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 دادرسی مالیاتی« علنی بودن»و « حق دفاع»زیابی اصول ار

 در نظام حقوقی ایران و انگلیس
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 چکیده
 دادرسیی  در شیهووداان  اهی   حقیو   جملی   از دادرسیی اایایا ی  « بودنِ علنی» و «دفاع حق»

 «طباعیی  عیاایت » و «نیآیا ادصاف» دیوینۀ هایایاه از ایهام با ادگلاس حقو  در. است اایاا ی
 و ایادی  اوضیوعا   اخیت   انصیااد    دادرسیی  اصیو   سیایو  کنار در هاحق این رعایت ابتاائاً

 این رعایت دوزده   قون از ویژهب  قضا   الش و بشوی حقو  رویکودهای  وسعۀ با. بود کااوی
 حق شا؛  بایل وادکارداپذی ضوور ی ب  اایاا ی اواجع جمل  از و اداری هایدر رسااگی اعاارها

 هیای دادرسیی  در و شیاه  گنجادیاه  اایایا ی  هایدیوان اقورا  در آن هایشاخص  همۀ با دفاع
 دقای  شایان  وجهی با دفاع حق هایشاخص  ایوان حقو  در. است بودن علنی بو اصل اایاا ی

 ادرسیی د در دای،   بودن علنی خصوص در. است دشاه شناسایی اساساً آدها از بوخی و روستروب 
 بی   رسیااگی  بودنِ علنی ااکان از اایاا ی  ذکوی عایی شورای و اایاا ی اختالف حل هایهاأ 
 دییوان عیاایت اداری    وسی   اایایا ی  هایرسااگی بو شکلی دظار  خصوص در و دااااه ااان
 در  وجهی شایان و اساسی دق  اوجود  کمبودهای هاست؛دادرسی بودن غاوعلنی عملی  رویۀ

 و شناسیایی  در زاانۀ قادودگذار  ا دارد ضوور  و است ایوان اایاا ی هایدادرسی بودن انصااد 
 .بانایشا ایچاره اایاا ی هایدادرسی بودن علنی و دفاع حق هایشاخص   مام درج
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 دمهمق
 وین حقو  دفاعی شهووداان  ابتاائاً از اثابۀ اه دادرسی  ب « علنی بودن»و « حق دفاع»اصو  

های کااوی و اادی بود ک  در اثو  حوال  بعای  ب  سایو دعیاوی  جمل  حقو  بناادین دادرسی
 سوی پااا کود. ب  اوجب اصل حق دفاع  هو کس حق بوخورداری از اسیتماع )فوصیت دفیاع(    

طوف را دارد و ایین حیق اسیتل،م فیواه  سیاختن ااکادیا  و       اد  در حضور یک قاضی بیانصا
 سهاال  الزم است؛ علنی بودن وضعاتی است ک  طی آن جلسا  رسااگی  باون ایجیاد ایادع   

هیای اهی  حقیو  بشیو     شود. هو دو اصیل از الیای   ها  شکال ایبو سو راه حضور افواد و رساد 
اصل علنی بودن  ج، در اوارد اصوح در قادون  دقض اصو  دادرسی شودا؛ عاو  از احسوب ای

( و عاو  از اصل حق دفاع ب   ضااع حقیو  افیواد   20: 1031انصااد  است )اااای و داکویی  
   شود و حک  صادره بوخالف اعاارهای عاایت قضایی خواها بود.انجو ای

اقتضی حقو  شهوودای اسیت  اختالف اایاا ی ابان  ضاد انافع دویت و شهووداان است و 
وفصل شود. در حقو  ایوان اوجع اصلی رسیااگی بی    حل« دادرسی انصااد »در چارچوب ک  

اادۀ  2های حل اختالف اایاا ی است. بواساس  بصوۀ اختالفا  الدیان با دستگاه اایاا ی  هاأ 
الف اایایا ی و  های حل اختادارۀ ااور هاأ »های استقا  ( قادون اایاا 1033)اصالحی  222

  شیورای عیایی   «باشیا ها ب  عهاۀ سازاان ااور اایاا ی کشور ایاسئویات  شکال جلسۀ هاأ 
هاسیت. در  دا، اوجع  جایادظو شکلی از آرای قطعیی هایأ    252و  252اایاا ی اقور در اواد 

دو  است؛ ایین اواجیع بی     1«های اایاا یدیوان»ادگلاس رسااگی ب  اختالفا  اایاا ی ب  عهاۀ 
دا و  هو کاام آیان دادرسی ویژۀ اقابل  قسا  0های عاییو دیوان 2سطح دیوان سطح یک اایاا ی

های اایاا ی دو کشیور  حلایل   خود را داردا. در این دوشتار جایگاه دو اصل یادشاه  در دادرسی
« علنیی بیودن  »و « حیق دفیاع  »خواها شا. اسئلۀ اصلی دوشتار این است کی  وضیعات اصیو     

های اایاا ی در دو دظام حقوقی ب  چ  صور  است؟ در کاام دظام حقوقی ایین اصیو    یدادرس
 ؟شودای اواعا  ایدحو شایست اثابۀ اصو  دادرسی انصااد  اورد  وج  است و ب ب 

 

 دادرسی و تحوالت آن« علنی بودن»و « حق دفاع»مبنا و ماهیت اصول 

اایاا ی ابتاا بایا ااهوم اویاۀ ایین اصیو  بیا     بوای  باان اصو  حق دفاع و علنی بودن دادرسی
  باان شود. کا  بو جایگاه آدها در اسناد و اقورا  داخلی و خارجی بورسی و  حوال  آدها 

 

                                                           
1. Tax Tribunal 

2. Tax Chamber of the First-Tier Tribunal  

3. Tax and Chancery Chamber of the Upper Tribunal  
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 در دادرسی 1«حق دفاع»مفهوم  .1
کنا ک  وکالی اصحاب دعوا ییا خیود اصیحاب دعیوی از     اصل حق دفاع یا حق استماع حک  ای

هایشان شنااه شود  ب  این صور  کی  بی  هیو ییک فوصیت و      و حوف اوقا  دادرسی آگاه شاه
ااکان دفاع داده شود ک  از یک سو ادعاهای خود را اطوح کننیا و از سیوی دیگیو  از ادعاهیا و     

(. اجوای این اصیل  13: 2  ج 1030های رقاب آگاه شودا و ب  آدها پاسخ دهنا )شمس  استاال 
سازی ااکادا  بوای طوفان دعواست و اجوا و دظار  بو اعما  استل،م فواه  کودن اب،ارها و بوابو
شود. با  وج  ب  انشأ و ابنای اصل حق دفاع  این اصل بایا در آن از وظایف دویت احسوب ای

کلاۀ اواجع قضاو ی اورد احتوام قوار گاود و  ااو ی بان اواجع عموای و اواجع استثنایی وجود 
(. حیق  30: 1031ودادگستوی دا، بایا رعایت شود )راهپاما  داارد و حتی در اواجع قضاو ی غا

طور استقا  از اصل احتوام ب  افواد و ارج دهادن ب  حاثایت و کواایت   استماع و شنااه شان ب 
بو این ادسان اجازۀ اعما  حق دفیاع را بی    (. عالوه112: 1032زاده  گاود )فالحادسادی دشأ  ای

بوای حاظ حقو  خودش ب  بهتوین دحو امکن اقاام کنا و این دیال داراست ک  طباعی است 
 (. 112: 1033یار  این اجازه از طباعت ادسان گوفت  شاه است )شمس دا وی و عبااهلل

کننیاه در فواینیا رسیااگی  کلایۀ     اقتضی اصل حق دفاع این اسیت کی  اوجیع رسیااگی    
( 13: 2  ج 1030)شیمس    کنناۀ حق دفاع ایشان است  در دظو بگایود  مهااا ی را ک   ضمان

بنابواین حق ارائۀ  وضاحا  شااهی  اطالع از اوقا  رسااگی  ابالغ اوقیا   حیق حضیور  حیق     
ارسا  الیح   حق اشارکت در کشف حقایق اوبوط ب  پووداه  حق دستوسی ب  اطالعا  و اورا  

هو یک از  شودا و دحوۀ  ضمانپووداه و اواردی اادنا آن اقااا   حقق حق دفاع احسوب ای
 دهناۀ کااات احسن حق دفاع و اعاار عاایت قضایی است.این اوارد در دظام حقوقی دشان

 

 دادرسی« علنی بودن»مفهوم  .2
علنی بودن وضعاتی است ک  طی آن جلسا  رسااگی ب  ا هام اته   باون ایجاد اادع بو سو راه 

حقی اطلیق داسیت و اسیتثناهایی     ها  شکال شود. ایبت  علنی بودن حضور افواد عادی و رساد 
 وان ب  دو دستۀ استثناهای اوبوط ب  طوفان دعوا و استثناهای اوبوط دارد؛  این استثناها را ای

ب  ااکادا  دادگاه  قسا  کود. استثناهای دخست بنا ب  حک  قیادون اسیت  بیوای اثیا  کماتیۀ      
صور  علنیی بوگی،ار و اقیاام بی       دادگاه بایا ب»حقو  بشو دربارۀ این استثنا اقور داشت  است 

هیای  رسااگی و صاور رأی دمایا اگو در اوضاع و احوا  بساار اضاق  عویف شاه ]اادنا حوی 
 وادا در اعنیای  (. استثنای دوم  دمی23: 1031)اااای و داکویی  « خادوادگی و اوارد اخالقی[

 یأثاو داسیت.   هیا بیی  رسیواقعی استثنا احسوب شود  ویی در  حقق کاال اصل علنی بودن داد

                                                           
1. Right to defense  
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ای کی  فضیای   پذیو است  دادرس  نها  یا ادیاازه  علنی بودن با  وج  ب  ااکادا  اادی احاودیت
دها  اکلف ب  پیذیوش  های اوجود در آن ااکان پذیوش افواد دیگو را ایدادگاه و شمار صنایی

 وادا ا داردا  دادرس ایهای ویژه ک  افکار عموای  وج  خاصی ب  آدهآدان است. ایبت  در پووداه
 وی  شکال شود  ا ااکان حضور افواد باشتوی از دستور دها ک  جلسۀ احاکم  در احا  ب،رگ

سازی ااکادا  ها و فواه (. رفع این احاودیت222: 1035جااع  در دادگاه فواه  شود )داکوئی  
 هاست.الزم جهت  حقق کاال اصل علنی بودن از اه  وظایف دویت

 

 دادرسی« علنی بودن»و « حق دفاع»مرو اصول . قل3
 کی   دارد حیق  کاایل  اسیاوا   بیا  کیس  هیو : »کناای باان بشو حقو  جهادی اعالااۀ 13 اادۀ

 1 بنیا  همچنان .«شود... رسااگی علنی و انصااد  طوف بی و استقل وسالۀ دادگاهب  دعوایش
 و هیا دادگیاه » بی   ابسیوط  ااا  اشاب  طوز ب   سااسی و اادی حقو  ایمللیبان ااثا  12اادۀ 
 در او حقیو   و ای،ااا  ب  راجع اختالفا  و ج،ائی ا هااا » حقادات و 1«دادگستوی هایدیوان
 یکیاف  اال وقت و  سیه »این ااده ب  حق داشتن  0بنا « ب»شق  در و کوده اشاره «اادی ااور
طیور  ضمنی ب  حق دفاع و ب  طوراعالااۀ ب  13اگوچ  در اادۀ کنا. یااشاره  2«دفاع اۀ ه یبوا

ااثا  صواحتاً حق  12اادۀ  0بنا « ب»صویح ب  علنی بودن دادرسی اشاره شاه است  در شق 
شناسایی شاه و بنیابواین بیا در دظیو    « وقت و  سهاال  کافی بوای  هاۀ دفاع»دفاع با احوریت 

ست یافیت. بی     وان ب  چارچوب اشخصی در خصوص این دو اصل دگوفتن دو اادۀ یادشاه ای
 کنوادسیاون  1بشو  ایادۀ   حقو  اسالای اعالااۀ 13 اادۀ جمل  از دیگو اسناد طوز اشابهی  در

بشیو و    حقیو   آاویکایی کنوادساون  3اساسی  اادۀ  هایآزادی و بشو حقو  از حمایت اروپایی
 در عادالدی   دادرسیی  حیق دادخیواهی و رعاییت اعاارهیای     بشو  حقو  آفویقایی انشور 1اادۀ 

 باان و حق استماع اصحاب دعوا و علنیی   صایح هایدادگاه در «اادی و کااوی» هایرسااگی
اعالاایۀ   13ایادۀ  « ه»بودن دادرسی در  مام این اسناد شناسیایی شیاه اسیت؛ بواسیاس بنیا      

 ۀک  همی  ایعادالد احکوااتش از راه احاکم   اینک است  ا  گناهبی  اته »اسالای حقو  بشو 
 .  0«دبوای دفاع از او فواه  باشا ثابت گود ها ضمان

شیود و حضیور   احاکما   علنی ادجام ای»قادون اساسی  115در حقو  ایوان بواساس اصل 
افواد بالاادع است  اگو آدک  ب   شخا  دادگاه علنی بیودن آن انیافی عایت عمیوای ییا دظی        

ایادۀ  «. م  علنیی دباشیا  عموای باشا یا در دعاوی خصوصی  طوفان دعوا  قاضا کننا ک  احاک
احاکمیا  دادگیاه   »کنیا:  دا، اقیور ایی   2/12/1032قادون آیان دادرسی کااوی اصوب  052

                                                           
1. Courts and Tribunals  

2. To have adequate time and facilities for the preparation of his defense 

  .  ایکاال  بایافاع عن ء حتی  ثبت ادادت  بمحاکم  عادی    لان ی  فاها کل ایضماداایمته  بوی .0



 8618...   دادرسی مالیاتی« علنی بودن»و « حق دفاع»زیابی اصول ار

 

علنی است  اگو در جوائ  قابیل گذشیت کی  طیوفان ییا شیاکی  غاوعلنیی بیودن احاکمی  را          
درخواست کننا. همچنان دادگاه پس از اظهار عقااه دادستان  قوار غاوعلنیی بیودن احیاک  را    

ایف( ااور خادوادگی و جوائمی کی  انیافی عایت ییا خیالف اخیال         :کنااوارد زیو صادر ایدر 
 - بصیوه   .ب( علنی بودن  اخل اانات عموای یا احساسا  اذهبی یا قوای باشا .حسن  است

«. انظور از علنی بودن احاکم   عام ایجاد اادع بوای حضور افواد در جلسیا  رسیااگی اسیت   
های کااوی اورد پذیوش قوار گوفت  است  ااا   ابتاائاً در حوزۀ رسااگیاگوچ  اصل علنی بودن

هیای ایادی و   در اثو  حوال  بعای حقو  بشو ک  در اداا  گات  خواها شا  ب  حوزۀ دادرسیی 
اثابۀ یکیی از اصیو    اداری دا،  سوی پااا کود و ااووزه  ودیای در اصل علنی بودن دادرسی ب 

 .(230: 1030وجود داارد )یاوری  ها بناادین  مام دادرسی
 

 های مالیاتیبه دادرسی« حق دفاع و علنی بودن». ضرورت تسری اصول 4
دالیلی ک  در پی خواها آاا  ضوور  شناسایی حق دفاع و علنی بیودن دادرسیی را در اواجیع    

 .سازداختصاصی اداری و از جمل  در اواجع اایاا ی آشکار ای
 

 تحوالت تاریخی .1. 4
  وجی   دادخیواهی  حیق  ایادی  و کااوی هایجنب  ب  باشتو ایمللی اریخی  اسناد بان الیلب  د

 بتوادا ک  حقوقی از یکی اثابۀب  را دادخواهی حق حقو  بشوی اسناد  ویناه  واضعانِ و داشت 
 ادسیادی  فود ارزش و کواات و بشو اعضای کلاۀ ذا ی حاثات از و کوده حمایت را ادسادی حقو 
 آدهیا  اادنیا  و شیکنج   انیع  بوابیوی   حایا    حیق  جمل  از حقو   سایو کنار   در1ناک حمایت

 و  یاوین  هیای ادگای،ه   یوین اصیلی  از جهیادی  جنی   دو فجیایع   لیخ   جوبیۀ . اداکوده شناسایی
 اادی و کااوی هایجنب  شوای   آن در ک  است طباعی است و اذکور هایاعالاا  گاویشکل

 دو اصیلی   دغاغیۀ  ایذکور   اسناد  صویب زاان در دیال همان ب . است داشت  باشتوی اهمات
 بی    وجی   بیا  ییا  بوددیا  دگوفت  شکل یا دادرسی دیگو هایحوزه و هازاان  و بوده یادشاه زاانۀ
 دادرسی اعاارهای اتأخوَ  اسناد در ایبت  ادا؛دبوده بوخوردار الزم اهمات از آدها وظایف و کارکود
 دسبت را آدها ها روی  و  ااساو در یا شوداای دادرسی هایحوزه  مام و اشم یا دوعیب  عادالد 

 1335 اصوب 2قضایی استقال  بناادین اصو  5 اصل در دادنا  اثالًای اجوا قابل دیگو اواجع ب 
 حیق  فیودی  هیو  :شاه است باان کااوی یا اادی عنوان ذکو باون الل  سازاان عموای اجمع
 کنوادسیاون  3 ایادۀ  1همچنیان بنیا   . شیود  احاکمی  ... عادی هایهدادگا و احاک   وس  دارد

                                                           
 .بشو حقو  جهادی اعالااۀ اقااۀ. 1

2. Basic Principles on the Independence of the Judiciary 1958 
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 ایادی   کاایوی   دعیاوی  بی   اشاره از پس دادرسی  ضمانا  اعما  دربارۀ بشو حقو  آاویکایی
: 1031 راهپامیا  )است  دموده اضاف  را 1«دیگو حوزۀ هو» عبار  کار ب  اوبوط دعاوی و اایاا ی

ااثیا    12های بوخی اسناد اادنا ایادۀ  دویسابق و پاش.  اقاق و اطایع  در  اریخچ   سو(22
کنناگان کنوادساون اروپایی حقو  بشو بوده اسیت   بخش  اوینحقو  اادی و سااسی ک  ایهام

دهیا  همیۀ ایین سیوابق حیاکی از آن اسیت کی  هیاف          یوی را دشیان ایی   دا،  اسیاو اوسیع  
صوفاً ویژگی حقو  خصوصی داردا  ب  حقو  و  عهاا ی ک   1کنناگان احاود کودن اادۀ  اوین

 (.132: 1032زاده  از فالح دقل(Van Dijk, Van Hoof, 1998, 393 دبوده است 
 

 های اداری. توسعۀ سازمان2. 4
 ایین   أسیاس  هوچنیا . است بوده اارن دویت  حو  دتاجۀ در اختصاصی اداری اواجع  أساس
 طیو   در آدهیا  ف،اینیاۀ  رشیا  اایا  وده بی  سو این ب  هجاه  قون و صنعتی ادقالب از بعا اواجع
 اسیت   بوده اارن دویت بناادین  حو  باادگو بشوی حقو  اسناد  صویب از بعا سا  13 حاود

 اهمایت  آن  بیع بی   و دبیوده  چشیمگاو  چنیاان   حو  این بشوی حقو  اسناد  صویب زاان در
بوای  است. آااهدمی ودظب  چناان قضاییشب  اواجع در اداری و از جمل  دعاوی اایاا ی دعاوی

 ادگلیاس  در اوجیع اختصاصیی اداری   هی،ار  دو حیاود 2 1351 سیا   در فوادک گ،ارش اثا  در
 اواجع این  عااد از دقاقی آاار اگوچ  ایوان  حقو  (. درDrewry2009,50است ) شاه شناسایی

 گسیتوش  عیادی  یحیا   از و بیوده  ازدیاد حا  در سو این ب  اشووط  ادقالب از ااا داارد  وجود
 شیهووداان   قضیایی  اانایت  اوضوع گوفتن دظو در با .(1 :1032خسووی  )ادا پااا کوده زیادی
 دقیض  اواجع  در این دادخواهی و عام شناسایی اعاارهای دادرسی عادالد  حق دادستن انتای

 .است ایمللیاقورا  بان و اسناد اااد بایهاا  از ک  اوضوعی است  اانات این
 

 دعاوی « سایر»هوم دعاوی به تسری مف .3. 4
 بنیای  قسیا   سیابقۀ  دیایل بی   شیایا  بشوی حقو  هایکنوادساون بوخی در «اادی» واژۀ ذکو

  قسیا   ایادی  و کاایوی  بی   دعاوی آدگلوساکسون باشا ک  در آن کلاۀ حقوقی دظام در دعاوی
 شناسیایی  عیام  دیایل بی   عیالوه بی  . بود اادی دعاوی اشمو  دبود  کااوی آدچ  هو و شاداای

 آییان  از بحی   استقل  اداری قضایی  شکاال  دبود و استقل رشتۀ یک عنوانب  اداری حقو 
 هیای بنیای  قسیا   بنابواین  (31 :1032داکبخت  ) است بوده  وج  اورد کمتو اداری دادرسی

 اسیپانوزی   و داوییا )اسیت   دبیوده  اطیوح  اداری و عمیوای  خصوصیی   حقو  خصوص در رایج

                                                           
1. Any other  nature  

2. Report of Sir Oliver Franks 1957 
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 حقیو   اروپایی دیوان جمل  از دهادها بوخی ک  اوسعی  اساو با و  اریجب  .(113-113 :1031
 و «اداری» دعاوی کود  ارائ  اادی دعاوی قلموو از و 1 اادۀ جمل  از و هاکنوادساون اااد از بشو
 از اضیاقی   اسیاو  بی   ابتاائاً اگوچ  شادا  1 اادۀ اادی قسمت قلموو در داخل دا، «ادضباطی»

 خارج سنتی طورب  ک  را آدچ  هو کلی طورب  و ادضباطی و اداری دعاوی و داشت  قاداعت 1 اادۀ
در ادگلیاس   .(210: 1030 یاوری )دادستنا دمی  1 اادۀ اشمو  بود  کااوی و اادی احاودۀ از

اقورا  کنوادساون را در دظام حقیوقی شناسیایی کیود  پیس      13331قادون حقو  بشو اصوب 
ها  اقیورا  کنوادسیاون را رعاییت کننیا و قادودگیذار      بایا در  مام رسااگیهای ادگلاس دادگاه

ادگلاس دا، بو ابنای اقورا  کنوادساون  قوادان را  اساو کنا و  ا جایی کی  امکین اسیت بیا     
 (Thuroniy, 2003: 110). اقورا  کنوادساون هماهن  باشا 

 

در حقوق دادرسی مالیاتی «  علنی بودن»و « حق دفاع»مقایسۀ اصول 
 ایران و انگلیس

دار وین اااها  دادرسی در هو دو دظام حقوقی اسیت؛ در  اصو  حق دفاع و علنی بودن  از ریش 
های ج،ایی حضور شاکی بوای ارائۀ  وضیاحا  و حضیور ایته  بیوای     ایوان باستان  در احاکم 

ماع اظهارا  و دفاع  حقاقا  و استماع دفاعاا  او ای،اای بود و قضا  ال،م بوددا ک  پس از است
 و شهود احضار و رسااگی طوز (دیاکتون)اوسیتا  هایدیسک از یکی در طوفان رأی صادر کننا

 رسیااگی  حیق   طیو   در بود  ایته   شیاه ایعان طوفان عل  و حضور اوضوع و شکایت طوح
-11 :1032بیپودازد )ایسیتی   دفاع ب  خود گناهیبی اثبا  بوای است  وادست ای و داشت  دفاع
 دو بیا  اسیت   0طباعیی  ااهیوم عیاایت   از اتیأثو  کی   2ایرویی   ادصاف (. در ادگلاس  دکتوین11

دکتیوین عیاایت طباعیی و     .است دادخواهی حق الیناک طوفی ج،وو بی 2استماع حق شاخصۀ
داپذیو دظام حقوقی است و سابقۀ عاایت قضایی در احاک  ادگلیاس  ای بخش اجتنابادصاف روی 

شاه دارد. عیاایت اسیتل،م آن اسیت کی  در  میاای       وی از سایو اااها  گات یهای قایمریش 
ای رعایت شود  ادصیاف اسیتل،م دو اصیل بنایادین      صماما  اداری و آرای قضایی  ادصاف روی 

 وادا در اوضوعی ک  در آن ذیناع است  قضاو  کنیا )اصیل   کس دمیاست؛ دخست اینک  هاچ
ورزی از سیوی  داوری و غوضداری  پاشمنوعات هو دوع جادبگاوداه و اطوفی اقام  صما بی

اینک  بایا ب  کسی ک  قوار است دربارۀ وی  صمامی گوفت  شیود  پیاش از    اقام عموای( و دوم
 (.11: 1031گاوی فوصت دفاع داده شود )هااودا   صما 

                                                           
1. Human Rights Act 1998  
2. Procedural Fairness 

3. Natural Justice 
4. Hearing  
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تی قیوار  هایش  حت  أثاو یک  صما  دویای  هو کس ک  حقهای ادصاف روی بواساس ایاه
طوف را دارد. )فوصت دفاع( انصااد  در حضور قاضی بی 1گوفت   حق بوخورداری از یک استماع

کس دبایا قاضیی اعمیا    هاچ»ای در حقو  ادگلاس دو قاعاۀ ال ان  وین ابادی ادصاف روی اه 
(. با ایین  وضیاح   12: 1031است )شودبوگ   0«ب  حوف طوف اقابل گوش کن»و  2«خود باشا

 ا ی در دو کشور  باان خواها شا.ا اصل حق دفاع و سپس اصل علنی بودن دادرسی اایاابتا
 

 در دادرسی مالیاتی در ایران و انگلیس  « حق دفاع»اصل 
هنگیام ا خیاذ   هیای اداری بی   در طو  قون دوزده  قضا  ادگلاسی اقیور داشیتنا کی  سیازاان    

اصو  عاایت طباعیی  بعایت کننیا. ایین      گذارد  بایا ازاثو ای 2 صماما ی ک  بو حقو  اایکاد 
کنا ک  فوصت اظهیاردظو و اسیتماع  بیوای اشخاصیی فیواه  کننیا کی         اصو  آدها را اکلف ای

ک  قوادان اوضوعۀ آدها را اکلیف بی  ایین    گذارد  حتی درصور ی صما  اتخذه بو آدها  أثاو ای
وف اتأثو از  صما  فوصیت  ک  ب  ط(. درصور ی001: 1033کار دکوده باشا )هااودا و اشهای  

و ااکادا  کافی بوای ارائۀ ادی  و پاسخگویی ب  طوف اقابل داده دشود  آن  صیما  باطیل اسیت    
(. وظایف سازاان ااور اایاا ی دا، ب  عهاۀ سیازاان گموکیا  و درآایا    151: 1033)کاوادایش  

بی  اختالفیا    شود و اوجیع رسیااگی   خواداه ای HMRCختصار است ک  ب  5سلطنتی بویتاداا
 هستنا. 1های عاییو دیوان 1های سطح یکاایاا ی دیوان

 

 های مالیاتی انگلیساصل حق دفاع در دیوان. 1
بی  چهیار دسیتۀ کتبیی      HMRCهای اوبوط ب  اختالفا  اایاا ی الدییان بیا   در ادگلاس  مام پووداه

هیا بی    ر زایان ورود پوودیاه  شیودا. د  قسا  ای 11و پاچااه13  استاداارد 3  اویا  )اصلی(3)اختصاری(
 12شودا و بایا پاش از اقاام ب  هو کاری  وس  دیوان دوع پووداه اشخ  شود.دیوان آدها  قسا  ای
سیوعت  وسالۀ یک قاضی  بی  : در آدها استماعی وجود داارد و ب های کتبینخست، پرونده

                                                           
1. Hearing  

2. In Causa Nemojudex 

3. Audi alterampartem 
4. Property Rights  

5. HM Revenue & Customs UK 

6.The Tribunal Procedure(First-Tier Tribunal) Tax Chamber Rules 2009  
7. The Tribunal Procedure(Upper Tribunal) Rules 2008  

7. Default paper case  

9. Basic case 
10. Standard case   

11. Complex case  
12. https://www.lexisnexis.com/uk/lexispsl/tax/documen 



 8611...   دادرسی مالیاتی« علنی بودن»و « حق دفاع»زیابی اصول ار

 

اایایا ی   آییان دادرسیی دییوان    20بنیا   2قسیمت   (aشیود. بواسیاس شیق )   گاوی ایی  صما 
و اغلیب  « گایود... هایی هستنا ک  اعموالً باون استماعی صیور  ایی  های کتبی پووداهپووداه»

ای در دفیاع  شودا   ا چنادچ  ادی های بساار هستنا ک  در صور  ی،وم ب  الدی ابالغ ایپووداه
 صور  اکتوب ارائ  دها. از خود دارد  ب 

صیور  اسیتقا  ادجیام      باد  اسناد و ایااره بی   در آدها  اعموالً های اولیه:دوم، پرونده
شودا. این اصطالح حکایت از ایین دارد  شناخت  ای 1«باا و صحبت کن»گاود  و  اوسوم ب  دمی

گایود. بواسیاس   ک  رسااگی با استماع ویاکن بساار اختصو و با حااقل  باد  اااره ادجام ای
اعموالً بعا از یک استماع با حااقل »ارد آیان دادرسی اذکور این او 20بنا  2( قسمت bشق )

 «.گاود... باد  اسناد و اااره صور  ای
هیای دسیتۀ   : از دظو روش و آییان رسیااگی اشیاب  پوودیاه    های استانداردسوم، پرونده

دخست )کتبی( هستنا  با این  ااو  ک  اشتمل بو استماع دسبتاً ااصل دا، هسیتنا. بواسیاس   
شیاال ج،ئایا  باشیتوی ]در    »هیا  ن دادرسی یادشاه این پووداهآیا 20بنا  2قسمت ( c) شق

 «.شودا...های کتبی[ هستنا و بعا از یک استماع  و اب اثو داده ایاقایس  با پووداه
 2های ضیمنی اشاب  دستۀ قبل است  با این  ااو  ک  ه،ین  های پیچیده:چهارم، پرونده
هایی طوالدی پووداه»ادا:  وضاح داده شاه 20ا بن 2( قسمت dها در شق )دا، داردا. این پووداه

(استل،م ادی  و اسیتناا  پاچایاه ییا ااصیلی باشینا ییا اسیتل،م اسیتماع         1خواهنا بود ک  )
(  شاال یک اصل اه  یا پاچااه بوده یا اوضیوع اهمیی را در بوبگاودیا    2اا  باشنا )طوالدی

 یوان چیارچوب حیق دفیاع را در     در اجمیوع ایی  «. د...را شیاال شیو   0ابلغ بسیاار بیاالیی  ( 0)
 های اایاا ی ادگلاس در پنج احور  حلال کود.دادرسی
 

 بودن« شفاهی»بودن و « حضوری. »1. 1
 وان ب  دتاجۀ اویا  رساا و آن اینک  در دادرسی اایاا ی ادگلیاس  ها ایبا بورسی اقورا  دیوان

؛ در س  قس  ((HM Courts &Tribunal Service, 2015: T399,17حضوری بودن است  اصل بو
ب  اعنی استماع شااهی کاال یا قسمتی از آن »های یادشاه  استماع حضوری است و از پووداه

بنیابواین اصیل بیو     2«.از طویق ویائویانک   لان یا دیگو اب،ارهای ار باطی فوری دوجادب  اسیت 
هاسیت.  اگیاستماع شااهی است و سایو اوارد استماع غاوشااهی دای، در جهیت  سیویع رسیا    

گاود و  نها بخش ادیاکی  های اایاا ی با استماع و با حضور الدی صور  ایبخش اعظ  پووداه

                                                           
1. turn up and talk 
2. Costs Amplification  

3. Large Financial Sum  

4. Clause (1) of The Tribunal Procedure (FTT) (Tax Chamber) Rules 2009, part (1). 
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از آدها باون استماع است. حضوری بودن دادرسی اایاا ی از دو دظیو  دخسیت از حای  رعاییت     
حقو  دفاعی الدیان و دوم از حا  اشارکت ایشان در فواینا دادرسی حائ، اهمایت اسیت. بیو    

ها قادر باشینا  یا در   پذیو است  طوفان پووداهاطمانان از اینک   ا جایی ک  ااکان»...اساس  این
در دادرسیی   1ج،ئیی از ادصیاف و عیاایت   « فوایناهای ]دادرسی[ اشارکت کاال داشت  باشنا...

طوفان بایا اوالً در جهت پاشبود اوضوعا  اه  دادرسی ب  دیوان کمیک کیوده و   »است  پس 
 2«.طور کلی اشارکت و همکاری دماینافواینا دادرسی ب ثادااً در 

 

 ای  استفاده از وکیل و نمایندگی حرفه. 2. 1
الدیان حیق   0«حق داشتن دمایناگی و اشاوره»انشور الدیان اایاا ی با عنوان  1بواساس بنا 

ل در داردا  ا از طویق دمایناگان خود اع  از اایو شخصات حقوقی  دمایناه  حسیاباار ییا وکای   
شما حق داریا اایو  دمایناه  حساباار و ییا  »فواینا اایاا  شوکت کوده و اظهاردظو کننا  پس 

بو اینکی  حیقِ داشیتن    ادگلاس  عالوه در  (.(TCIT 2008, clause.6: 21« وکال اعوفی دمایاا...
از  پیذیو اسیت  اسیتااده   ها ااکیان دمایناگی حقوقی باون هو گود  احاودیتی در ادواع دادرسی

دا، ب  رسمات شناخت  شاه است. هو ییک از طیوفان دعیوا دارای ایین حیق       2ایدمایناۀ حوف 
قادودی دا، هستنا ک  ب  کمک یک شخ  دیگو بیوای اشیور  گیوفتن و یادداشیت بوداشیتن      

 (. 533: 2  ج 1033استااده کننا )هااودا  
ادودی ییا غایو از آن(    وادا یک دمایناه )وکال قی هو طوف  ای» 11بواساس قسمت او  بنا 

انظیور از افیوادغ غایو از وکایل     «. جهت دمایناگی وی در فوایناهای رسیااگی انصیوب دماییا   
ای هسیتنا. اقیورا    ها  اشخاص حقوقی و دماینیاگان حوفی   قادودی  دمایناگان حقوقی شوکت

  باییا  عنوان دتاجبانی شاه است. ب های عایی پاشآیان دادرسی دیوان 11اشابهی دا، در بنا 
ها  ااکان استاادۀ الدیان از وکال  اشاور حقیوقی  حسیاباار ییا هیو شیخ       گات ک  در دیوان

 .(HMCourts & Tribunal Service, 2015: 12عنوان کارشناس و اطلع اجاز است )دیگوی ب 
 

 «مفاد رأی»و « جریان دادرسی». اطالع مؤدی از 3. 1
زاان دادرسیی اایایا ی در آییان دادرسیی اایایا ی       اوارد قابل ذکو در خصوص ابالغ و اطالع از

احضار یا اخطار بی  شیهود و دسیتور پاسیخ بی  سیلاال  ییا        »با عنوان  11ادگلاس عبار  از بنا 
( دیوان بایا ب  هو 1») 01است. بواساس بنا  1«ابالغ ]وقت[ استماع»با عنوان  01و بنا  5«اسناد

                                                           
1. Fairly and Justly  

2. Clause (2) of The Tribunal Procedure FTT) (Tax Chamber) Rules 2009, part (1). 
3. Right to be represented and advised 

4. Professional Representation  

5. Summoning or citation of witnesses and orders to answer questions or produce documents(Clause 16)  
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داردا  زاان و اکان هو استماع را اعالم کنیا   یک از طوفانی ک  حق حضور در جلسۀ استماع را
( در 2)و از جمل  استماع اعو ( و هو  غااوی در زاان و اکان استماع را ب  طوفان ابالغ دمایا )

خصوص یک استماع با در دظو گوفتن جویان دادرسی  دورۀ اخطار ب  اوجب بنیا ییک حیااقل    
 12  دیوان وقت رسااگی را در ظوف کمتو از کروز ادجام پذیود  ب  استثناء زاادی 12بایا ظوف 

( در اواقیع اضیطواری ییا اوضیاع و     b( با رضایت طوفان بوده ییا ) aه [ )کنا و ]آنروز ابالغ ای
 ی دا، بایا ب  طوفان ابالغ شود.  بنابواین حتی  غااو در وقت رسااگ«احوا  استثنایی باشا

هیای اایایا ی اسیت و بیاون     رسیااگی  حق آگاهی از اااد رأی دا، از ال،واا  حق دفاع در
شک ااکان دفاع اتقابل بیوای ایلدی وجیود دخواهیا     آگاهی از اااد رأی و دتاجۀ رسااگی  بی

(. بنابواین رأی بایا ب  الدی ابالغ شود  ا بتوادا ااکیان دفیاع را از   31: 1033فو  داشت )اجابی
وان اایاا ی ادگلاس با عنیوان  آیان دادرسی دی 2از بخش  2طویق  جایادظو فواه  سازد. فصل 

( دییوان  1») 05طور استقل ب  بح  ابالغ  صماما  پوداخت  است. بواساس بنیا  ب  2ها صما 
ااکان دارد ک  یک  صما  شااهی را در زاان یک استماع ا خاذ دمایا ]و در همادجا ب  طیوفان  

از  صیما  ]کتبیی[ همیۀ    روز بعیا   23( دیوان بایا ب  هو یک از طوفان ظیوف  2ابالغ دمایا[  )
اوضوعا  اوبوط ب  فواینا ا خاذ  صما  یا اوضوعا  اقااا ی ک  در ار بیاط بیا  صیما  بیوده     

( اخطار ب  bظهارا  دیوان در خصوص  صما  و )( اaاست را ارائ  دها. ابالغ یک  صما  شاال )
 استطوفان در خصوص حق  جایادظوخواهی علا   صما   اهلت و شاوۀ  جایادظوخواهی 

. 
 «  مستندات»و « دالیل»امکان ارائۀ  .4. 1

بانی ااکان ارائیۀ دالییل و ایااره بی  اواجیع دادرسیی       های حق دفاع پاشیکی دیگو از جنب 
(. ااکان ارائۀ دالیل و استناا  در واقیع دیوعی ابی،ار بیوای     31: 1033فو اایاا ی است )اجابی

آییان دادرسیی دییوان اایایا ی       10نا بواساس بدفاع الدی از حقو  خویش است. در ادگلاس 
شود. بواساس این بنیا    وین حقو  الدیان احسوب ایاز اه  0ارسا  و  حویل اسناد و اااره

های گوداگون از جمل  ب  روش دستی  از طوییق   وادنا اااره و ادیۀ خود را ب  روشالدیان ای
با عنوان ادی  و  حویل آدها  15ین بنا بو اپست  ایمال و اادنا آدها ب  دیوان  حویل دهنا. عالوه

اقورا  بساار ااصلی در خصوص ارائۀ ادی   اااره و اسناد ب  دیوان بایان کیوده اسیت.  نیوع     
 ها در این زاان  از جمل  دقاط قو  دادرسی اایاا ی ادگلاس است.روش

 
 

                                                                                                                                        
1. Notice of hearings(Clause 16  (  

2. Decisions  

3. Sending and delivery of documents(Clause 13) 
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 « دسترسی به پروندۀ دادرسی مالیاتی»حق  .5. 1
جمل  حقو  اه  دفاعی است ک  ااکیان دفیاع را بیوای طیوفان     حق دستوسی ب  پووداه دا، از 

ها احقق دخواها شا )یاوری  فواه  کوده و باون در دظو گوفتن آن عاایت و ادصاف در دادرسی
( در ادگلاس. حق دستوسی ب  اطالعیا  ابیادی خیود را از قیادون آزادی اطالعیا       233: 1030

شما )الدیان( »انشور الدیان اایاا ی ادگلاس از  2گاود؛ بو اساس بنا ای1 2333اصوب سا  
یی   دارییا؛ ایا بواسیاس ایوازین      اکودهک  اا از شما ذخاوه 2حق دستوسی ب  اطالعا  خود ان 

« را خیواها  داد...  اطالعا تیان   ب  شیما آزادی دستوسیی بی     2333قادون آزادی اطالعا  سا  
TCIT, 2008, clause.4: 21)). 

سنا ب  اعنای چا،ی است ک  در آن اطالعیا  بی  هیو شیکلی     ».. 1بواساس قسمتی از بنا 
ثبت شاه و ب  اوجب این اقورا    عهیا بی  ارائیۀ آن  ییا اجیازۀ دستوسیی بی  ییک سینا ییا           
 صویوبوداری از آن وجود دارد  یا اینک  دیوان دستوری غاو از آن صادر دموده و  عها ب  ارائ  یا 

وداری از آن ب  شکل یک فوم خوادا ییا بی  شیکل ییک     اجازۀ دستوسی ب  چنان سنا  یا  صویوب
بیا  وجی  بی  ایین اقیورۀ قیادودی        «. راحتی[ قابل خوادان باشیا.. سوعت ]و ب فوای ک  بتوادا ب 

و « دستوسی»دستوسی ب  اطالعا  پووداه شاال ارائۀ اسناد و اااره پووداه ب  الدیان و اجازۀ 
بیو آن دییوان ایین    های اایاا ی است. عالوهدیوان صواحت ج،و اقورا از آن ب «  صویوبوداری»

دهیا   های دیگوی کی   شیخا  ایی   اختاار را دارد ک  دستوسی ب  اطالعا  پووداه را ب  روش
اقیورۀ یادشیاه بیا عنیوان      12باشا. ایبتی  بنیا    0اجازه دها اشووط ب  اینک  سنا قابل خوادان

وای الدیان در دظو گوفت  است. بواساس این هایی را باحاودیت« 2استااده از اسناد و اطالعا »
 وادا دستور امادعت از افشای اطالعا  یا ادتشار آدها را ]بی  شیوح ذییل[ صیادر     دیوان ای»بنا 

های دادرسیی اسیت  باشیا و    اسناد یا اطالعا  خاصی ک  در ار باط با روی ( aکنا؛ اشتمل بو )
(bا )خاصی است کی  دباییا هوییت آدهیا آشیکار      طالعا ی ک  بنا ب   شخا  دیوان  در اورد اش

در اورد دستوسی ب  اطالعا  و اسناد پووداۀ اایاا ی در اواجع عایی دا،  آیان دادرسیی  «. شود
 5خود اقور کوده است. 12و  10دیوان عایی  اقورا  عاای در بناهای 

 
 
 

                                                           
1. Freedom of Information Act 2000 

2. Right to your information 
3. Legible 

4. Use of documents and information (clause 14) 

5. Clause of 13 and 14: The Tribunal Procedure (UT) Rules 2008. 
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در مراجع  دادرسعی مالیعاتی ایعران و مقایسعۀ آن بعا       « حق دفاع»اصل 
 حقوق انگلیس

 1های استقا  و دستورایعمل دادرسیی اایایا ی  در دادرسی اایاا ی ایوان با بورسی قادون اایاا 
طور کلی حق دفاع اورد پذیوش واقع شاه  ااا بوای  حلال باشیتو الزم اسیت    وان گات  ب ای

 و  حلال شود. در اقایس  با پنج شاخصۀ حیق دفیاع در دادرسیی    صور  ج،ئی ا اواد قادودی ب 
 ایوان را ب  شوح ذیل  باان کود.  وان حق دفاع در دادرسی اایاا یا ی ادگلاس  ایاایا
 

 به حضور مؤدی در دادرسی مالیاتی« عدم نیاز» .1
وقیت رسیااگی هایأ  حیل     (: »1033های استقا  )اصیالحی  قادون اایاا  221بواساس اادۀ 

ایلدی و دای، اعی،ام دماینیاۀ      اختالف اایاا ی در اورد هو پووداه  جهت حضور الدی یا دمایناۀ
ادارۀ ااور اایاا ی بایا ب  آدها ابالغ گودد. فاصل   اریخ ابیالغ و روز  شیکال جلسی  هایأ  دباییا      

  اگوچی  در ایین ایاده    «کمتو از ده روز باشا اگو ب  درخواست الدی و اوافقت واحا اوبیوط... 
اخت  شاه  ااا بی  دالیلیی   حضور الدی در جلسا  رسااگی ب  اختالفا  اایاا ی ب  رسمات شن

کنا  چواکی   روست و عمالً این حق را  ضعاف ایهای بسااری روب این حق حضور با احاودیت
عام حضور الدی یا دمایناۀ الدی و دا، دمایناۀ ادارۀ اایور اایایا ی   »کنا  بصوۀ ااده اقور ای

حضوری بودن رسااگی  بنابواین اصل «. اوبوط اادع از رسااگی هاأ  و صاور رأی دخواها بود
کاام از اواجع اداری حضور الدی اجبیاری داسیت و ایادع از    شاه  ااا در هاچ بانیاگوچ  پاش

: 1033رسااگی هاأ  و صاور رأی دخواها بود و این اخایف اصل حق دفاع اسیت )خسیووی    
 ( و از این انظو ادتقاد جای ب  دظام حقوقی ایوان وارد است. 111

بایا گات در ادگلاس اصل بو حضوری و شااهی بودن استماع است و جی، در  در اقام اقایس   
ها با حضور ایلدی و بیا در دظیو گیوفتن  وضیاحا  شیااهی رسیااگی        اوارد اعاود باشتو پووداه

های اایاا ی ایوان ک  استماع باون حضور الدی ادجیام  شودا. این اوضوع در اقایس  با دادرسیای
بو این بواسیاس قسیمت او  از بنیا    دها  عالوهدظام حقوقی را دشان ایگاود   ااو  آشکار دو ای

بیو حضیور ایلدی شیاال     دخست آیان دادرسی دیوان اایاا ی ادگلاس )شعب باوی( استماع عالوه
شود. بنیابواین  یا سایو وسایل ار باطی از راه دور دا، ای 0   لان2های دیگوی اادنا ویائویانکروش

های یادشاه وسالۀ روش وادنا بخشی از استماع را ب کان حضور دباشا  ایچنادچ  بوای الدیان اا

                                                           
 . 1031 ها  و  صویب در سازاان ااور اایاا ی کشور  اعاودت فنی و حقوقی سا   .1

2. video link 

3. telephone 
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ب  ادجام رسادنا  این در حایی اسیت   1های ایکتووداکیِ ار باط از راه دوریا  مام آن را از طویق روش
 .شودک  در دظام دادرسی اایاا ی ایوان اثوی از  مهااا  یادشاه دیاه دمی

 

 «نمایندۀ حقوقی»یا « ادگستریوکیل د». حق استفاده از 2
استااده از شخ  دیگوی ب  داابت از الدی در دادرسی اایاا ی اییوان  بی  اسیتااده از وکایل و     

 هیای اسیتقا  در  دمایناۀ حقوقی انحصو شاه است. حق اسیتااده از وکایل در قیادون اایایا     
ذکور در ایورد  قیادون ای   130ایادۀ  « د»خصوص دادرسی اایاا ی  صویح دشاه و صوفاً در بنیا  

داای  وکیالی دادگسیتوی در دعیاوی و اختالفیا  ایایی در       ابلغ  مبو اایاا ی ایصاقی ب  وکایت
اواجع اختصاصی غاوقضایی اادنا اختالفا  اایاا ی   لویحیاً ایورد اشیاره قیوار گوفتی   اایا در       

وارد دستورایعمل دادرسی اایاا ی اوادی ب  آن اختصاص دارد. در ایین دسیتورایعمل باشیتو ای    
های حل اختالف  اضموداً از اقورا  وکایت در دعاوی ایو ب   اوبوط ب  شوای  وکایت در هاأ 

بوگوفتیی  شییاه اسییت  01/1/1013قییادون آیییان دادرسییی اییادی اصییوب  21 ییا  01بیی  اییواد 
« وکال و سایو اشخاص در حک  الدی»در فصل دوم با عنوان  (.23: 2  ج 1032 اری  )طاهوی

وکایل    واداایالدی » 3بانی شاه است. بواساس بنا استااده از وکال پاشاقورا  اوبوط ب  
خود را از بان وکالی دادگستوی و یا سایو اشخاص ب  اوجیب سینا رسیمی  نظامیی ادتخیاب      

 «.احصیاء شیود   داای  وکایتحاود اختاارا  وی صواحتاً در اتن  بایستایدمایا. در این صور  
رانیاان وزار   کا»ها اقیور کیوده اسیت    وکایت در هاأ  هایدا، در خصوص امنوعات 13بنا 

 یاعضا خاات و یآاادگ ایخاات  ۀکشور در دور یا او سازاان ااور اای ییو دارا یااور اقتصاد
 هایهاأ در جلسا   یالد ۀنایدما ای لاوک عنوانب   وادنادمی یا احل اختالف اای هایهاأ 

عنیوان  ا  وجی  داشیت کی  اسیتثناهای اقیور بی       بایی «. ...حاضیو شیودا    یا ای حل اخیتالف اای 
طوفی و استقال  در دادرسی شود  بلک  بوای رعایت کاال بیهای انای احسوب دمیاحاودیت

 (.51: 2  ج 1032 اری  اایاا ی است )طاهوی
اقایسۀ حق استااده از دمایناه ب  اعنای عام آن  در دادرسی اایاا ی دو کشور گوییای ایین   

شیاه در دادرسیی اایایا ی ادگلیاس باییا        ب   نوع عناوین و اصادیق شناسیایی است ک  با  وج
بانی و شناسیایی شیاه اسیت  اسیتااده از     گات  اگوچ  این حق در دادرسی اایاا ی ایوان پاش

ای اادنا آدچ  در دادرسی اایاا ی ادگلاس وجیود دارد  در دظیام حقیوقی اییوان     دمایناگی حوف 
 وان از اایوِ شیخ   بو استااده از وکال حقوقی ایین صور  ک  عالوهاوجود داست؛ ب  ا کااالً

عنوان دمایناه  حساباار یا هو شخ  اطلع دیگو اعی  از کارشیناس و حتیی شیخ      حقوقی ب 
اطلع ک  فاقا هو یک از این عناوین باشا  در دادرسی اایاا ی استااده کود و صوفاً بیا  أسیاس   

                                                           
1. other means of instantaneous two-way electronic communication 
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افی،ودۀ  قیادون اایایا  بیو ارزش    23ب  اوجب اادۀ «  ی ایوانجااعۀ اشاوران رسمی اایاا»دهاد 
رب  دویتی از جملی  اواجیع دادرسیی    ااکان حضور اشاور اایاا ی در اواجع ذی 1031اصوب 

دسیتورایعمل  در ایورد اشیخاص حقیوقی  حضیور       3اایاا ی فواه  شاه و همچنان طبق بنیا  
هیای حیل   خوین روزدااۀ رسمیی در هایأ  صاحبان ااضاء اجاز )از جمل  اایو( با ارائۀ  صویو آ

 ف اایاا ی اجاز شناخت  شاه است.اختال
 

 «زمان دادرسی و مفاد رأی»از حق اطالع مؤدی . 3
این حق از جمل  اواردی است ک  باون ایواد قابل  وج  در دادرسی اایاا ی ب  رسمات شناخت  

الع وقیت رسیااگی بی  ایلدی     دستورایعمل  اوضوع ابالغ و اط 11 ا  12شاه است؛ در بناهای 
دباوخادۀ هاأ  حل اختالف اایاا ی اکلف است حیااکثو ظیوف   » 10اقور شاه است  بوابو بنا 

روز پس از دریافت اعتواض الدی دسبت ب   عاان وقت و ابالغ بوگ دعو  اوبوط کی    5  اا 
اوضیوع  بی    12بنیا  ...«. اتضمن  عاان زاان و اکان و ساعت  شکال هاأ  است اقیاام دماییا  

وقیت رسیااگی   »ابالغ وقت رسااگی ب  الدی با رعایت حااقل فاصلۀ زاادی اشاره کوده اسیت:  
هاأ  حل اختالف اایاا ی در اورد هو پووداه  جهت حضور الدی یا دماینیاۀ وی و دای، اعی،ام    

-دگودهای حل اختالف اایاا ی ب  آدها ابالغ ایدمایناۀ ادارۀ ااور اایاا ی  وس  دباوخادۀ هاأ 
روز باشیا اگیو بی  درخواسیت      13فاصلۀ  اریخ ابالغ و روز  شکال جلسۀ هاأ  دباییا کمتیو از   

الدی و اوافقت ااور هاأ  حل اختالف اایاا ی  بایهی است روز ابالغ و روز اقیاام جی،ء ایا     
هیای  ها دای، باییا گایت کی  در قیادون اایایا       در خصوص ابالغ رأی هاأ «. شوداحسوب دمی
هایأ  اکلیف اسیت رأی     ۀدباوخاد»اقور شاه  00دشاه  ااا در بنا بانی ای پاشاستقا  ااده

از رأی  ایدسیخ  سیاعت از  یاریخ صیاور بی  ایلدی ابیالغ و        23صادره را حااکثو ظوف ایا   
دظیو  هیای اقیور بی    با  وجی  بی  زایان    «..ارسا  دمای رب ذیااور اایاا ی  ۀرا ب  ادار شاهابالغ
قو  و اناسبی در خصوص ابالغ اوقا  رسیااگی و ابیالغ رأی در دظیو    های اعرسا ک  اهلتای

در خصوص حق اطالع از اااد رأی  حق اطالع الدی از اوقیا    رسادظو ایگوفت  شاه است. ب 
رسااگی و حق ارائۀ ادی  و استناا   در هو دو دظام حقوقی  مهایاا  کیافی و اناسیب بیوای     

ا  کاالی ه  در دستورایعمل دادرسیی اایایا ی اییوان و    الدیان وجود دارد و از این انظو اقور
 شود.گلاس دیاه ایهای اایاا ی اده  در آیان دادرسی دیوان

 

 توسط مؤدی« دالیل و مستندات»ائۀ امکان ار .4
بانیی شیاه اسیت. ایین     در حقو  ایوان دا، ااکان ارائۀ دالیل و استناا   وسی  ایلدی پیاش   

 251ی حل اختالف و ه  در ار باط با هاأ  اکور اوضوع اادۀ هااوضوع ه  در ار باط با هاأ 
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های استقا  و شورای عیایی اایایا ی شناسیایی شیاه و جی،و ایواردی اسیت کی          قادون اایاا 
 203بواسییاس بخشییی از اییادۀ   صییواحت در خییود قییادون اییورد  أکاییا قادودگییذار اسییت.  بیی 

چنادچی    شود یابالغ ا ی  الدصادر و ب ا ااای  اک  بوگ  شخ یدر اوارد( »1033)اصالحی
 یو اسیناد و ایااره کتبیاً  قاضیا     لیی بیا ارائیۀ دال   ...  وادایدسبت ب  آن اعتوض باشا ا یالد
 یرا بیوا  ابوازشیاه و اسناد و اااره  لیدال ک درصور ی .... اسئو  اوبوط ایااجاد دم یاگارس
درج و ااضیا    اگ  شخدادست  آن را رد و اوا ب را ظهو بو یکاف  ابوگ  شخ انارجا  رد
دهیا و    ادرآایا  شیخ   لیرا الثو در  عا یو اسناد و اااره ابواز لیدال ک درصور یو  ایدما

اسیئو    یاینعکس و بی  ااضیا     ااوا ب ظهو بوگ  شیخ  ود اقوار گ یدظو او اورد قبو  الد
وگ رد بی  یرا بیوا  یایلد  یو اسناد و اااره ابیواز  لیو هوگاه دال ااخواها رس یاوبوط و الد

  ااوا یب را اسیتاالً در ظهیو بیوگ  شیخ      ایداها با  ادرآاا الثو  شخ لی عا ای  ا شخ
 251اادۀ  همچنان  «.ایحل اختالف ارجاع دما أ اب  ه یاگارس یانعکس و پووداۀ ااو را بوا

ادارۀ اایور   ایی  یایلد »کنیا:  در خصوص ااکان ارائۀ استناا  ب  شورای عایی اایاا ی اقور ای
ب  اسیتناد    یا احل اختالف اای أ اه یقطع یابالغ رأ خیااه از  ار کیظوف   وادنایا یا ااای

 یعیای  یب  شورا «یکاف لیدال»با اعالم   یاگادق  رس ایو اقورا  اوضوع   ناقواد تیعام رعا
 251در دهاییت در ایادۀ   «. را درخواسیت کننیا   یاگارس ایو  جا یو دقض رأ تیشکا یا ااای

  صویح شاه است.« ااره دالیل کافیا»ئۀ اکور دا، ااکان ارا
طیور ضیمنی   بی  « شوای  ارائۀ اسناد و اااره همواه اعتیواض »دستورایعمل با عنوان  1در بنا 

الدیان اایاا ی بایا رودوشیت ییا  صیویو    »بانی شاه است: ااکان ارائۀ دالیل و اااره الدی پاش
ا بوابوی رودوشت یا  صویو اسناد و اااره خوادای اااره خود را ب  پاوست فوم اعتواض ارائ  دماین

 ...«.حل اختالف اایاا ی گواهی شود  هایهاأ  وس  دباوخاد  و یا اعضای  بایستایبا اصل 
 

 حق دسترسی به پروندۀ مالیاتی« ییعدم شناسا. »5
بوخالف ادگلاس  در حقو  ایوان حق دستوسی ب  اطالعیا  و ایااره پوودیاۀ اایایا ی کی  در      

 وان گایت کی  ایین حیق     یا در شورای عایی اایاا ی اطوح است  شناسایی دشاه و ایها هاأ 
بانی دشاه و  نها در اوحلۀ  شخا  اایاا  و آن ه  ب  ارائۀ گ،ارش و بوای الدیان اساساً پاش

  اااضیاکنناگان بیوگ  شیخ    »... 201 وضاح بسناه شاه است. بواساس قسمت اخایو ایادۀ   
و اسیئو    نیا یدما اای خوادیا ق  طیور بی    اسمت خود را در بوگ  شیخ دام کاال و  ایبا ا ااای

از  یخود از هو جهت خواهنا بود و در صیور  اسیتعالم ایلد    ۀیو دظو  اانارجا  بوگ  شخ
قوارگوفتی     اصاور بوگ  شیخ  یرا ک  ابنا یگ،ارش ا اادا ج،ئاکلف ا ااای  ادحوۀ  شخ

باییا   ..«..اخصوص بخواها ب  او باهن نیدر ارا  یحاگود   وض و هو نایاعالم دما یاست ب  الد
گایود   گات با  وج  ب  اینک  بوگ  شخا  صادره از سوی دستگاه اایاا ی ابنای کار قوار ایی 



 8619...   دادرسی مالیاتی« علنی بودن»و « حق دفاع»زیابی اصول ار

 

ها ارائی  دهیا.   بوگ  شخا  و ج،ئاا  کار خود را ب  هاأ  دستگاه اایاا ی رسا ک دظو دمیب 
الدی را ب  اطالعا  اسیناد و ایااره     وادا  ا حای ااکان دستوسیبانی قسمت اخاو ایپاش

شوط آدک  الدی خواستار اعیالم ج،ئایا  گی،ارش و  وضیاحا  الزم     پووداه اهاا سازد  ایبت  ب 
نظور اعما  حق الدیان بی   اقادون ب  201( قسمت اخاو اادۀ 33: 1033فو شاه باشا )اجابی 

 صیویح آن در فصیل اوبیوط بی       رسا ودظو دمیدستوسی ب  اطالعا  و پووداۀ اایاا ی کافی ب 
  (.120: 1033وفصل اختالفا  اایاا ی ضوور  دارد )رستمی  حل

در فصل چهارم قادون  دستوسی ب  اطالعا  و اااره پووداه در شورای عایی اایایا ی   حتی
بانیی دشیاه اسیت. بیا  وجی  بی  اینکی  در        دا، اورد  صویح قوار دگوفت  و بیوای الدییان پیاش   

هیای حیل   طور ااصل و با ج،ئاا  کاال دادرسی در هایا  رسی اایاا ی ک  ب دستورایعمل داد
ای ب  حیق دستوسیی بی  اطالعیا  و اسیناد و ایااره       گود  اشارهاختالف را  صویب کوده  هاچ

 یوان گایت کی  قادودگیذار و اوجیع  صیویب دسیتورایعمل        پووداه دشاه است   با اطمانان ایی 
این حق دااشت  است و ضوور  دارد ک  این حق ک  از جمل   دادرسی اایاا ی اساساً اعتقادی ب 
طورک   وضاح داده شیا  در حقیو    همان شود  شناسایی شود.حقو  اصلی دفاعی احسوب ای

 وین اب،ارهای حق دفیاع الدییان در دسیتگاه اایایا ی حیق دستوسیی بی         ادگلاس یکی از اه 
اایاا ی و ه  در آیان دادرسیی اایایا ی    اطالعا  پووداۀ اایاا ی است ک  ه  در انشور الدیان

 صواحت اورد پذیوش قوار گوفت  است.ب 
 

 دادرسی مالیاتی در حقوق ایران و انگلیس« علنی بودن»
االصو  جلسۀ دادرسی بایا علنی باشا و عمیوم  گاتا  ک  در دعاوی کااوی و دعاوی اادی علی

(  اایا  13: 2  ج 1030ت کننا )شیمس   اودم با در دظو گوفتن اکان دادگاه بتوادنا در آن شوک
این ااو اادع از این داست ک  اهمات آن را در دعاوی اداری و اایاا ی دادیاه بگایوی ؛ ا ااقیاً در   

ای دارد و این اوارد ک  یک طوف آن دویت بوده و وزن سنگانی در دادرسی دارد  اهمات وییژه 
 (.210: 1033شود )هاشمی  ای حسوباز اوارد دظار  همگادی و اوبوط ب  حقو  عموای ا

 

 های مالیاتی انگلیسدر دیوان« علنی بودن». شناسایی اصل 1
در دادرسی اایاا ی ادگلاس اصل بو علنی بودن است  اگو اینک  قاضی اسیتثنائاً دسیتور جلسیۀ    

این اصیل   .((HM Courts &Tribunal Service, 2015, T399: 17غاوعلنی و خصوصی را باها 
آیان دادرسی دیوان اایاا ی شناسایی شاه است؛ بواساس ایین بنیا    02ا  آن در بنا با استثنائ
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باشا. امکن است دیوان دسیتور دهیا کی  ییک اسیتماع ییا        1ها بایا علنی(.... همۀ استماع2»)
طور غاوعلنی )خصوصی( بوگ،ار شود  این در صور ی اسیت کی  دییوان بورسیی     بخشی از آن ب 

ی ]عموم[ ب  یک استماع را اوج  باادا. ایوارد اسیتثناء بی  شیوح     کوده و احاودیت در دستوس
انظور حمایت از حقو  اشیخاص  ( ب b( در  ضاد با دظ  عموای یا اانات الی )aباشا: )ذیل ای

( ب  انظیور حایظ احوایادگی    cو در جهت احتوام ب  حوی  خصوصی و زداگی خادوادگی افواد )
در ( eلوگاوی از آساب جیای بی  انیافع عمیوای و )    ( ب  انظور جdاطالعا  حساس ]و اه [ )

در جیایی کی  بخشیی از اسیتماع ییا  میام آن       »..همچنیان   « جهت اصایح اوبوط ب  عیاایت... 
صور  خصوصی بوگ،ار خواها شا  دیوان بایا  عاان کنا ک  چ  کسادی اجاز بی  حضیور در   ب 

عنیوان ییک   های عایی دا، ب یواناصل علنی بودن در د«.  مام استماع یا قسمتی از آن هستنا...
آییان دادرسیی اصیل     01اصل اه  رسااگی اورد شناسایی قوار گوفت  است. در این بیاره بنیا   

ها الزم دادست  و اقورا  اشیابهی هی  در خصیوص شناسیایی اصیل      علنی بودن را در رسااگی
 صوص استثناهای آن اقور کوده است.علنی بودن و ه  در خ

 

 در دادرسی مالیاتی ایران و مقایسه با حقوق انگلیس« غیرعلنی». رسیدگی 2
های اایاا ی ها و رسااگییک از دادرسیبوخالف حقو  ادگلاس  در دظام حقوقی ایوان  در هاچ
هیای اسیتقا  و دسیتورایعمل دادرسیی     اصل علنی بودن شناسایی دشاه است. در قادون اایاا 

دسیتورایعمل   3سااگی ب  ااان دااااه است. بنیا  اایاا ی دا، اصوالً ذکوی از اصل علنی بودن ر
ادیا از: شیخ    های حل اختالف اایاا ی عبار اشخاص اجاز ب  حضور در هاأ »کنا: اقور ای

اورد اشخاص حقوقی صاحبان ااضاء اجاز با ارائ   صویو آخیوین روزداایۀ رسمییی(      الدی )در
بگایو اشیخاص حقیوقی بیا همیواه      و دااۀ رسمی  وراث  کارانیا حقی  وکال الدی با ارائۀ وکایت

داا  از شخ  حقوقی بیا  أیایا واحیا اایایا ی اوبیوط )بیا ارائیۀ ایااره جهیت          داشتن اعوفی
  بنابواین علنی بودن دادرسی اایاا ی و ااکان حضور افوادی غاو از « شخا  هویت داابودگان(

ا کی  قادودگیذار اییوان    رسدظو ایطوفان اختالف اایاا ی در دظام حقوقی ایوان امتنع است. ب 
ایورد پیذیوش قیوار داده و در خصیوص رسیااگی در      « هیا دادگیاه »اصل علنی بودن را  نها در 

های حل اختالف اایاا ی قائل ب   سوی اصل علنی بودن اادنا هاأ « اواجع اختصاصی اداری»
ی حیل  هیا هیای هایأ   داست. ااا بایا دیا ک  آیا اصل علنی بودن در دظار  شکلی بو دادرسیی 

اختالف اایاا ی اورد  وج  قادودگذار است یا خاو؟ این اوضوع هی  در خصیوص شیورای عیایی     
 اایاا ی و ه  در اورد دیوان عاایت اداری قابل بورسی است.

 

                                                           
1. In public 
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 دیوان عدالت اداری. 1. 2
 وادا هو شعبۀ دیوان ای»قادون  شکاال  و آیان دادرسی دیوان عاایت اداری  20بواساس اادۀ 

بایا گات ک  در دیوان عاایت اداری دا، «. وفان دعوا را بوای ادای  وضاح دعو  کنا...یک از ط
( ک  بایا  ابع اصل علنی بودن اقور در 12: 1033خواه  اثابۀ یک اوجع قضایی اداری )دجابتب 

هاسیت و بیایهی اسیت    قادون اساسی باشا  روییۀ عملیی  غاوعلنیی بیودن رسیااگی      115اصل 
حتی حضور طوفان شکایت دا، بنا بی  اختایار شیعبۀ دییوان اسیت        20اادۀ  ک  بواساسزاادی

های حل های هاأ حضور سایو افواد انتای خواها بود. بنابواین حتی دظار  قضایی بو دادرسی
صور  غاوعلنی است. با  وج  ب  اینک  در دعاوی اوبوط ب  دییوان  یکیی   اختالف اایاا ی دا، ب 

ها ضوور  دارد  چواک  در دا  بنابواین علنی بودن دادرسیاهای دویتیاز طوفان شکایت دستگاه
ها و باز اب آن در افکار عمیوای سیبب  قوییت جایگیاه دییوان      این صور  شاافات در رسااگی

کننیاۀ حقیو  شیهووداان در اقابیل عملکودهیای دیاقض حقیو         عنوان دهاد قضایی  ضیمان ب 
 یاا ی خواها شا.ز جمل  دستگاه ااهای اجوایی و ادستگاه

 

 . شورای عالی مالیاتی2. 2
های اسیتقا  بایان شیاه     در شورای عایی اایاا ی ک  اقورا  آن در فصل چهارم قادون اایاا 

ذکوی از علنی بودن دادرسی ب  ااان دااااه و حتی حضور طوفان شکایت یا الدی اایاا ی دا، 
اقل همادنیا دییوان عیاایت اداری    رسیا کی  شایسیت  بیود حیا     دظو ایبانی دشاه است. ب پاش
داددا  حضور الدی بوای ادای  وضیاح  ک  اعضای شعب شورای عایی اایاا ی  شخا  ایزاادی
شا. با  وج  ب  ساختار کنودی شورای عایی اایایا ی و دحیوۀ رسیااگی آن  قطعیاً     بانی ایپاش

 رسااگی در این شورا غاوعلنی است. 
وان گات با وجود  أکاا قادون اساسیی بیو علنیی بیودن      با  وج  ب  اطایبی ک  گذشت  ای

ها در اواجیع اختصاصیی   ها قادودگذار ایوان  اعتقادی ب  علنی بودن دادرسیاحاکما  در دادگاه
اداری دااشییت  و در خصییوص اواجییع قضییایی اادنییا دیییوان دایی، عمییالً روییی   غاوعلنییی بییودن 

ویژه در ایورد دییوان عیاایت    ها ب رسااگی گود هاست. از این انظو ادتقاد جای ب  ایندادرسی
وییژه در ایورد   اداری وجود دارد. اقایسۀ اصل علنی بودن در حقو  ایوان با حقو  ادگلیاس  بی   

های اجواییی و از جملی  دسیتگاه    دهناۀ اا،ان پاسخگویی دستگاهاواجع اختصاصی اداری دشان
ریشی  در حقیو  دفیاعی شیهووداان      ها از یک سواایاا ی است. از آدجا ک  علنی بودن دادرسی

گایود  عیام   دارد و از سوی دیگو ابادی خود را در اااهامی چون دویت شیااف و پاسیخگو ایی   
ای بو عام  مایل بی    وادا قوین وفصل اختالف اایاا ی ایشناسایی آن در اوحلۀ دادرسی و حل

ب  اواجع اختصاصی اداری )و با دگاهی ب  قوادان و اقورا  اوبوط  پاسخگویی دهاد اایاا ی باشا.
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هیای ایورد    وان ادعا کود ک  در اغلب اوارد حیق از جمل  اواجع دادرسی اایاا ی در ایوان( ای
بح  در این دوشتار و از جمل  حق علنی بودن دادرسی دادیاه گوفت  شاه و اقیورا  بیا دیوعی    

استماع و حیق دفیاع   رو هستنا  این در حایی است ک  در حقو  ادگلاس اااها  حق دق  روب 
 (.230: 1032زاده  ادا )فالحگوایاد  داشت همواره رویکودی  وسع 

 

 گیرینتیجه
های اایاا ی در کشور ادگلاس از اااها  بنایادین دادرسیی   حق دفاع و حق علنی بودن دادرسی

در  گوایاد  داشت  و ضوور  رعاییت آن ویژه از قون دوزده  ب  این سو رویکودی  وسع است و ب 
ویژه با  صویب قیادون حقیو     صماما  اواجع اختصاصی اداری اورد  أکاا قوار گوفت  است. ب 

آور کیوده  کنوادساون اروپایی حقیو  بشیو را ایی،ام    1ک  رعایت اقورا  اادۀ  1333بشو اصوب 
های اایایا ی شناسیایی و   ادا و  مام و کما  در دادرسیای پااا کودهها شأن ویژهاست  این حق

هیای اایایا ی   طور کاال در دادرسیی های حق دفاع ب شودا. در حقو  ایوان شاخص اواعا  ای
ها اادنا حق دستوسی بی  اطالعیا  پوودیاۀ اایایا ی اساسیاً و      ادا و بوخی از حقشناسایی دشاه

طور ضمنی ه  اورد  وج  قادودگذار دبوده است و علنی بودن دادرسیی اایایا ی هی  در    حتی ب 
ز اواجع دادرسی اایاا ی د  از یحا  دظوی و د  در عمل اورد  وج  داست. با  وج  ب  یک اهاچ

اینک  شناسایی حقو  الدیان از یک سو ریش  در اااهامی چون احتوام بی  حاثایت و کواایت    
ااار و انصااد  از دستگاه اایاا ی انجو ادسادی دارد و از سوی دیگو ب  شکل گوفتن  صوری حق

هایت ب  کارااای   وسع  و  ضمان حقو  بشو خواها ادجااایا  ضیوور  دارد  یا    ود و در دشای
 های اایاا ی اهتمام جای ورزد. قادودگذار ایوان در بازدگوی اقورا  اوبوط ب  دادرسی
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