (Reprotech) (Pebsham) Ltd) v East Sussex County Council[2002] 
2. Planning Law  
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اتتفا    توء ۀواتطو به یانتظار گونهاچبا وجو  ه R v Education Secretary اۀچنانکه  ر قض
 (ا126: 1396)ااامی، « وجو  نمهاز قهرت انتظار مشروع به

 

 (انتظار مشروع ۀجادکنندی)عوامل ا تعهدات تیماه
مقامرات عارومی بره چره چارزی      »انتظار مشروع، اولرا  ترؤاص ایر  اترخ کره       هایپرونه  ر 

، و تاایز ااحری قائرت برو     بنهیطبقه با  ننها نبایه ،های ا اریوجو  انواع اعتم با ا«؟نهمت هه
 اها وجو   ار ها، عالکر ها و تااتخروشنی با  وعه  اایز واضح وت زمانه، ای   راما 

 مار ونتم ا اری  ر مور  رتتار نینه  اتخا وعه  به اانم کوگتن ای  بو  که وعه ، اع

اش اتخا عالکر ها ماک  اتخ اعتمی ضانی  ر مور  رتتار نینه  ای برای زنهگیهاول اانه

 یضان اعتم توانهیم یاتامال انیاز مؤ  هاتاص یبرا ی اال رنمه  اتخیمثاص،  ر رایبباشها 

 ر ماهاخ یو تااتخ امکان تغاار وجو   ار ا م اوالٌ انتظار باشها  نه ین ر مور   یرتتار

ها ت خ تاثار قرار گرتتنه ای  اتخ که  ر مور  تغاارات با واتطه تغاار تااتخه کسانی که ب

تااتخ تغاار نکنه، ماک   ننها مشورت شه  و ننها  ر جریان قرار بگارنها انتظاری که یو

ها انتظاری را به عنوان مشروع تلقی کننه ماک  اتخ ا اینکه  ا گا منطقی نباشه، اماتخ اار

یو قاه اارقابت قبوص بر قهرت یو مقام  ولتی ذیصتح، برای تغاار تااتخ  ر حورت نااز به 

 ا(Steyn, 2001: 244)  ت قق اعااص نن به عنوان یو وظافه عاومی اتخ
یکری از   توانره یم)عالکر (، ایجا  شو ،  ا گا  ، از اقهام یا بااناۀ  ولخ انتظار مشروعماک  اتخ 

 ولرخ اعرتم کرر ، کره وزارت      1هرام  ی قانونی را اعااص کنها  ر قضاۀ هامرتراا و تروص  هاخی اا
  اترأم ی قابت توجه ااتصاص  ا نه، هابو جههایی را که مقامات م لی  ر قالب م اط زیسخ هزینه

انتظرار  انره، بنرابرای    ا بو جۀ زیرا ی را ااتصراص  ا    ا مقامات م لی اتتهالص کر نه که ننهکنهینا
شو ا اتتهالص با توضراح لرر    های ننها توتط  ولخ نق  میۀ عهم پوشش هزینهواتطبهننها  مشروع

 ا(Endicott, 2011: 285)ی شکسخ اور  کل طوربه ،بو  «الطکامتً   یا»بریهج که گفته بو  
وا کر نه از ننجا که انگلستان م اههۀ  قوق کو ک اواهان طرح  ع 2پوتاص و نمعه اۀقض  ر

و م اههۀ  قوق بشر را تصویب کر   اتخ، ننها انتظار مشروع  ارنه که  کومخ مطابق ای   و 

 ا گا  تجهیهنظر،  یهگا   یوان عالی اتترالاا  ر قضاه وزارت مهاجرت علاه کنوانساون عات کنها 

ایجابی اتخ و مویه نن اتخ که  ولخ مطابق با تئو را پذیرتخ که تصویب یو م اهه   کای 

هذا هاا  مصوبه، مبنایی کاتی برای انتظار مشروع اتخ که کنوانساون اقهام اواهه کر ، علی

                                                           
1. R v Environment Secretary, ex p Hammersmith and Fulham LBC [1991]  

2. R v Home Secretary, ex p Ahmed and Patel[1998] 
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ایجاب می کنه مقامات اجرایی وتق کنوانساون عات کننه اگر قانون یا قرینه اجرای مخالف نن 

ه رای  اجرایی مخالف نن باشه انتظار مشروع بوجو  نهاشته نباشها اما  ر حورتی که الزامات و ق

 (Endicott, 2011: 286).   ساب نخواهه نمه

 

   انتظار مشروعانواع 

  ,Moffett)3شرو  یمر  ماتقسر  2یو ماهو 1یشکلانتظار مشروع  نوع  و بهانتظار مشروع م اوالً 

 هیر با یعاروم  ممقرا  که اتخ، یاهیرو ظهور و تبلور بر یمبتن یانتظار مشروع شکل .(2008:219
 ,Domenico Orsi) یاهیر رو  یا ابن  قوق هیبا ،گری  عبارتبها نهک خیرعا ماتصا ااذ از قبت

 بره  تروان یمر  یاهیر انتظرار مشرروع رو   جاله ازا شو  خیرعا یراگمااز تصا پاش (388 :2010
و   ا (Roberts, 2001: 112-113)  کرر  اشرار   یرار گماتصا از قبت مشورت و اظهارات هناشن

 نکره یا از قبرت  را یاهیر رو انصرا   یعاروم  مقامرات  ا1 : ار  وجرو   یاهیر نوع انتظار مشرروع رو 
 شره  یمر  عارت  ننها بهقبتً  که یموار   ر یاهیرو انتظار ا2 ؛کننه خیرعا ،شو  گرتته یااتصا
ا وقتری  (Laing QC, 2013: 159) شرو   یروار پ هیر با  ار ، وجرو   نره  ین یبرا یهاقوص ای اتخ

، اقهامات ننها ماک  اتخ تبب ایجا  انتظارات مشروع پر ازنهیمبه بازنگری تصاااات  مقامات
ی، یو مقام اجرایی بایه بتوانره ت را ص قابرت قبرولی برا       راگماتصای شو ا  ر اهیروماهوی و 

اطاانان  قوقی، قانونی بو ن، مناتع عارومی و انتظرارات مشرروع  احرت اقرهامات  اارت  ر       
 ا(Orsi, 2010: 388)ه حت اخ ایجا  کن

 

 یاهیروانتظار مشروع . 1
مراهوی م فروب باانره، بره قضراۀ       انتظرار مشرروع  توانره از  مثاص کتتاو که مقام عاومی می

GCHQ ترا کارکنران     ا یما جایی که مت ظات امناخ ملی به مقامات  ولتی اجاز  گر  یبرم
GCHQ  مشرورت پاشرا  منرع کنره     هرای تجراری برهون هرگونره     را از عضویخ  ر ات ا یره  

(Moffett, 2008: 223)     یا  ر قضاۀ بانکا که  ر نن مجوز تروش ااذیره بررای یرو تروشرنهۀ
شرو ا برا اعترراض     ر تواتقی مستنه با مرجع م لی اارذ شره  برو ، لغرو مری      قبتًااابانی که 

اهگی بره   لات عهم اتتااع اظهارات تروشنه  و عهم ارتاص ااطار جلسۀ رتر تروشنه   ا گا  به

                                                           
1. procedural legitimate expectations 
2. Substantive legitimate expectations 

 انتظار مشروعبنهی، ح اح ناسخ و اتاتا نظریاتی  ر  قوق انگلستان وجو   ار  که م تقهنه ای   تقسام ا3
 ر قضاۀ کوگتن قاضی لر   ماهوی اتخا انتظار مشروعشکلی وجو  نهار ، نننه م ت و مطاح نظر اتخ، 

 .شکلی اشار  کر   اتخ انتظار مشروعماهوی و  انتظار مشروعا  تختی تاایز ب ولف به
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موضوع پاش از لغو مجوز مربوطه، تصاام ا اری جهیه مبنی بر لغو مجوز را برا توجره بره عرهم     
 (ا120-121: 1393ای باطت کر  )بهناا، رعایخ احوص انصا  رویه

اگر بخواهام به مثالی  یگر  ر ای  زمانه اشار  کنام، بایه به قضاۀ اشرااث  ر ایر  زمانره    
مقامات وزارت کشور بهون اینکه به اتتااع تخنان  انشجویان  ر ای  اشار  کر ا  ر ای  پرونه  

زمانه بپر ازنه، به ر  کر ن  عوای ننان  ر ای  اصوص بپر ازنه که  ر واقع ای  وض اخ بررای  
ی رأای، که هاان اتتااع تخنان و اظهارات ننان قبرت از حرهور   رویه انتظار مشروعننان موجه 

 خااتخ، شه  ات
 

 یماهومشروع انتظار . 2
 ر  انتظرار مشرروع  شرروع مفهروم مراهوی     عنوانبه  Cougblanو  Hamble Fisheries و قضاۀ 

  Coughlanو   Hamble fisheriesوجو  قضایی قضایای  قابت طرح هستنها انگلستانی ها ا گا 
ظرار  انتۀ رنره ا ربرگ ر قضرایای  (Elliott, 2017: 218). ننها را به نقطۀ عطف تبهیت کر   اترخ  

ماهوی  ر واقع تنشی با  مناتع اصوحی )تر ی(، برا منراتع عارومی گسرتر   وجرو        مشروع
گاران، ایجا  ت را ص برا  منراتع عارومی و اصوحری نقطرۀ احرلی         ار ا نقش قضات و تصاام

انتظرار  ااتت   ر ای   وز  اتخا  ر ای   الخ ماکر   و مکترب مختلرف قضرایی راجرع بره       
 ا(Elliott, 2000: 27-28)ه وجو  باایماهوی به مشروع

 

   کوگالن یۀقض. 1. 2
 نباص نن بره مرهت   و به مجروح شهتبه)بر اثر تصا   با ماشا (  1971 ر تاص  1پامت کوگتن

 ر تاص  (Elliott, 2000: 27).بستری شه  2طوالنی )نز یو باسخ تاص(  ر بااارتتان ناوکورت
 نه که اگر بره اانرۀ جهیره پرترتاری کره      مقامات بههاشخ عاومی، به کوگتن وعه   ا 1993

برای تاام مهت زنرهگی  ر ننجرا اقامرخ  اشرته      توانهیمنام  اشخ منقت شو ،  3مار ون هاول
باشها او مواتقخ کر ، اما پا از پنن تاص مقامات عارومی بره  الیرت مرالی مرار ون هراول را       

 برو   اترخ    4اارقرانونی بستنها  ا گا  تجهیهنظر اعتم کر  که ای  تصاام مقامرات عارومی   

(Endicott, 2011 :291)  رانتظار مشروع شره  اترخا   تبب ایجا  « اانه برای زنهگی»و وعهۀ  
عنروان  را بره  مابو ن تصا یعقتن ارااتخ، که  ا گا  م   یا کوگتن اۀقضمهم  ر  ۀمسئلواقع 

 انار ب ولف یقاض نهازم  یا  ررا   رتخ کر یروا اتخ گذاشته کنار یراگمااز جهات تصا یکی

                                                           
1. Pamela Coughlan 
2. New Court Hospital 

3. Mardon House 

4. Unlawful 
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اظهار  اشرخ هرر جرا کره      –ولف -ا قاضی  ا گا  تجهیهنظر(Elliott, 2000: 27-28) اتخ کر  
 ، ته پاامه ا تاالی وجو   ار :شو یمانتظارات مشروع مطرح 

ا رنره ارا  ر نظرر بگ  یقبل یهااعتم ای هااتخات یمقامات  ولت ر اگیم ماتصا  ا گا   ا1
 ؛اتخ یونز بور اتالبر ااتااتص ی ا گا  م هو  به بازنگر

ای پارروی کننره،   رویه انتظار مشروعگارنهگان  تتور اواهه  ا  تا از  ا گا  به تصاام ا2
 مگر اینکه  لات مهای برای بازگشخ از نن وجو   اشته باشه؛  

ماهوی را رعایخ کننرها اگرر    انتظار مشروعگارنهگان  تتور اواهه  ا  تا  ا گا  به تصاام ا3
( انتظارات ننقهر اارمنصفانه باشه که بازگشخ از انتظرارات بره   گذاشت  ماعقباطت کر ن )

توء اتتفا   از قهرت بهص شو ، نقش  ا گا  ت اا  ای  امر اتخ که نیرا منراتع برجسرتۀ    
 (Vanderman, 2016: 176)کاتی برای توجاه نق  ت ههات تابق وجو   ار  یا اار؟ 

بخش توم قرار  ا ا از ننجا که وعه  برای او بساار مهرم   ا گا ، قضاۀ اانم کوگتن را  ر زمرۀ 
انه، انهک اتخ و عواقب ا تاالی نگههاری ای  وعره   قرار گرتته راتأثاتخ، ت ها  اترا ی که ت خ 

بو   اتخا بخش توم نظریۀ لر  ولف، شکلی از  اایخ علاره  « تنها مالی ا تااالً»توتط مقامات  
مهاالۀ  ا گا ، اواهان بایه بتوانره نشران  هره عقرام گذاشرت        منظوربهعهالتی ماهوی اتخا بی

عهالتی بو   اتخ که قضات بتواننه نروعی تروء اترتفا   از قرهرت را ت ریرف کننرها       انتظارات، بی
اینکه مقامات بههاشتی وزن مناتبی برای انتظارات او قائرت نشرهنه،    تا لبهبنابرای  اانم کوگتن 

منظرور تروء اترتفا   از    اینکه تصراام مقامرات بههاشرخ، بره     تا لبهو  ر ای  زمانه پاروز نشها ا
بو ، برنه  شها ای  قضاه تنها از ایر   ارث شرایان توجره اترخ کره        رمنصفانهاا کامتًااتاارات 

ۀ تصااااتی که توء اتتفا   از قهرت  ر نن نهفته بو ، قضات تصاام گرتتنه کره تب رات   واتطبه
 ا(Endicott, 2011: 292)ز اهمات پرتتاری  ر اانه تخفاف بههنه مالی نگههاری با اتتفا   ا

کارانرۀ  او برا تکررار مفهروم م اتظره     .از قضاۀ کوگتن انتقا  کرر   2)لر  چنسلر( 1لر  ایروی 
نظارت قضایی که قبتً نن را گسترش  ا   بو ،  ر تخنرانی عاومی باان کر  کوگتن  ر مقابت 

انگلستان و مقامات ارشه ا اری اتخا نگرانری ایرروی  برر ایر       احوص بناا ی  نظام  قوق ا اری
پایه بو  که او بر ای  عقاه  بو   ر قضاۀ کوگتن تاایزی با  موضوعات شکلی و ماهوی شرکت  

باشره، نره   نگرتته اتخ، نظارت قضایی کتتاو االب مربوط به نننه  ر گذشته اتفاق اتخ، می
ماننه تاایز با  تجهیرهنظر   -اشی از تایر تاایزات کتتاونیها ای  نمی وجو بهنننه  ر نینه  

شرکت   انگلسرتان اتخ که  قروق ا اری   -و بازنگری اولاه و تاایز با  قانونی بو ن و شایستگی 
 ا (Elliott, 2017: 221)  ا   بو 

 

                                                           
1. Lord Irvine  

 ها ا گا تری  مقام ا اری بزرگا 2
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  شریف همبل یۀقض. 2. 2
های فا   از تااتخشرکخ ماهاگاری هابت، یو  تتگا  کراجی را با نگا  به اتت 1987 ر تاص 

 ویم هو  از  یراگامجوز ماه انتقاصمنتشر  توتط وزارت کشاورزی، شاتت و اذا، و اجازۀ 

ماهاگاری هابت هاننا  برای  شرکخکر ا  یهاریار هایکشت گری  به یکشت وی از یکراج

 ر تاص  نور ا  تخبهکر ، از مجوزهای  یگری را که نن را قا ر به ماهاگاری  ر مناطق نزا  می

وزارت کشاورزی، شاتت و اذا تصاام گرتخ اجاز  تجااع ظرتاخ را بههها ای   1990

توان انواع مشابهی از مجوزها را از شناورهای موجو  به کشتی تاستای بو  که بر اتال نن می

بزرگتر منتقت کر ، مشروط بر اینکه ظرتاخ کت ناوگان اتزایش ناابها بر ای  اتال، هابت تاشر 

ی نورجاعوزارتخانه مهلخ توری و قانونی برای  1992 ر مارل ا کشتی اریهاری کر  و 

کاهش حاه  ا ا ای  تغاار  منظوربهی  ر مناطق ااص راگاماهمجوزهای اعطایی به کرجی 

 هه کرجی ماهاگاری شرکخ بو  که نشان می 1992 ر ژوئ   نوشته ۀنام یپمشی  ر اط

 ر  اص  اضر مت لق به  هایکشتریای شااص ناستنه، زیرا هابت  ارای مجوز ماهاگاری  ر  

 تابقۀ ماهاگاری  ر  ریای شااص نهاشتنها  شرکخ ماهاگاری هابت
را  ار ا او م تقره   انتظرار مشرروع  ای از شرکخ ماهاگاری هابت ا عای براور اری از شااه

های زیا ی را   پوصاتخ که مجوزهای الزم ماهاگاری  ر  ریای شااص را ااذ کر   و  ر ای  را
رو بایه بتوانره ایر  پروانره را برهون مراج ره بره وزارت کشراورزی و        مصرو   اشته اتخ، ازای 

ماک  اتخ ایر  تغاارر تااترخ  ر نینره  اتفراق بافتره، اعرتم         اگرچهبااور ا   تخبهشاتت 
ت شره   شرکخ هابر  انتظار مشروعتوری تبب ایجا   راتأثاقهامات شهیهی ماننه توقف مهم با 

بایه مقررات انتقالی مناتب وجو   اشته باشه یرا مقرررات مربروط بره انتقراص       کهی ر الاتخ، 
 ا(Criag,1996: 292)م امتت که  ر  اص  اضر  ر نن قرار  ار ، پاش برو  

 مراهوی برو    انتظرار مشرروع  شرفاتی برر  کترری      هیار تأی قاضی تهلی  ر قضاۀ هابت تاشرر  رأ

(Roberts, 2001: 115) از منظر قاضری ترهلی تصرااای مشرروع اترخ کره  ر یرو تراینره ت را لی           ا
ا او بر ای  عقاه  بو  کره ت را ص ماران انتظرارات اتررا  و      (Criag,1996: 294)ی( اتخاذ شو  تازمت ا ص)

مناتع عاومی بایه اولویخ نخسخ برای تااتتگذاران باشه، ولی اگر براینره و اروجری از طریرق نظرارت     
ی  ر ای  زمانه بهانره کره نیرا    راگماتصاه قرار گار  و ننگا   ا گا  او  را موظف به قضایی مور  اهش

 ا گرا ،   حرورت   یر اوجرو   ار ،  ر   نجرا یا لات قابت توجهی برای م هو  کر ن انتظارات مشرروع  ر  
 ار ؛ و بره   بر عهره  ها را تشخا  اهااخ اتاتی نزا ی ا اری  ر تنظام کر ن و تنظام نکر ن تااتخ

اا  ن و  ا گا  موظف به  اایخ از مناتع اترا ی اتخ که انتظاراتشران از رتتارهرای گونراگون  ارای    ه
 ا(Roberts, 2001: 115)ۀ نن ارج اخ  ار  م هو کننهی هااتخاتمشروعاتی اتخ که بر 
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 ر قضاۀ هابت تاشر قاضی تهلی بر ای  عقاه  برو  کره، احرت انصرا  بره  ا گرا  اجرازۀ        
 -نه مقامات عارومی  – هها  ا گا  انه، میرات ماهوی را که با تغاار مواجه شه  اایخ از انتظا

کنره، اترخ؛ ماننره نقر   ر الزامرات عقتنری       انتظارات را باطت و عقام می هر نننه اور نهایی 
ا با ای   اص  و تاص ب ه، نکتۀ کلارهی قاضری   (Steyn, 2001: 244)بو ن، قانونی بو ن و انصا  

 :Elliott, 2017). گا  تجهیه  ر قضاۀ هاروگویز منسوخ و کنرار گذاشرته شره    تهلی توتط  ا 

هرای قبلری را منسروخ کننره      ر  قوق انگلستان قضات ای  قرهرت را  ارنره کره قضراوت    (217
(Gardner, 2007: 70)ا 

ای(، قاضی هریا  ر قضاۀ هاروگویز گفخ  ر موضوعات ماهوی ) ر مقابت برا مسرائت رویره   
 یاهی ا گا  تا(Endicott, 2011: 293). کنه ح اح را  ر ای  زمانه تراهم می ونز بوری نزمون

 ر اصروص   توانهیموضوع که  ا گا  نا  یا اناب قیاز طر یانتظار مشروع ماهو  یبر تر  کتر
با انتظارات  ریوز مامبنا که تصا  یبر اا انهااخکننه،  فاتکل  اات  ریوز مامنصفانه بو ن تصا

 ار   جرو  و ایهیر نظر نهازم  ی ر ا انهار  یهاخوان ،اتخ یبر نن مبتن یو تخاامشروع که ت
برر   یانتظار مشروع مبتنر   ی رتخ اتخ و  کتر ینزمون یبرونز  ۀموضوع پرونه نکهیبر ا یمبن

 ۀفر اوظ  یر ا اابره ی ماتوتر ه و ت ار   یبه موضوعات مراهو  یتوانه از موضوعات شکلیانصا  نا
اصروص بپرر از      یر  ر ا یراگماو به تصا ر اگبا ص را بر عهه  ت  جا یگذار اتخ که ااتتات

نق   یبرا یبه قهر کات یمناتع عاوم نکهیا ای ر اقرار گ خیمور   اا هیانتظار مشروع با ایکه ن
 یبر اجررا  ماکه تصا اتخ رتته شاپ یی ا گا  تقط تا جا ؟راا ایانتظار مشروع قهرتانه اتخ 

باشره کره     یر ا ۀ هنره امر نشان  یا کهی رحورت ،ر ابگ یایقه اتخات یجابه هیجه اتخات
 ۀ ر پرونره  یترهل  یرأ وزیهرارگر  ۀ ا گرا   ر پرونره   ،بو   باشه یرمنطقاا اتتگذارات ماتصا

 ا گرا  انجرام    قیاز طر هیبو  که اعااص ت ا ص با ه اعق  یبر ا یچراکه و ، کررا نق   یونز بر
 (Roberts, 2001: 115). اعتم کر  یانیاهرنظر را   یرتخ که ا شاپ یی  و تا جاگار
 

 و اصل تناسب انتظار مشروعنسبت 

با توت ۀ  قوق ا اری  ر انگلستان از زمان قضاۀ کوگتن، روشی که برای نظارت ماهوی  ر ای  قضاه 
ی انگلاا نزمون ها ا گا بانی شه پذیرتته شه ، به مهلی از بازنگری احت تناتب رتاه  اتخا پاش

را  ر ای  قضاه ماننه قضاۀ  الی بپذیرنها گاهی گفته شه  روشی که  ر کوگتن پذیرتته شه  تناتب 
قاضری الوز باران    Nadarajahرای مثراص  ر قضراۀ   باتخ، نوعی بازنگری مبتنی بر احت تناتب اتخا 

اقتی کر : تصاااات اارقانونی که برای از با  بر ن انتظارات  ر قضاۀ کوگتن گرتته شه  بو ، از  ق
اقرهام متناترب  ر نظرر گرتتره      عنوانبهتوانه ر  کر ن انتظارات نای»کر  که عبارت بو : پاروی می

ی کرر  احرت تناترب    نر ابشاپر عتو   ر ای  قضاه قاضری الوز  ا به (Elliott, 2017: 226-227)« شو 
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انتظرار   ر نن ی نظرارت قضرایی کره    هامثاصمنزلۀ تنها پایۀ نظارت قضایی برای تاامی بهماک  اتخ 
شکلی  انتظار مشروعاز اینکه  ر ذات او   نظرحر گرتته شو ؛   ر نظری اتخ، اهیپا عنوانبه مشروع

 (Boughey, 2017: 122; Elliott, 2017: 226-227). یا ماهوی باشه 
ای مور  باان کر نه  ر قضایای انتظار مشروع شکلی که براتال قواعه انصا  رویه ها ا گا 

ی قرار گرتته اتخ، نزمون هاچ تغااری نخواهه کر ا براتال نننه توضراح  ا   شره،  ر   بازنگر
) باالنا(  ر برابرر انتظرار    م اوص هاچ منف خ عاومی برای ایجا  ت ا ص طوربهچنا  قضایایی، 

ار کها بهانه،  ر تاام موق اخهایی که منصفانهی برای رویهنتانبه ها ا گا ی وجو  نهار  و اهیرو
ای را برای برازنگری اترتانهار    ماهوی، کوگتن روش  وطرته انتظار مشروع ر قضایای  ارونهیم

 (ا Boughey, 2017: 131)  ا   اتخپاشنها  

نزمون ت ا ص  عنوانبهتاکنون ت بارهای متفاوتی  ر اصوص پذیرش احت تناتب 

که قاضی الوز مطرح کر    پت کریگ اظهار  اشخشه  اتخا  انتظار مشروع ر انواع  1)تناتب(

اتخ که  احت تناتب برای ای   وز  از  قوق مفاه اتخ، هر چنه  ر اظهاراتی متناق  باان 

توانه مناتب باشها بنابرای  کر   اتخ که احت تناتب تنها  ر زمانه انتظار مشروع ماهوی می

عتو  روش  ه کنها ب رته کریگ تنها نزمون تناتب را  ر انتظار مشروع ماهوی تائاهبه نظر می

گستان کاربر   ار  تائاه ناایها ناسخ که کریگ کاربر  نزمون تناتب را هااننه نننه  ر ان

کنه  الیت کنه و نها ها را مجبور میکریگ توضاح  ا  که نزمون تناتب بازنگری را نتان می

انتظارات توجاهی برای عالکر شان باان نااینها تات باشتر مایت به پذیریش تناتب  ر 

 (اBoughey, 2017: 139-140) ای اتخارویه
 

 با تفکیک قوا انتظار مشروعنسبت 
هرچنه  ر انگلستان هاچ تازمان مستقت قانونی مبتنی بر نظریۀ راین شکلی تفکاو قوا وجرو   

از  قوق انگلستان اترخا برا  ر نظرر گررتت       یمهانهار ، اما جهاتازی ماهوی اقتهارات بخش 
نظرام   رتره ینظرر مر  بره  کروگتن،  اۀقضحا ر   ر  یقوا، رأ وااز مفهوم تفک یسابر اشخ انگل

 سرب انتظرارات مشرروع     کره یطرور قررار  ا   اترخا بره    یبرا نظرام ا ار   واجههرا  ر م ییقضا
 یفیبرا وظرا   ینهرا  ا ار  وی ،یا ار ماتصا ویشه  بر اعااص ییتوتط نظارت قضا شه تات ا
و قرهم  ر   رو یمر او  تراتر  ی ا گا  از نقش تنت باترت یبهو  شو یممواجه  نه ی ر ن هیجه
نن را  کروگتن،  اۀقضر   ارا تب  ر 3و تورن شوئنبرگ 2گیکر پتا  ههیقرار م هیمجر ۀقو ۀ وز

                                                           
1. balancing test 
2. Paul Craig 
3. Søren Schønberg 
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به مرا  »قوا ت لات نکر نها ما صت ای   کتری ، ای  اتخ که  واتفک واکتت  ی کتر اتالبر
اات انتخاب او  به مقام ا اری ناسخا ننها نبایره  که از زمرۀ حت اخ  ا گا ، ت  شو یمگفته 

ارزیابی کننه و تصاام بگارنها برای مثاص مبالغی بایره   مجه اًمهااله کننه، بلکه بایه موضوع را 
 ا(Craig & Schønberg, 2000: 684-694)« جای جهخ  یگری هزینه شو  ر یو جهخ به

ر ون هرول بررای ترازمان ترتمخ،      رتخ ای  اتخ که  ا گا  انگلاا  ر اصوص نینرهۀ مرا  
ی او  را جایگزی  تصاام ا اری نکنها  ر واقع مت ظۀ عالی قضاۀ کوگتن ای  اترخ  رأ سخیباینا

جا کر ، مگر اینکه ترازمان ترتمخ بتوانره    جابه نن رات طات و تاکنان  توانیناکه مار ون هول را 
چنرا   الیرت    توانره یمر ی  ا گرا   ترخت به کهیل ر ا هها  ارائهی را برای ای  امر اکننه قانع الیت 

ا کنره را م رهو    1حرت اخ مبسروط قروۀ مجریره     وضروح بره ا اری را تراهم کر   و انتخاب مرذکور  
ا نق  جرهی ت لارت کریرو و شرونبرگ و     شو یمهاننا  مبنایی برای ورو   ا گا  به عرحۀ اجرا 

 مهنظرشران یر  نکتره اترخ کره  کترری       بسااری از هوا اران انتظارات مشروع ما ی، عهم پذیرش ا
اینکه برر اقترهارات قضرایی و اجرایری      ترمهمو  کنهیماقتهارات اجرایی قوۀ مجریه را م هو   وضوحبه

 ر  2(1998قانون  قوق بشرر )  هرچنه،  ههیمگذار ، و رابطۀ  ا گا  و  ولخ را تغاار می راتأث ولخ 
 (Groves,2008:470). 3ر زمانۀ اجرا شه  اتخای  زمانه موجب ت وص جهی و مهاالۀ  ا گا   

 

 (ایاسترال و وزلندین) الکامن یانتظار مشروع در کشورها

ال متشررکت از کشررورهای مختلفرری اتررخ کرره از ننهررا برره کشررورهای    نظررام  قرروقی کررام  
توان به ناوزلنه و اترترالاا اشرار  کرر ا    شو ا از جالۀ ای  کشورها میت بار می 4الاناتعمشترک

ال برر کشرورهای عضرو یکسران     نظام  قوقی کرام   راتأثبررتی از نن نظر اهااخ  ار  که  ای 
(ا  ر ا امره  145: 1392ی عاارق  ار  )شراروی،   راترأث ناسخ و بر کشرورهایی ماننره اترترالاا    

شو ا ای  مهم از نن  اث اهااخ  ار   ر ای  کشورها بررتی می انتظار مشروعکافاخ پذیرش 
 الگویی برای تایر کشورها  ر ای  زمانه نام بر ا   عنوانبهتوان که از نن می

                                                           
1. reedom of the executive government 
2. the Human Rights Act 1998 (UK) 

 انتظرار  رشیپذ از چالش  یا به حیتصرترانسه با  یاز جاله نظام  قوق ی قوق یهانظام از یارابس مبنا  اها برا 3
 یانتظار مشروع  ر نظرام  قروق  »: کننهیم اناب و  هاتوح را ی قوق نانااطا احت ننهاا زننهیم باز تر مشروع

نظرام برا توجره بره       یر تبع  ر اوجو  نمه  و بههب ییقضا یتاز اتخ توتط نراه  ا گا   ر نن قاعه ک یساانگل
 ،براترال انصرا   ا   شره  اترخ     یمقام عاروم  یارااات خانق  حت  ۀبه  ا گا  اجاز ،یینظام قضا گا یجا

پارلاان اترخ کره     یاً ااتخ و ضان یو جه یقوا شکل واتفک ننهاکه  ر  گری  ی قوق یهاکه  ر نظامی ر ال
قروا،   وار به  ا گرا  اجراز   ا  ضرا  نقر  تفک     یتا گبه توانیوضع قاعه  کنه، نا ین و ان صاربه توانهیم

 (ا  144-145: 1396 ،ی)ااام «را به چالش بکشه یمقام عاوم یهاخاحت 
4. commonwealth 
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 در نیوزلند  انتظار مشروعنظریۀ . 1
از انتظرار  کرر   و  ن خار انگلسرتان تب  هاترای ارو    موجو   ر کشور  یۀاز رو وزلنهان یها ا گا 

 قروق تراترر از    ۀتوتر    ر برابرر  کر نره و کرتً  اتتقباص ن تبب ایرا ات جهیی بهمشروع ماهو
کر نرها  و مقاومخ  یستا گیا یماهو نینتا تاجبران اسارت و ت ا  اتضا ای یاهیانتظارات رو

 نه کر یرا ملتزم به انتظارات راناگماو تصا ی کر نهقانونگذار یهاهینها  قوق را م هو  به رون
 ا(A Joseph, 2017: 208)  کریم  امنصفانه را تضا یۀکه رو

که انتظارات مشرروع ماکر  اترخ ذاتراً      انهرتتهیرا احوالً پذ موضوع  یا وزلنهان یها ا گا 
مهرراجرت و  ۀا ار ی ر  عرروا را نپذیرتتنررها یمرراهو نینتررا الررزام بررهننهررا  یولرر، باشرره یمرراهو
   که ته ا تاراص کروتصت حورت  ت  یرنهر تون موضوع را به ا ی ا تتان باز یگذارهیترما

بره   کراتی  توجره  هیبا راگمارر  ار  که شخ  تصا ا گا  ماک  اتخ مق نکهیا ؛ اوصوجو   ار 
 از با  برو ، اوا  نررو ؛  انتظار مشروع، اوا   اشته باشه یراگمااز تصا شاانتظارات مشروع پ

انتظار مشروع  ر اصوص مور  مشرورت قررار    یکه شاک ر ابگ ما ا گا  ماک  اتخ  تصا م و
موضروع را  ر    یر  ا گا  ماک  اترخ ا  نکهیتوم ا؛ را  اشته اتخ یراگمااز تصا شاگرتت  پ
کرر     جرا  یا یمراهو  ی ر اصوص منف تر  یانتظار مشروع وی هیرو ایت هه  ویکه  ر انظر بگ
 یرا بررا  یگریانصا   ر مقابت هرگونه منف خ   طیشرا یابیارز ۀفاکه  ا گا  وظ ین وبه ،باشه

 ۀجانت یانهرتون اجرا یقاضکوگتن،  ۀبرات  پرونه  یبا وجو  ا .بر عهه   ار  اتخات رااتغ
 ا(A Joseph, 2017: 209-210) رتخیرا نپذ یماهو

 

 در استرالیا انتظار مشروعنظریۀ . 2
 یمراهو  یاجررا  یعرال  وانیر   ،اااترترال   ر ی اعهالخ طب ۀ وز ۀگسترش و توت  ر بازۀ زمانی 
 ۀاز پرونره  ترر االری قبرت   یگرام احرل  نپرذیرتخ،   یاتاتر  هایزمانه یبر مبنارا انتظار مشروع 

ا عرا مطررح برو  کره انتظرار        یر ن ان که  ر ییجا، شه  بو ،  ر پرونهۀ کوئا  گذاشته کوگتن
  یگزیجرا  ،شره  تراز  ا رها    یمربوط بره انتصرابات  ا گرا  م لر     یهااتخااز ت یمشروع ناش

اعرتم رترای    تربب به اتخات  یوجو  نهاشخ که ا یهیتر  اشه  اتخمجستریخ  یها ا گا 
  یر اا وجرو  نمره  بره و تکررار نن  قضات  ریو تا  یااانم کور مکاتبات رتای او  با  ا تتان  

قضرات   انامتقاضر  یرا تقرط از ترو   هیر  رحه  بو  که انتصابات مربوط به  ا گرا  جه  اتخات
منصروب شره     هیر  ر  ا گرا  جه  یای ا گرا  قره   یر اعضاباشت کهی ر ال کنه،موجو  قلاها  

را  ر اصوص تراهم نور ن  اتخات  یا هیجه ی ا تتان ۀ ر  ور گرینفر   چهار و  ئاکو ،بو نه
 ا(Groves, 2017: 340-341)ه نها ن رااتغ انامتقاض یامکان برا

 ر اصروص   یا یر ز یهرا چرالش  ۀ هنره انتظار مشروع نشان پذیرش و شناتایی تخ واضحا
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 .نن اترخ  یا ر ور ییقضا یهایاز نگران ی اک  اهانن ،تخاااتترال ی قوق ا ار هیجه رامس
 ی قروق عرتر   انام ۀتاحل ۀ هنهنشان یعال وانیتوتط   ماهویانتظار مشروع  یۀر  کر ن نظر

ر   ،انگلستان را کره  ر پرونره  اتخراذ کرر      کوگتن ۀواش یالع وانی  ،و انگلستان اتخ اااتترال
 ،ار نره  ییاروپرا  یبره  قروق عاروم    یازاکه انگلستان ن هش یمهع یسیگذشته  ا نهایا از .ناو 

مروار  را از  قروق     یر از ا شرتر اب یاو  و  تر  ازاموار  مور  ن ۀها توانهیکشور م  یچراکه ا
 رقابتاو ا گانها قوق ب  یا انهاشخ یاتفاوت تا   ییاروپا یعاوم ق قو . تخ نور ال بهکام 
ی ا  ر پرونره  ااانگلر  یهرا ینرونور  اااتترال یعال وانی  اانگلستان بو  یبا  قوق عاوم قاتطب

 ا(Groves,2017:342)  کرمشابه ر   یلیاالب نن را به  ال
 

 یریگجهینت

 یی ر نظارت قضا یمقامات عاوم یارااات خاحت  اعااص کنترص یبراانتظار مشروع  مفهوما 1
 یجره  مخالفان یمفهوم  قوق  یاما ا شه، مطرح خااشا اۀقضابتها  ر  هینظر  یاا شهاتتفا   

انتظرار   یرۀ نظرماننره نسربخ    ینظرر  یهارل  ر انگلستان  ار ا چالشاز جاله لر  ه یمبرز و
 یمفهوم، م ور  ی ر حورت کاربر  ا یفابه تکل یارااات خاحت  تیقوا، تبه وامشروع و تفک

 بار رق ما ر انگلستان و وجو  مفاه یحهور رأ یبرا یاهیعنوان پابو ن توء اتتفا   از قهرت به
 مواجه کر   اتخا  یا یز یهاانتظار مشروع را با چالش ماننه احت تناتب  ر انگلستان،

 ال،کرام   یانتظرار مشرروع  ر نظرم  قروق     گفرخ  تروان یم یمفهوم احت  قوق یبررت باا 2
برو ن  ار  کره    یماننه اجااع یالزامات ،یچراکه احت  قوق شو ،یاحت شنااته نا وی منزلۀبه

 یاحرت  قروق   وی نهمجاوع، انتظار مشروع  ر منه نشه  اتخا انتظار مشروع از نن بهر  یۀنظر
 ر  قروق   یاحرت  قروق   ویعنوان کاربر  نن به زیتجو  یا بنابراشو یم یابیارز هینظر ویکه 

 اتخا  هیتر  م ت ییاروپا یکشورها ی ت و رانیا
 ژ یر وبه ،سخان یاجااع ال،کام  ی قوق یهانظام ر  یمشروع ماهو انتظار یۀنظر رشیپذا 3

 ر واقع هاان اعاراص احرت تناترب و اعاراص نزمرون ت را ص اترخا         یار مشروع ماهوننکه انتظ
نکرر   و   ییرا باالتتقتص شناتا یانتظار مشروع ماهو ،یساانگل ۀرتبیعالمت ه   قضات روازای 
 ا اننهیم ر احت تناتب   ارشهیر را نن احوالً
 انتظرار  یعبرارت بره اترخا  قو وار (، چرالش تفک ی)مرا   مشروع انتظار یهاچالش عاه  ازا 4

ا  هره یمر قوا  واتفکاحت  برات را  هیمجر ۀقو اراتااات هیت ه ۀاجاز ییقضا نظام به مشروع
 یبرر احرت برو ن انتظرار مشرروع،  ر کشرورها       یاجااع مبن جا یچالش  ر انگلستان مانع ا  یا

شرورها مرانع   ک رینن و  ر ترا  یانتظار مشروع به نروع مراهو   اعااص ۀتوت مانع  الاناتعمشترک
 احت شه  اتخا   یا رشیپذ
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