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 219-193، صفحۀ 1400، بهار و تابستان 3های نوین، دورۀ دوم، شمارۀ دوفصلنامۀ تخصصی حقوق قراردادها و فناوری

بر  دیتأکبا  ئیقضاشبهمراجع  درمالیاتی  دادرسی رویکردهای نوین

 انگلستان و آلمان و فرانسه یکشورها اختالفحل یهانظام

 2سجاد هوشمندی 1جلیل قنواتی،

 17/8/1400تاریخ پذیرش:   8/7/1400تاریخ دریافت: 

 پژوهشینوع مقاله: 

 دهیچک

 قیطر ازافراد جامعه  یحقوق اساس نیو مقررات در هر کشور تضم نیقوان نیاز تدو هدف

 یو حفظ منافع عموم افراد یخصوص حقوق به تجاوزعدم و منصفانه یدادرس اصول تیرعا

وجود  ۀواسطبه ،هادولت یمنابع درآمد نیتریاصل از یکی عنوانبه اتی. امروزه مال استاجتماع 

در وصول انواع  اختالفحل سازوکار یطراح نیآن و همچن ۀمطالب ۀنحومرتبط با  یهاچالش

 استدولت و مردم  انیممحل مناقشه  ،کشور هر در شدهرفتهیپذ یحقوق اصول بر یمبتن هااتیمال

تا هم  شود لیتشک یمنطبق با اصول حقوق یالگو کیمطابق با  یالزم است مراجع نی. بنابرا

 هیتک با توانست خواهند مذکور مراجع کهداشته باشند  نانیاطم خاطربیط با انیمؤد همدولت و 

 ؛دهند ارائه اختالفات درخصوص عادالنه یحلراه تینها در نیطرف حقوق تیرعا و مقررات بر

 نینظام نو کی درمنصفانه  یاصول دادرس تیرعا ۀواسطبهمهم محقق نخواهد شد مگر  نیا

 ۀجامع در مهم یثاقیم عنوان تحت و است یالمللنیب یحقوق ینهادها ۀهم دییتأمورد که یدگیرس

 و متعدد یحقوق یهانظام ،اساس نیهم بر. است نظرمورد یمدن ۀجامع به لین یبرا یجهان

 نقاطاست  ممکنها آن از هرکدام که است شده لیتشک یاتیمال یدادرس درخصوص یمتفاوت

 ،نوشتار نیا در .باشند داشتهمنصفانه  یمفارغت از اصول دادرس ایقرابت  ثیح از یضعف و قوت

منتخب  یکشورها و رانیا کشور در یاتیمال اتاختالفحلحاکم بر نظام  یالگوها یشکل یبا بررس
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 ثیح از نینو و منتخب یالگو یمعرف ضمن ،مذکور یالگوها ۀسیمقا نیو همچن ییاروپا ۀیاتحاد

نظام  یاحتمال راداتیا رفع منظوربهموجود  یبا الگوها منطبق ییشنهادهایپ ،یحقوق اصول تیرعا

 .است شده ارائه یدادرس یهاندیفرااصالح ساختار و  قیطر از رانیادر  یاتیمال اتاختالفحل

 آلمان ،رانیا ،یاتیمال اختالفحل یالگو ،منصفانه یاصول دادرس ،یاتی: نظام مالیدیکل واژگان

 

 مقدمه
 یهااتیمال زانیم نییاز تع یاختالفات ناش وفصلحلو  اتیمال موضوعدر  ازآنجاکه 

از عموم مردم و  یندگیبه نما یطرف دعو کی گاهیجا درافراد همواره دولت  یفیتکل
 خاطرنانیاطم یطرف از و دینمایم فایا را یمهم نقش نفوذصاحب و قدرتمند ینهاد ۀمنزلبه

 یمراجع جادیمستلزم ا اختالفات خصوصو اظهارنظر در یدگیرس ۀنحوبر  یاتیمال انیمؤد
مقررات ناظر بر  نیتدو ،استمنصفانه  یاصول دادرس به وفادارمستقل و  و یسازمانبرون
که حاکم بر  یاتی. در واقع نظام مالاست ریناپذاجتناب و یضرور یاتیمال اتاختالفحل

 به مردم دید و دولت نگرش نوع تبعبه ،است اتیو اخذ مال نییتع ۀنحوو  یچگونگ
. ردیگیم شکل یزمان اتیتضمق و ازهاین براساس متفکران افکار از ثرأمت نیهمچن و اتیمال
 ۀدهندلیتشک یمناسب اجزا یاجرا و یطراح به منوط یاتیمال نظام هر بودنکارا و دیمف

 یتعد و حقوق عییتضبرابر  درافراد  تیحما یبرا یراهکار دیبا نی. بنابرااست آن نظام
 ممکنکه  یمال ۀنیزم در ژهیوبه فرما باشد،حکم اشخاص یهایآزاد بر قدرت صاحبان

 ،عدالت ۀفلسف و هدف کهنیا به توجه با. شود محدود ایسلب  اتیاخذ مال ۀلیوسبهاست 
انسان به کمال و سعادت، حل تزاحمات و  دنیدر جهت رس یارزش اجتماع کی ۀمنزلبه

حقوق فرد و  نیتعادل و توازن ب جادیا یمالک برا نیو عدالت بهتر است تعارضات
 و قدرت اعمال برابر در جامعه اشخاص از تیحما یبرا راهکار نیبهتراجتماع است، 

به اختالفات  یدگیرس ندیفرارسوخ عدالت در  یاتیمال یدادرس یابیارز یبرا مبنا نیبهتر
 نییوجود آ نیبر عدالت، و همچن یو مقررات مبتن نیقوان نیتدو ،مبنا نیهم بر است.
اشخاص در  یحقوق خصوص عییتض عدم منظوربه ،نینو یندیفرا درعادالنه  یدادرس

 ،نیهمچن .استدر برابر اشخاص الزم  یحقوق عموم عییعدم تض متقابالا و  تیمقابل حاکم
 یاژهیو تیاهم یدارا اختالفحلقواعد مناسب  یبا اجرا تیبه حاکم یاعتماد عموم
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 رینظ مختلف علوم در شهیر که است یمباحثاز  تیبه حاکم یعموم باور رایز ،است
مهم  ۀلفؤم یعموم اعتماد رایز. دارد اقتصاد و یسازمان رفتار،یشناسجامعه ،یشناسروان

 نیا به آن در اجراشده یهابرنامه تیموفق زانیاست که کارکرد سازمان و م یو ارزشمند
 .(290p. ,2009 ,.et al Terwel-299 ) داشت خواهد یمعنادار یوابستگ امر

دادرسی  ۀشدرفتهیپذ اصول طبق بر نمالیاتیینوقوانین مالیاتی و ایجاد مراجع  تدوین
از یک سو نقش مهمی در تأمین مالی دولت دارد  :است تیاهم یداراعادالنه از دو نظر 

دستگاه مالیاتی  به را یوجلوگیری و اعتماد  دیؤو از سوی دیگر از تضییع حقوق م
 در دیانؤمشارکت م ۀزمین و شودیمفرهنگ مالیاتی  یارتقا باعث همچنین. کندیمبیشتر 

ثروت  ۀعدالت و توزیع عادالن باعث تحقق ،دیگر یاز سو .کندمی فراهم را مالیات امر
 دادرسیحقوقی و قانونی در  هایتضمین گرفتننظراین امر، در ۀالزم که شودیمدر جامعه 

 یدادرس نینو یهانظام یبررس. 1 :از است عبارت پژوهش نیا اهداف. بنابراین است
 نظام هاینارسایی و قوت و ضعف نقاط شناسایی. 2 ،یقیتطب ۀمطالع قیطر از یاتیمال

 .برتر یالگو یمعرف و نینو یاتیمال یهانظام با سهیمقا در رانیا یاتیمال یدادرس
دو  در استها آن به ییگوپاسخ صدد در مقاله نیا که یتسؤاال ،مشخص طوربه

 شودیمپاسخ داده  و یبررس لیبخش به شرح ذ

عادالنه  یدادرس ۀشدرفتهیپذ اصول با رانیا در یاتیمال یدادرس بر حاکم نظام ایآ( الف
 ؟منطبق است یاتیمال یدادرس نینو یهادر نظام
 نینو ییالگو عنوانبه توانیم رانوشتار  نیدر ا شدهیمعرف یهاالگو از کیکدام( ب

 ؟دانست تیحاکم قدرت برابر در اشخاص یخصوص حقوق تیرعا در

 یکتب و مقاالت متعدد رانیدر ا یاتیمال اختالفحلنظام  درخصوص اگرچه
 و یباقر) «کایو آمر رانی( ایقضائ -ی)ادار یاتیمال یدر نظام دادرس یتأمل» همچون

 و یکاظم) «انگلستان و رانیا حقوق در یدادخواه حق ابعاد و یمبان» ،(1398 ،همکاران
 در ،درآمده است ریتحر ۀرشت به یدکتر یهارساله و هانامهانیپا ی( و برخ1395 ،یرستم

 یدر کشورها یقیتطب ۀمطالع با یدادرس نینو نظام کی ساختار بر تمرکز با ،نوشتار نیا
 ،مشکالت یضمن واکاو ،رانیا اختالفحلآن با نظام  ۀسیو مقا سیآلمان و فرانسه و انگل
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 شدهارائه  رانیدر ا یاتیمال اختالفحلساختار حاکم نظام  اصالح منظوربه ییهاشنهادیپ
 .است

 در و یاکتابخانه روش از مطالب یگردآور بخش در نوشتار نیا در قیتحق روش
 منابع از اطالعات یگردآور بر یمبتن و یلیتحل و یفیتوص روش نگارش و نیتدو مقام

 .است یحقوق و یقانون مستند

 اتیمال مفهوم .1
را  فهیچهار وظ ایدر اقتصاد سه  شیخو یهاتیمسئول و فیوظا انجام یبرا هادولت

 ازآنجاکه .نامندیم یقانون و یعیتوز ،یتیتثب ،یصیتخص راها آن که رندیگیم برعهده
 شماربه هادولت یمال نیتأمو ابزار  یمنبع درآمد نیترمهم کهنیا برعالوه ،هااتیمال
 زین یحکومت یاساس یهااهرم از یموارد در و یاقتصاد یابزارها نیتریقو روند،یم

 انیب در. استآن  یهدف درآمد اتیمال ۀفیوظهدف و  ینترعمده گفت توانیم ،هستند
 قیدق ییشناسا و یاتیمال نظام بودندر صورت کارآمد ،گفت توانیم اتیمال یعیتوز هدف

 فرار نبود و نیقوان تیشفاف لیقب از طیشرا ریسا ثبات فرض با و یاتیمال یهاتیظرف
 خرج ضعفا و فقرا از تیحما در و شودیم اخذ اتیمال ثروتمندان از آن، امثال و یاتیمال
 ,Musgrave) کندیمجدد درآمد و ثروت را فراهم م عیتوز ۀنیزم امر نیا که شودیم

1959, p.237). 
 ات،یمال اتیو خصوص هایژگیو کامل انیب هدف با متعدد، دانانحقوق و اقتصاددانان

 و پروتابااز جمله  ی. برخاندکرده انیب اتیاز مال یمتفاوت فیخود، تعار دگاهیدبسته به 
 بودجه در مندرج یهانهیهز عیتوز»و بودجه، آن را  اتیمال ۀرابط به نظربا امعان ،کوتره

 (.16 ص ،1387 ،کوتره و پروتابا) انددانسته «آنان پرداخت ییتوانا حسب بر افراد نیب
 یو اجبار یالزام» :اندکرد استخراج را اتیمال یاصل تیسه خصوص فیتعر نیاز ا هاآن

« عدالت» ؛دولت یهانهیهز عیتوز یبه علت ضرورت وصول آن در راستا ،اتیمال« بودن
آن را تابع  میچون رژ ات،یمال« بودن انهیو سال یقانون»و  ؛با توجه به قدرت پرداخت افراد

و آن را  اندستهینگر یمؤد دگاهیداز  اتیبه مال زین ی. برخدانندیمقررات حقوق بودجه م
کشور  ۀسکن از کیهر مقررات، وفق بر و یمل تعاون اصل موجببه» که دانندیم یسهم

 منابع حفظ و یعموم یهانهیهز نیتأم منظورموظف است از ثروت و درآمد خود به



 قضائیرویکردهای نوین دادرسی مالیاتی در مراجع شبه جلیل قنواتی و سجاد هوشمندی                         

163 

 «.بدهد دولت به خود ییتوانا و قدرت میزان به کشور یاجتماع یاسیس یا یاقتصاد
 (.601 ص ،1380 ،یلنگرود یجعفر)

 اساس بر دولت که دانندیم یمبلغ را اتیمال»با توجه به نقش دولت،  ،گرید یبرخ
 یهانهیمخارج و هز نیتأمحکومت و  یمال تیتقو منظوربه سساتؤم و اشخاص از قانون
 بر حاکم طیشرا به توجه با زین یاعده (.1387 ،کوتره و پروتابا) «کندیم افتیدر یعموم
که معتقد  1الک جان ازجمله اند،پرداخته اتیمال به جامعه یاسیس ای یاجتماع تیوضع

 ایوصول شود  یاز مالکان اراض دیاست که با یواحد اتیمال ات،ینوع مال نیاست بهتر
 افراد دیعا یدولت یهاسازمان از که داندیم یجبران خدمات یرا بها اتیمال 2ومیه دیوید
از خود به دولت  تیحما یکشور برا ۀکه سکن یرا مبلغ اتیمال 3رابویم ای شودیم
 ۀدهندنشان اتیمال فیتعار تنوع (.72ص ،1385 ،یزیعز) کندیم فیتعر پردازندیم

 است اتیجامع از مال یفیانتخاب تعر ایارائه  بودنو مشکل اتیمال اتیدائم نظر لیتحو
 دیبا اتیمال فیدر تعر کهنیا است روشن آنچه. کند انیب را آن یهایژگیو یتمام که
 تا میده قرار مدنظر را جامعه درآن  راتیثأبه همراه ت اتیمال فیاهداف و وظا ،یژگیو

 . میحق مطلب را ادا کن یدرستبه میبتوان

 رانیا یاتیمال نظام در یاتیمال یدادرس. 2

 یدگیرس مراجع. 2-1

 ،1380 ،یقاض)قوا  کیتفک اصل در واقع استثنا بر هیمجر ۀدر بطن قو یمراجع وجود
 را آن توانیممراجع،  گونهنیا لیتشک ۀفلسف به توجه با ،اما. است (360-325ص

 مردم و دولت یدعاو به یدگیرس در سرعت و دولت اعمال اکثر بودنیفن و یتخصص
 یحقوق نظام دو مختلف یکشورها(، 16-11ص ،1376 ،یزوارده زارع) دانست

 لکردعم بر هیقضائ ۀقو و یعموم یهادادگاه نظارت در گرچه ،یفرانسو و انگلوساکسون
 یوقحق نظام در را مراجع گونهنیا سیسأت و وجود شیوبکمدارند،  اختالف مراجع نیا

 (.420-419، ص1395 ،یتمنؤم یئطباطبا) اندرفتهیپذ خود

                                                   
1. Gan Locke 

2. David Hume 

3. Mirabeau 



 1400 بهار و تابستان، 3، شمارۀ 2دورۀ  های نوین                            قوق قراردادها و فناوریدوفصلنامۀ ح

164 

و مستفاد از  یدگیرس ۀویش و نوع به توجه با ،را رانیا در یاتیمال یدگیرس مراجع
و مواد  یعدالت ادار وانید یدادرس نییو آ التیتشکقانون  13 ۀماد مانند ،مربوطه نیقوان

و مراجع  یقضائشبهبه مراجع  توانیم ،میمستق یهااتیمالقانون  260تا  244و  238
 و اصول به توجه با و کیتفک نیا لحاظ با لیذ در لذا. کرد یبندمیتقس یقضائنظارت 

 پرداخته خواهد شد. رانیدر ا یاتیمال اختالفحلبه مراجع  ذکرشده قواعد
  یقضائشبه یادار مراجع. 2-2

قانون  یاصالح 261 نیمکرر و همچن 251 و 244 ،238 ،151 مواد به استناد با
 اختالفحل یهاتئیه ،رانیدر ا یاتیمال یقضائشبه یمراجع ادار میمستق یهااتیمال
 یهااتیمالمکرر قانون  251 ۀموضوع ماد ئتیه ،یاتیمال یعال یشورا شامل یاتیمال

 توانیم را رانیدر ا یقضائشبه ی. مراجع اداراست یاتیمال یانتظام یعال ئتیهو  میمستق
و اداره و مراجع  یمؤد نیب یاتیبه اختالفات مال یدگیرس مراجع: کرد میتقسبه دو دسته 

 اتیو وصول مال صیاعم از تخلفات مربوط به تشخ ،یاتیمال مورانأبه تخلفات م یدگیرس
 یانتظام یعال ئتیه تیدر صالح میمستق یهااتیمالقانون  262 تا 261 ۀماد اساسکه بر

قانون  273 ۀماد ۀتبصر به توجه با که یاتیمال مورانأم یادار تخلفات و است یاتیمال
 یدارابه تخلفات  یدگیرس یهائتیه تیدر صالح 1345مصوب  میمستق یهااتیمال

 .است
 تجدیدنظر و بدوی یاتیمال اختالفحل هایئتیه .2-2-1

 یدعاو ۀیاست که به کل یاتیمال یدر حکم دادگاه اختصاص یاتیمال اختالفحل ئتیه
 ۀبر عهد تااعمد یاتیمال یایقضا تیدر ماه ی. دادرسدکنیم یدگیرس یاتیمال اتیو شکا

 یبرا(. 18ص ،1365 ،ییدارا و یاقتصاد امور وزارت) است یاتیمال اختالفحل ئتیه
مرجع  نیاول گاهیجا در اختالفحل یهائتیهبه  اداره و یاختالف مؤد ،یدگیرس
 .شودیارجاع م یو ماهو یقضائشبه یدگیو تنها مرجع رس یقضائشبه یدگیرس

 نیا به یدسترس امکان است، متصور عادالنه یدادرس تحققکه در  ینیتضم نیترییابتدا
 یهائتیهاز مراجعه به  یحق برخوردار که است یکسان محدودنکردن و مراجع

 را دارند. اختالفحل
 مکرر 251 ۀماد موضوع اختالفحل ئتیه .2-2-3
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از  گرید ینوع م،یمستق یهااتیمالمکرر قانون  251 ۀموضوع ماد ۀنفرسه ئتیه
 نیا. است شده ینیبشیپ 1371سال  ۀیاست که در اصالح یاتیمال اختالفحل ئتیه

و  اتیشدن مال یقطعشرط   دوکه  است یاتیمال یاز آرا تیشکا ۀالعادفوق قیطر مرجع
 نیدر ا تیشکا طرحالزامات  از اتیعادالنه بودن مال ریبر غ یمبن یارائه مستندات کاف ای
 (.164،ص.1383شقالن، نی. )پورحساست أتیه

 (یادار عدالت وانید) یقضائ نظارت مرجع .2-3 
بر مراجع  ،رانیدر ا یادار یدر دادرس یقضائمرجع نظارت  تنها ،یادار عدالت وانید

 آن بر نظارت یچگونگ و یاتیمال یدادرس ادامه. در کندینظارت م زین یادار اختالفحل
 .شودیم یبررس

 التیتشک و سازمان گاهیجا .2-3-1

است.  ینظام مربوط به قضاوت ادار ،یقضائاصل وحدت مرجع  اتیاز مستثن یکی
 طرفیقضات متخصص و ب اب که باشند عدالت یمجر توانندیم یفقط هنگام مراجع نیا

مقام  نیتریعال ای ریوجه تحت نفوذ وز چیباشند و به ه هیقضائ ۀقو تابع و شوند اداره
 یهاکنند. در نظام عمل یطرفیو بر وفق اصول عدالت و با کمال ب رندیقرار نگ سازمان

 یو مردم براساس قانون اساس دولتکه روابط متقابل  راستبدادییغ و ساالرمردم یاسیس
 قانون تیحاکم اصل .ردیگیافراد را م تیحاکم یقانون جا تیشده است، حاکم میتنظ

 قواعد و نیقوان طبق دولت اعمال یاجرا و یادار و یاسیس امور انجام که کندیم اقتضا
 یاجراعدم و کند فیحق و تکل جادیدولت ا یهمگان حت یباشد که برا یاموضوعه یکل

 است ممکن کشور هر در ینیرزمیز تیفعال شیافزا .باشد تیمسئول موجب قانون

 شیافزا ااطبع ،یقبل حالت به دنیرس یبرا دولت تالش و دهد کاهش را دولت یدرآمدها
 همچنان دور نیا است ممکن و بود خواهد یاتیمال یهانرخ باالبردن قیطر از هااتیمال

 ریرپذیتأث یمال یهااستیس از است ممکن ینیرزمیز اقتصاد رشد نیبنابرا. ابدی استمرار
 فرد یدادخواه امکان ازجمله مناسب (یاتیمال) یمال یهااستیس اتخاذ با رونیازا. باشد

 دست یاتیمال ۀنیبه اهداف به توانیم ،حقوق عییتض امکان از ینگران بدون دولت بهنسبت

 خواهد شد یریجلوگ یحد تا ینیرزمیز اقتصاد رشد از کهنیا عالوهبه ؛افتی

(Richardson, 2006, pp.150-169.) 
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 یراه برا ،عدالت وانیقانون د 10 ۀماد 2حکم مقرر در بند  موجببه
 شده هگشود یادار عدالت وانید به یاتیمال یهاونیسیکم یقطع یآرا از یدنظرخواهیتجد
 یهاونیسیکم یآرا یادار عدالت وانید لیتشک از قبل تا که حیتوض نیا با. است
 یقطع یهدنظرخوایتجد ۀمرحل از بعد اناایاح ای یبدو یدگیبعد از رس یاتیمال اختالفحل

 وجود نداشت. آرا نیا از یخواهنظردیتجد یبرا یمرجع چیه و بود االجراالزم و
 1385 قانون در کهنیا لاو: استالزم  وانید ۀدربار نکته دو ذکر ینظر ساختار از

 اختالفلح ئتیهو  یاتیمال یعال یمانند شورا یشعب استان ۀبه مقول یعدالت ادار وانید
موضوع در تقابل آشکار با حق  نیا ؛است شده یتوجهیمکرر ب 251 ۀموضوع ماد

 استقالل کهدوم آن ۀنکت. است طرفیو ب یمستقل قانون یدگیبه مراجع رس یدسترس
 شودیم محسوب آن قوت نقاط از و دفاعقابل و مقننه هیمجر ۀاز قو یعدالت ادار وانید
 (.360-325ص ،1380،یقاض)

 آلمان و سیانگلو  فرانسه یهادر کشور یاتیمال یدادرس نینو یهاالگو یبررس .3
ب مطلو یالگوها توانیم یاتیمال اختالفات به یدگیرس روند و مراجع یبررس از پس

 نیا تداب یاتیمال یدادرس مطلوب یالگوها یبررس یبرا. کرد یرا معرف یاتیمال یدادرس
 .میدهیم قرار بحث مورد آن و مقررات حاکم بر نیاز منظر قوان را الگوها

 1گانهی ای یسیانگل یالگو .3-1

 یقضائو  یادار یهابر نظام وحدت دادگاه ،یادار یدادرس یسیانگل یالگو در
در حقوق  یاژهیو تیاهم از یادار یهاوانید و هادادگاه حال،نیباا. شودیم یپافشار

 ولر،ز) برخوردارند یادار یهایریگمیتصم ایاختالفات  وفصلحل یانگلستان برا یادار
 .(119-100ص ،1396

 ،انگلستان یو حقوق ادار یمقننه( در حقوق اساس ۀقو) پارلمان یبرتر به توجه با
درآمد و  ۀادار) کشور نیا یاتی( و دستگاه مالهیمجر ۀقو)دولت  یادار یهاسازمان

 دیباها آن از اشخاص گرید که کنندیم یرویپ یو مقررات نی( از قوانیگمرکات سلطنت
 یقانون و یحقوق یبرابر اصل رو،نیازا. (50-25ص ،1389 زاده،ییرضا) ندینما یرویپ
 جز یادار اختالفات و یدعاو به یدگیرس مرجع که کندیم جابیا قوا کیتفک اصل و

                                                   
1. UK pattern or unity 
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 اتینظر از شتریب هادادگاه نیا. رندیگ برعهده یعموم یهادادگاه را ییاستثنا موارد در
 در را یادار حقوق که د،نریگیم شهیر انگلستان نوزدهم قرن آغاز در «یسیدا» یحقوق

 یبرتر« کامن الو»و  یقواعد حقوق خصوص رایز. دانستیم درک رقابلیغ هایسیانگل نزد
 (.49-41ص ،1392 ،سهکاس) داشتند کشور نیا در یاژهیو

 وجود دارند که در یقضائشبه تیبا ماه یادار یهاوانید هم انگلستان در البته،»
 تحت یادار یهادادگاه نیا اما،. دهندیم لیتشک را یمتنوع فیط ت،یصالح و بیکتر

 کشور، نیا در. کنندیم تیفعال عدالت یعال دادگاه و یعموم یهادادگاه نظارت
 و یعاد یهادادگاه مراتبسلسله از زیمتما یادار یهادادگاه یبرا یمراتبسلسله
باشد،  یدولت ۀآن ادار طرف کیکه  یاختالفات وفصلحل یبرا یاختصاص یهادادگاه

 با هم عدالت یعال یهادر داخل دادگاه «یادار ۀشعب» کی جادیا شنهادیپ. وجود نداشت
 شده روبهرو دارند، میب انسهفر هیشب یادار حقوق کی وجودآمدنبه از که یکسان مقاومت

 .(3ص ،1392 ،یکوهشاه رزادهیم و مقدمیصادق) بود
 تیصالحعدم و کارمند تیمسئولعدم در قرن نوزدهم انگلستان بر یسیدا اگرچه،

 یرخدادها و انگلستان در 1929 سال بحرانامور دولت باور داشت،  ۀحوزه در یعال دادگاه
 یقدرت ادار جادیدولت و ا شیازپشیب ۀمداخل یامدهایپ و دوم یجهان جنگ از پس

 در یترگسترده اراتیاخت یدارا یدولت ادارات و کارمنداندر انگلستان باعث شد  یمرکز
 بهتر یاجرا یبرا رو،نیازا. شوند یاول و دوم جهان یهاجنگ از شیپ یهادوره با سنجش

 اراتیاخت یحت و یادار یهاتیصالح یدارا که آمدند وجودبه یینهادها مصوب،تازه نیقوان
 انگلستان در یادار حقوق و یاتیمال حقوق یوابستگ امروزه ه،یپا نیهم بر. اندشده یقضائ

 .(300-299ص ،1390 ،نینو) است افتهی کاهش یخصوص حقوق به
 مانند انگلستان، در یدادرس و یدادخواهموضوع  در» هنوز گفت دیبا حال،نیباا
 از و گوناگون طرق به دیبا مردم و ندارد وجود یمشخص و نیمع یهادادگاه فرانسه

 ئتیهمرکب از  «یادار یدعاو ۀژیو هادادگاه» رونیااز .«ندینما استفاده گوناگون امکانات
 یبه دعاو کنندیم فهیانجام وظ یقضائ مراتبکه خارج از ساختار و سلسله یاشخاص ای

 نیا. کنندیم یدگیرس یو مقامات ادار یو سازمان ادار یامور عموم ۀادار از یناش
 نظرریز و دارند را یریگمیتصم و قیتحق ،یبازرس تیصالح و حق یادار یهادادگاه
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تاکنون،  1982از سال  نماند، ناگفته حالنیابا .کنندیم تیفعال «ژهیو یهادادگاه یشورا»
 عمالا یخصوص حقوقو  یحقوق عموم انیم کیتفک الانگلستان و کامن یدر نظام حقوق

 و یادار حقوق در یاژهیو گاهیجا یادار یتخصص یهاو دادگاه است نشده رفتهیپذ
 . اندکرده باز آن یاتیمال حقوق

حق  ،یاتیمال اختالفمتقابل مراجع حل فیو تکال یاتیمال انیحقوق مؤد ۀنیدر زم
 ،حق دفاع،حاتیو اسناد پرونده، حق استماع توض اتیمحتوبه  یاعتراض، حق دسترس

 یهخوادنظریحق مستدل و مستندبودن آرا و حق تجد ،یدر مهلت معقول و منطق یدگیرس
ط دارد. حق ارتبا یاتیمال ۀبا ادار قاا یدق یاتیمال انیحقوق است. حقوق مؤد نیا ۀاز جمل

 حقوق نیا نیتراز مهم یعدالت با مؤد تیرعا نیو همچن یرفتار منصفانه با مؤد تیرعا
 ,Bentley, 2007) است داده اختصاص خود به را یادیز نیقوان ایتانیبر در که است

p.307 .) 
  انگلستان در یاتیمال یادار یهادادگاه .3-1-1

 ییاروپا یهاکشور گرید با سهیمقا در کهنیا علتبه  ،1انگلستان یعرف حقوق نظام در
 یبرا ژهیو یهادادگاه لیتشکبه  ازینشده بود،  نهیحکومت نهاد یمرکز یهااقتدار نهاد

 ص ،1388 ،نیالگ) بود نشدهاحساس  حکومت به مربوط یحقوق اختالف به یدگیرس
 یبراخاص  یمراجع ادار سیسأدولت و ت هیدعوا عل ۀاقام امکان هامدت تا رو،نیااز (85
 ،یقضائبرابر سنت  ،یدعاو گونهنیا به یدگیرس. نداشت وجود یدعاو نیا به یدگیرس

 ای هادادگاه در امور نیا به یدگیرس رایزانگلستان بود.  یعموم یهادادگاه تیدر صالح
 انگلستان یاساس قانون نقض و هیقضائ ۀتجاوز آشکار به اقتدار قو خاص یادار مراجع

 بر که داشت شهیر سیانگل دانانحقوق نیباور کهن ب کیدر  دگاهید نیا. آمدیم شماربه
 داشت عهدهبر را یدولت یهاو دستگاه هیمجر ۀقو نیمورأم ۀیعال استیر پادشاه ،آن ۀیپا

 و یدولت یهاو اقدامات واحد ماتیتصم هیدعوا عل ۀمانع از اقام« پادشاه تیمصون» که
 یسو از. شدیم شناخته یاختصاص یادار مراجع در دعوا به یدگیرس وها آن نامورأم
 یاساس قانون داشتندکه باور یسیدا آلبرتمانند  یسیانگل دانانحقوق از یاریبس گر،ید

منکر  یحت (،20ص ،1390 ،ی)جواداست متمرکز یشهروند یهاحق بر شتریب انگلستان

                                                   
1. Common Law 
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عدالت  نیتأم یبرا نیتضمقابل را یمراجع نیچن سیسأبودند و ت یوجود حقوق ادار
هم طرف دعوا هستند  همزمان یادار یهاباور بودند که دادگاه نیبر ا رایز. دانستندینم

 منافات یدادرس در استقالل و یطرفیب اصول با نیا و نند؛ینشیو هم بر مسند قضا م
 .دارد

 رشد و جامعه روز یازهاین بنابر ز،ین انگلستان حقوق در زمان، گذشت با حال،نیباا
 ،یگوناگون اقتصاد یهاگستره در یالمللنیب و یداخل تحوالت و راتییتغ روزافزون

 دانانحقوق نیب در یحقوق یهادگاهید ،یفناوردانش و  ،یاسیو س یفرهنگ ،یاجتماع
و  ماتیآن را به تصم میدگرگون شد و تعم« پادشاه تیاصول مصون» ۀدربار سیانگل

 یناقض اصول عدالت، انصاف و دموکراس هاآن نامورأو م یدولت یاقدامات واحدها
 و عدالت اصول به مربوط نینو یحقوق یهاارزش ریتأثتحت ت،ینها در. آورند شماربه

 دانان حقوق فرانسه، یدولت یشورا عملکرد ییکارا و مثبت یهاتجربه و یساالرمردم
 دولت را مطرح کردند. هیدعوا عل ۀلزوم اقام زین یسیانگل

 مجلس. م 1947 سال در سرانجام که شد باعث یحقوق نینو دگاهید نیا امدیپ
از  تیقانون، شکا نیکند. برابر ا بیرا تصو« دولت  هیدعوا عل ۀاقام قانون» انگلستان

 ۀدربردارند یاز رفتارها یخسارت ناش ۀو مطالب یدولت یو اقدامات واحدها ماتیتصم
 .است شده ریپذامکان نیقواننقض 

 افتیم. چنان گسترش  1947قانون سال  بیاز تصو پس انگلستان یادار یهادادگاه
در  یکل ۀدسته و گون 49در  یادار یحدود دو هزار دادگاه اختصاص 1957که در سال 

بوده و در  یاتیامور مال ۀنیزم در یادار یهادادگاه نیا از یکی. آمد وجودبهکشور  نیا
 سیانگل یقضائمراجع  تیبر صالح یاتیمال یادار یدادگاه اختصاص تیبرابر آن، صالح

 .(611ص ،1389 هداوند،) شودیمقدم دانسته م
 قاتیو تحق هادادگاه قانون» 1958 سال در ادشده،ی قانون مثبت کارکرددنبال  به

 عنوان با یادار یقانون، شورا نیپارلمان انگلستان گذشت. برابر ا بیاز تصو «یادار
 یمراجع ادار ماتیرفتار و تصم و اعمال بر تا شد سیسأت «یادار یهادادگاه یشورا»

 یهاو اعتراض اتیشکا ،زین یاتیحقوق مال ۀگستر . دردینظارت و کنترل نما یاختصاص
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مستقل از  یاتیمال ۀریانگلستان در دا «یدرآمد و گمرکات سلطنت ۀادار» از یاتیمال انیمؤد
 .شودیم یدگیرس یسلطنتدرآمد و گمرکات  ۀادار

دولت  ماتیبر رفتار و تصم یقضائاز نظارت  کهیهنگام س،یانگل یحقوق نظام در
 بودنیقانون بر نظارت و شیپا یبرا «یعال دادگاه» اریاخت منظور د،یآیم انیسخن به م

 اگرچهفراموش کرد  دینبا حال،نیابا. است یدولت و یعموم یهاسازمان ماتیتصم
 زا یبخش ستند،ین یقضائ دادگاه( در انگلستان یاتیمال) یادار یاختصاص یهادادگاه

 یساختار نظر از درواقع،. ندیآینم شماربه زین یدولت دستگاه یادار سازمان ای خانهوزارت
ستگاه اصول عدالت و انصاف در د تیو رعا ییاستقالل بر کارا نیمستقل و جدا هستند. ا

 و تیتبع یعنادر داخل سازمان بودن به م لزوماا  رایز ،دیافزایم آن برو مرجع ناظر  یاتیمال
 تاسمستقل  یریگمیو قدرت تصم یبلکه از لحاظ ساختار و عمل ،ستین بودن طرهیس تحت

 (.Dubroff et al., 2014, p.217) است یاتیآن مربوط به امور مال تیصالحو  فیوظا یول
 و اتاختالفحل یمراجع ادار ،رانیا یاتیمال حقوق و یادار حقوق در که،آن حال

 کشور یاتیامورمال سازمان یدولت و یادار ساختار و سازمان از یبخش یاتیمال یهایدادرس
 ق.م.م(257 تا 255 مکرر، 251، 251، 247تا244، 216، 170 مواد موضوع یهائتیه)

 راجعم در را یدادرس در استقالل و یطرفیب اصول تواندیم موضوع نیا ند؛یآیم شماربه
 .کند دارخدشه رانیا یاتیمال یادار

نزد  تیدر نها انگلستان یاتیمال یادار یاختصاص یهادادگاه ماتیو تصم آرا
 دهینام 1«یقضائ یبازنگر»است که  یدنظرخواهیتجد قابل یدادگستر یعموم یهادادگاه

 دارد جروا متفاوت یابه گونه زین کایمرادر حقوق  یقضائ یبازنگر که،همچنان. شودیم
(Abraham, 1968, p.289).  

 و یادار یهانامهنییآ قیتطب در یاگسترده اراتیدر انگلستان اخت یقضائ یهادادگاه
 قواعد اساس، نیا بر. دارند الکامن حقوق عام قواعد و پارلمان مصوبات با یتبع نیقوان

 و یعموم مقام و دهدیخود را نم تیحق تجاوز از صالح یمقام چیبه ه الکامن حقوق
 و اقدام است شده واگذار تیصالح و اریاخت او به آنچه از شیب تواندینم یدولت
 اتخاذ در یعموم و یادار مقامات و یدولت یهاسازمان چنانچه رو،نیازا. کند یریگمیتصم

                                                   
1. Judicial Review 
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 یهادادگاه از یناش حقوق ال،کامن قوائد ها،عرف خود یادار اقدامات و ماتیتصم
اصول  ۀسرچشم و منبع عنوانبه را انگلستان پارلمان مصوبات و( انصاف قواعد)انصاف 
آن مقام  میتصم هیعل دعوا ۀامکان اقام نکنند، تیرعاحقوق انگلستان  یادیبن نیو مواز

 .(297ص ،1390 ن،ینو) بود خواهد فراهم یادار
تحوالت  امدیپ دیبا انگلستان یحقوق نظام در را یادار یهاوانید و هادادگاه ،نیبنابرا

 یادار یدخالت نهادها یسیانگل دانانحقوق آن، از شیپ رایز ؛دانست ستمیقرن ب یحقوق
 ریناپذاجتناب ضرورت واقع، در. دانستندیم قوا کیناقض اصل تفک یقضائرا در امور 

 در را یادار یهادادگاه سیسأسو، ت نیبه ا ستمیدوم قرن ب ۀمین از ژهیوبه معاصر، دوران
 هرگز نیا از شیپ تا که ستین معنا بدان نیا اما. است کرده جابیا انگلستان یحقوق نظام

 ژهیوبه یادار ۀژیو و یتخصص ینهادها ای ینظارت ادار ثیاز ح هایدگیرس از یانهیشیپ
 بارنینخست که دهدیم نشان انگلستان یحقوق خیتار بلکه،. نداشت وجود یاتیمال امور در

 در که یادار یبه دعاو یدگیدر رس یعموم یهادادگاه عام تیصالح اصل نقض بابت
 یاگونه «اتیگمرکات و مال ونیسیکم»در آن هنگام به ،گرفت صورت. م 1660 سال

 هرچند، .(169ص ،الف 1389 ،و مشهدی هداوند) شده بود ضیتفو یقضائ تیصالح
 انتقاد مورد ،یقضائرینهاد غ کیبه  یقضائ تیصالح نیچن یدر آن هنگام، اعطا

 حقوق در یینهادها نیچن سیتأس ز،ین آن از پس بود، فته قرارگر سیانگل دانانحقوق
بر  اتیعام مال یونرهایسیکم»نمونه،  ی. براافتی جروا انگلستان یاتیمال حقوق و یادار

تنها نهاد  عام یونرهایسیکم نیا. م1803شدند. در سال  سیتأس .م1799در سال  1«درآمد
 اعتراضات و اتیشکا به یدگیرس تیصالحدر انگلستان بودند که  یاتیمال یحقوق ادار

 ،.م1805 سال در نوزدهم، قرن در. داشتند را یاتیمال یهایابیارز ۀدربار یاتیمال انیمؤد
 یدگیرس یبرا زین 2«خاص یونرهایسیکم» ،یاتیمال یهااز انباشت پرونده یریجلوگ یبرا

 یدر چگونگ یمندقانون جادیا یشدند. برا سیتأس یاتیمال انیمؤد اتیبه اعتراضات و شکا
 3«درآمد بر اتیمال تیریمد قانون» تینها در خاص، یونرهایسیکم تیو فعال یدگیرس

 در.امروزه، (170-169ص همان،) گذشت انگلستان پارلمان بیتصو از. م1964در سال 
                                                   

1. General Commissioners Of Income Tax 

2. Special Commissioner 

3. Income Tax Management Act 
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ها دادگاه ها،وانیقانون د» بیبا تصو ،ستمیب قرن یانیپا یهادهه از انگلستان یحقوق نظام
 اندافتهیگوناگون گسترش  یادار یهاوانیها و ددادگاه ،.م2007مصوب « احکام یو اجرا

 رایز کنند،یم ارتنظ دولت یادار اعمال بر مندقانون یاو به گونه (181-176ص همان،)
 یبرا یپارلمان ونریسیکم) «یآمبودزمان پارلمان»در قالب  یگاه یادار یهاوانید نیا لزوماا
 یگوناگون دولت مرکز یهادر ارگان 2«نامطلوب ۀادار»موضوع  تیبه شکا 1(یادار امور

رفتارها و  ۀکه ممکن است دربردارند «یسازمان درآمد و گمرکات سلطنت» جملهاز
 .(163-162ص همان،) کنندیم یدگیباشد رسها ارگان نیا ۀناعادالن ماتیتصم

 سیتأس اتیبا توجه به نوع مال یاتیمال یتخصص ۀژیو یهاوانید انگلستان، در امروزه،
 ؛کنندیم یدگیرس یتخصص و یفن صورتبه یاتیمال اتیاند که به اعتراضات و شکاشده

 به یدگیرس وانید» ،3«یآموزش صنعت یاتیمال یهاتیبه معاف یدگیداوران رس»مانند 
 ،5«افزوده ارزش بر اتیمال و عوارض وانید» ،4«یبندشرط بر اتیمال اتیشکا

 .(187ص همان،) 6«بر درآمد اتیمال ۀژیو یهاونیسیکم»
 صوبم «احکام یاجرا و هادادگاه ها،وانید قانون» موجبکه به ییهاوانید نیا ۀهم

 انوید»که به  است شده یبندسطح کسانی و نینو ساختار کی در اند،شده سیتأس 2007
 نیا ۀهم ندهیآ یهاسال یو در ط شوندیم یبنددرجه« سطح دو وانید»و  «کیسطح 

نظام  قیاجرا و تحق هاوانیدو سطح از د نی. اشوندیساختار تازه ادغام م نیدر ا هاوانید
 .دیرا در انگلستان به دوش خواهند کش یعدالت ادار نینو

 یبرا. (141 ص همان،) دارند یشعب گوناگون تخصص سطح دو نیا از کیهر
 امور به که دیآیم شماربه «کیسطح  وانید» ۀگااز شعب هشت یکی یاتیمال ۀشعب ،نمونه

و گمرکات  یدولت یدرآمدها ۀادار» یسو از شدهاتخاذ یاتیمال ماتیتصم به مربوط یاتیمال
 یحقوق ایو  یقیشخص حق یسو ازاست  ممکن اتی. شکاکندیم یدگیرس «یسلطنت

                                                   
1. Parliamentry Commissioner For Administration  

2. Malad Administration 

3. Industrial Trainig Levy Exemption Referess 

4. Betting Levy Appeal Tribunal 

5. Value Added Tax (VAT) And Duties Tribunal 

6. Special Commissioners Of Income Tax    
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 تمبر م،یرمستقیغ ای و میمستق یهااتیمالممکن است  اتیشکا نیاقامه شود. موضوع ا
 بر اتیمال و یقانون یهاپرداخت ،یمل یهامهیبحق پرداخت، یهاهیابالغ ،یاراض یاتیمال

 ۀگونممکن است به کیسطح  وانید یاتیمال ۀشعب یدگیرس. ردیگ دربر را افزوده ارزش
 که یگرید مورد هر ای فرهایک نوع تا گرفته اتیمال مقدار از باشد، یماهو ای یشکل

 ماتیاز تصم یانیز نیورود چن یمدع یشاک ای باشد کرده وارد یشاک هیعل انیز یاگونهبه
 .(141ص همان،) باشد یاتیامور مال ۀو اقدامات ادار

. م2009 ۀیفور 5 ماده، در 42 شعبه در نیعملکرد ا ۀنحو و ساختار به مربوط قواعد
 ییاجرا 2009 لیآور 1 همان سال به مجلس ارائه شد و در ۀیفور 13در  و شد نیتدو

 نی. ادانست 2009 لیآور 1 دیرا با «یبدو وانید» اتیمال ۀشعب سیتأس ن،یبنابراشد. 
 وبر درآمد  اتیخاص، مال یونرهایسیکمعام،  یونرهایسیکم یهاوانید نیگزیشعب جا
 امور به یدگیرس به مشغول 2007 مصوب قانون بیتصو از پس که اندشدهعوارض 

 .بودند یاتیمال
 واردم اغلب در و است مستقل( یسلطنت) وگمرکات یدولت داتیعا ۀادار از شعبه نیا

. درخواست کندیم یدگیرس کندیمزبور اتخاذ م ۀادار که یماتیتصم هیعل اتیشکا به
و دسطح  وانید اتیو مال هیبه امور مال یدگیرس ۀشعب در شعبه نیا یآرا دنظریتجد
 .شودیم یدگیرس

 اساس بر که شودیم یدگیرس اشخاص از یگروه توسط اتیشکا ،یبدو وانیددر
 یسو ازاست  ممکناختالفات  ب،یتترنیبد .شوندیانتخاب م پرونده هر خاص یازهاین

 اتیالم وانید تیصالح. شوند یدگیرس دو نیا از یبیکتر ای یمال نامتخصص دانان،حقوق
 فاتاختال به وانید نیا شعب کشور، سرتاسر در و ردیگیسرتاسر انگلستان را دربر م

 .کندیم یدگیرس مربوط
 1دوگانه ای یفرانسو یالگو .3-2

 و یگانگی بر ال کامن یحقوق نظام و یسیانگل یالگو در که اندازه همان به
 ،1377 ،یانصار) شدیم یپافشار یو حقوق عموم یحقوق خصوص نیب یپارچگکی

 ی. مبانشودیدو شاخه از حقوق توجه م نیا نیب کیبر تفک یفرانسو یدر الگو ،(22ص

                                                   
1. French pattern or duality 
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 یدر نابرابر یحقوق عموم تیفرانسه آن است که ماه یتوجه در نظام حقوق نیو علت ا
قدرت  رایز. (183ص ،1380 رارجمند،یام) دارد شهیو ر نهفته دولت با مردم نیب روابط
 یتیامن و یسیو پل یادار ای یوانیاعمال آن در دست دولت و دستگاه د یو ابزارها یعموم

 یاژهیو یحقوققواعد  دولت و مردم نیب روابط در ینابرابر و تعادلعدم نیا. دارد قرار آن
 حقوق به آن یادار یوانید دستگاهدولت و  یدرازدست مانع سو، کی از که طلبدیم را
 گر،ید یسو از. شوند حاکم یاسیس دولت تابع شهروندان گاهیجا درمردم  یهایآزاد و

 یخدمات عموم ۀعرضرا به  خودکه دارد  یتوجه به قدرت عموم با دولت یوانید دستگاه
 چنانچه و بداند؛ مکلّف جامعه تیو امن یو حفظ نظم عموم یوجه و برقرار نیبه بهتر

 یتجاوز یعموم یادار یهاسازمان و یدولت ینهادها یسو از مردم یهایآزاد و حقوق به
 .باشند اشخاص به وارده خسارت جبران و ییگوپاسخ به مکلّف باشد، گرفته صورت

 اریبس یاتیمال استیاز عدالت در س نانیسو نقش دادگاه درخصوص اطم نیا از
 است نهیزم نیقدرت حکومت در ا هیعل یادیبن یمرجع مانع نیاست و ا یدیکل
(Howard, 2009, p.22 .) 

 یمزدو در مقابل کار خود  کنندیکار م یگرید یکه برا یدر حقوق فرانسه، اشخاص»
 به یسودرسان تیاولو باها آن کار انجام ای: شوندیم میبه دو دسته تقس کنندیم افتیدر

 ۀدست. است یسود و منفعت عموم یبر مبنا هاآنانجام کار  ای است، کارفرما شخص
مورد بحث  یدوم در حقوق ادار ۀهستند. دست یمورد توجه حقوق خصوص نخست
در واقع برابر  هاآن تخلفات به کنندهیدگیرس یادار ینهادها و یاتیمال مورانأم «.هستند

 یاندازدر فرانسه راه یاتیو مال یحقوق مال ،یحقوق ادار ۀژیو یاصول و قواعد حقوق
و  یقضائاز دستگاه  مستقل یو ساختار ژهیو یقواعد حقوق ها،وهیش ن،ییآ از و اندشده

اختالفات  وفصلحلو  یبه دعاو یدگیفرانسه در رس یدادگستر یعموم یهادادگاه
 یادار و یعمومحقوق  ۀیرو کی «فرانسه یدولت یشورا» کهنیا ژهیو به. خوردارندبر

 عدالت وانید که،چنانکرده است. هم جادیرابطه ا نیدر ا ژهیو یحقوق قواعد با یخاص
 نیبه ا یتوجه اصوالا انگلستان، در» ادر آغاز راه قرار دارد. ام نهیزم نیدر ا رانیا در یادار
 ،رونیازا. شودیم ستهینگر استخدام منظر از کار یحقوق مفهوم و شودینم یبندمیتقس
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 در. است 2کار قانون از ترگسترده اریبس 1کاربرد اصطالح قانون استخدام در انگلستان
 ۀهم ،انگلستان در یول. دارد وجود یخاص قانون مذکور ۀدست دو از کیهر یبرا فرانسه

 یاز قواعد حقوق یادیبخش ز ،عالوهبه. ندانوع از قواعد و مقررات کیمستخدمان تحت 
 یاروپا شکل گرفته است. از سو ۀجامع ینهاد یهااستیس یمبنا بر انگلستان در استخدام

 دانندیم 3بحث از کارگر و کارفرما را در ارتباط با صنعت گاهیدر انگلستان جا یبرخ گر،ید
 دانانحقوق از یبرخ یحت ل،یدل نیهم به. ستندین قائل آن یبرا یخاص یحقوق گاهیجا و

حقوق  ۀآن را به دو شاخ صرفاا اند،رفتهیپذ را یعموم حقوق وجود که ایتانیبر دیجد
 .(303ص ،1394 ،یارت یطاهر) «.اندمحدود کرده یو حقوق ادار یاساس

که  گرددیبرم کشور نیا 1789 انقالب به فرانسه یهادر دادگاه یدوگانگ نیا ۀشیر
 یقضائمحاکم  نیب تیصالح یبه دوگانگ و بود ونیانقالب یهااز آرمان یقضائاصالح نظام 

 یحقوق) یقضائنظم  ،یفرانسو یدر الگو گر،ید یمنجر شد. به عبارت یو محاکم ادار
 ویمنتسک یهاهدگاید کهنیا ژهیوبه. است( جدا یادار یهاهدادگا) یادار نظم از( یفریوک
 یادار یهادادگاه یدوگانگ و کیتفک ینظر یهانهیزم قوا کیتفک اصل ۀدربار.( م1748)
 یسیانگل قضات حال،نیباا. بود کرده فراهم فرانسه یحقوق نیدکتر در شیپ از را یقضائ و
 «انصاف قواعد» و «ال کامن قواعد» ،«االتباعالزم یقضائ ۀسابق ۀقاعد» یریکارگبه با ز،ین
 توجه با (95-80 ص ،1371 ،ریرد) کنند اقدام انگلستان حقوق ینوساز به تا دندیکوشیم

 با که دارد وجود دادگاه گونه دو یفرانسو یالگو در که گفت دیبا شد، گفته آنچه به
 حقوق و یعموم حقوق یکل یهاشاخه از یکی به کیهر ،خاص یحقوق قواعد به توجه

 کارکنان و مأموران یسو از آن موضوع تخلفات و اتیمال. کنندیم یدگیرس یخصوص
 یاتیمال و یمال حقوق ،یادار حقوق ،یعموم حقوق قواعد از فرانسه یاتیمال دستگاه

 یدگیرس یادار یهادادگاه در اتیشکا و یدعاو اختالفات، گونهنیا. کنندیم یرویپ
 یبه معنا یفریو حقوق ک یکه مربوط به قواعد حقوق خصوص یدعاو گرید اما، ؛شوندیم

 یدگیرس اندهیقضائ ۀقو نظر ریز که یدادگستر یعموم یهادادگاه در هستند،( بزه)خاص 

                                                   
1. Employment law 

2. labour law 

3. Industrial Relation 
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 بهطور دولت کارکنان یادار تخلفات به یدگیرس در یفرانسو یبه الگو رو،نیازا. شودیم
 .شودیگفته م ینظام دوگانگ یعموم حقوق از یناش یدعاو و یکل

 هادادگاه نیا .شودیم یدگیرس فرانسه یادار یهادر دادگاه یادار یدعاو
 Bell). کنندیم یرویپ( یادار قانون) یادار خاص نیقوان از و دارند یاژهیو مراتبسلسله

al., 2008, pp.41-45 et). باال به نییپا از فرانسه یادار یهادادگاه مراتب،سلسله نیا در 
 یدولت یشورا و دنظر،یتجد یادار یهادادگاه ،یبدو یادار یهادادگاه: از نداعبارت
 ص ،1384 ،پرو) دارد قرار یادار یهادادگاه ۀهم سأر در فرانسه یدولت یشورا .فرانسه

 یعموم حقوق و یادار حقوق یدعاو به یدگیرس یادار مرجع نیتریو عال (257-300
منابع  نیترشورا از مهم نیا ۀیرو .است یاتیحقوق مال جملهاز (730ص ،1389 هداوند،)

 یدولت یشورا یهاهیرو توسط جادشدهیا یقواعد حقوق و استفرانسه  یحقوق ادار
 یهانظام در راخود  یاثر ارشاد زین اروپا از خارج در ،ییاروپا یدر کشورها تنهانه ،فرانسه
و نظام حقوق  رانیدر ا یحقوق نیدکتر کههمچنان. گذاردیم هاکشور گرید یعموم حقوق

 .است ریپذریتأث اریبسفرانسه  یدولت یشورا ۀیرو از ز،ین رانیا یو عموم یادار
 یعال یشورا ،یاتیمال اختالفحل یهائتیه ران،یا یاتیمال حقوق و یادار حقوق در

 دولت کارکنان و یادار تخلفات به یدگیرس ئتیه و یاتیمال یانتظام یعال ئتیه ،یاتیمال
 که اندشده سیتأس «اداره کردنقضاوت» یادار حقوق یکل اصل نیهم یراستا در زین

 است کشور نیا در هادادگاه یدوگانگ ستمیس و فرانسه یحقوق نظام از یالگوبردار
 .(348،ص1394 ،یرتا یطاهر)

 و اختالفات دولت، و اداره فیوظا یگستردگ لیدل به فوق، کیتفک وجود با»
 هاآن به ییگوپاسخ ییتوانا یقضائ محاکم ازآنجاکه و است افتهی شیافزا یادار اتیشکا

 نیهم به. است شیافزا به رو یادار یاختصاص یهادادگاه و هاونیسیکم تعداد ندارند، را
 تیصالح با یهاونیسیکم و یادار یاختصاص یهادادگاه هم انگلستان در ل،یدل

 ۀقو ۀمجموعریز اما کنند،یم یدگیرس یادار اختالفات و اتیشکا به که یقضائشبه
 « .است شیافزا به رو نداهیقضائ
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 سازمان و یمؤد متقابل ارتباط و فاتیتشر حذف زین کایمرا کشور یاتیمال یدادرس در
 رد درج قیطر از مذکور الزامات ،یشهروند حقوق تیرعا منظوربه و بوده توجه مورد
 (.Hoffer & Walker, 2014, p.225) است شده ابالغ مراجع به مقررات و نیقوان

 1مختلط ای یآلمان یالگو .3-3

 ،خستن ۀوهل در ،یاتیمال یدعاو و اختالفات به یدگیرس یدوگانگ یالگو در اصوالا
. دکننیم یدگیرس آن به یاتیمال یادار مراجع که دیآیم شماربه یادار یدادرس یاگونه

 و اقدامات ،عمالاَ بر را یقضائ یبازنگر و نظارت عمالاِ یقضائ مراجع دوم، ۀوهل در
 در فهیوظ نیا یگانگی یالگو در اما. دارند عهده بر یادار مراجع و مقامات ماتیتصم
 .است یقضائ مراجع با نخست ۀوهل

 رهاکشو از یبرخ اما،. است رفتهیپذ را ادشدهی یحقوق نظام دو از یکی یهرکشور
 در یاتیمال یدعاو و اختالفات بهنسبت یدادرس یِدوگانگ و یگانگی یالگو دو بیکتر با

 ینیب شیپ آن یبرا را یمقررات و یحقوق قواعد خود یاتیمال حقوق و یادار حقوق نظام
 .(353ص،1394 ،یرتا یطاهر) اندکرده

 شده ختهیآم همدر ادشدهی یالگو دو آلمان یاتیمال حقوق و یادار حقوق نظام در
 یعموم ۀدوگان حقوق ،شودیم یرویپ یژرمن ـ یروم حقوق از که کشور، نیا در. است

 شده رفتهیپذ یادار یدعاو و اتاختالفحل یبرا مستقل یهادادگاه وجود و یخصوص و
 شماربه آلمان ۀیقضائ ۀقو ۀرمجموعیز یادار یهادادگاه ،یبیکتر یالگو نیا در اما،. است

 و جدا کامالا  آلمان یِمومع یهادادگاه ساختار از یادار یهادادگاه نیا ساختار. دیآیم
 و یگانگی یالگو مثبت یحقوق اصول و قواعد از یبرخ از الگو، نیا در. است مستقل

 رو،نیازا. است شده ینیچخوشه یدوگانگ یالگو مثبت یحقو اصول و قواعد از یبرخ
 از ، یفرانسو هدوگان یحقوق نظام در ییاکار و تخصص اصل تیرعا به توجه با درآلمان

 به یفرانسو تیحساس تا شودیم یریگبهره یادار یهادادگاه در یادار متخصصان
 و یدعاو ترمنصفانه و عادالنه و عیسر وفصلحل در و شود درک بهتر یادار متخصصان
 و ، هگانی یسیانگل یالگو از یرویپ با گر،ید یسو از. شود عمل موفق یادار اختالفات

 ،«باشد خودش یدعوا یقاض تواندینم یکس چیه» دیگویم که یحقوق اصل برابر

                                                   
1. Germany pattern or mixed pattern 
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 زین قوا کیتفک اصل تا دارند قرار هیقضائ ۀقو ۀیعال استیر تحت آلمان یادار یهادادگاه
 ..(276ص ،1391 ،زادهیموس) شود تیرعا یدرستبه

 یفرانسو یحقوق نظام هردو محاسن آلمان در یادار یدادرس یحقوق نظام درواقع،
 و قضاوت آلمان، در. است کرده یالگوبردار دو آن از و ختهیدرآم باهم را یسیانگل و

 کارمندان که داردیم انیب مطالعات رایز ،است شده الحاق هیقضائ ۀقو به یادار یدادرس
 :ندامرتبط مهم آفت دو با یشغل روابط نوع و سازمان با یقرارداد ۀرابط لیدل به یادار
 کهنیا دوم و اندمتخلف انیمؤد یتمام و ستین برائت بر اصل هاآن نظر از کهنیا اول

 ودشانخ یسازمان تیموقع حفظ گرو در هاآن ۀفیوظ یادا که معتقدند یاتیمال مورانأم
 اصول با تناقض در امر نیا و( Robert et al., 2009, p.177) است مسائل یتمام در

 اختالفحل یدگیرس مرجع ارتباطعدم لذا .است یقاض استقالل اصل و منصفانه یدادرس
 مرتفع را قضاوت ۀنحو رامونیپ هاینگران از یاعظم بخش ییتنهابه ،نیطرف از یکی به

 .کرد خواهد
 ۀقو از یبخش ،آلمان یاساس قانون موجببه ،نظردیتجد و نینخست یادار یهادادگاه

 را فدرال یهادادگاه ۀهم نیب یقضائ ۀیرو وحدت عام، یسنا کی و ندکشور نیا ۀیقضائ
 از نظر صرف و کسانی یاوهیش به یاساس قانون ۀلیوسبه قضات استقالل. کندیم نیتضم

 .است شده تیحما باشد متعلق یقضائ مرجع کدام به یقاض کهنیا
 :شوندیم یبنددسته ریز یکل ۀدست پنج در آلمان ۀیقضائ ۀقو در هادادگاه

 ؛یفریک و یمدن یعموم یهادادگاه .1
 ؛یادار یهادادگاه.-2
 ؛کار یهادادگاه .3
 ؛یمال یهادادگاه .4
 .یاجتماع یهادادگاه -5
 تیموقع یدارا و مستقل و منفک مجزا، کامالا( دولت) هیمجر ۀقو از هادادگاه نیا
 نییآ قانون» نام به یاژهیو قانون کشور، نیا در. ندارند یبرتر یگرید بر کیچیه و برابرند
 و ساختار «یادار یهادادگاه یدادرس نییآ قانون» کهنیا ضمن. دارد وجود «یادار یدادرس

 نیا. کندیم مشخص یادار یهادادگاه در را یادار تیصالح یشکل قواعد و اراتیاخت
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 یادار دادگاه یسو از نخست ۀمرحل در هادادگاه نیا یآرا. اندیادرجهسه یادار یهادادگاه
 از یانیپا ۀمرحل و سوم ۀمرحل در و یادار یعال دادگاه در دوم ۀمرحل در. شودیم صادر

 .(159ص ،1391 همکاران، و سهکاس) شودیم صادر فدرال یعال دادگاه یسو
 یقاض نفرشان سه که شودیم لیتشک عضو پنج از آلمان یادار دادگاه ۀشعب هر

 توسط موقت دستور صدور. ندیآیم شماربه یعال قضات از گرید نفر دو و یاحرفه
 .است ریپذامکان یادار اقدام ای عمل توقف یبرا آلمان یادار یهاگاهداد

 یریگجهینت
 یدر کشورها یاتیمال اتاختالفحل نینو یهانظام از یبرخ مختصر طوربه نوشتار نیا در

 و انگلستان یاتیحاکم بر نظام مال ۀیگان دادرسی الگوی جملهاز ،است شده ینمونه بررس
 یقیتلف ایمختلط  یالگو نیو همچن فرانسه یاتیحاکم بر نظام مال ۀدوگان یدادرس یالگو

 در یاتیمال یدادرس نظام نیهمچن. است یمُجر و حاکم آلمان یاتیمال یکه بر نظام دادرس
حاکم بر  نظام یالگو یبررسمقاله  نیانگارش  از هدف .استشده  یبررس رانیا کشور
 نینو ییالگو یمعرف نیچنهم و شدههاشار یکشورها با سهیمقا در رانیا یاتیمال یدادرس

 یبندبا جمع نجا،یا در .است مردم و دولت متقابل حقوق تیرعا نیتضم منظوربه
 :شودیم یینها یابیارز لیشرح ذ بهاز الگوها  کدامهر ،گفتهشیپ مطالب نیترمهم

 ادغام شاهد ینوعبه ،است انگلستان کشور بر حاکم که گانهی یدادرس نظام در. 1
نظام  نیا و میهست یقضائ دنظریتجد تیقابل با(  یئقضاشبه) یو قضائ یادار یهادادگاه

 است،مقننه مشهود  ۀقو به نظاماین  ی. وابستگاست یمتک یادار یهایدگیرس به شتریب
 .استقوا محل تأمل و نظر  کیکامل اصل تفک تیعدم رعا لذا

 یدگیرس مراتبسلسله ،حاکم بر کشور فرانسه ۀگاندو یاتیمال ینظام دادرس در. 2
امر  قتیفرانسه است که در حق یدولت یشورا تاا یو نها یمراجع قضائ ،یادار مراجع شامل

 و دنظریتجد یسپس برا شود،یمانجام  هیمجر ۀقو به وابسته یادار یهایدگیبدواا رس
 نیا در .گرددیفرانسه ارجاع م یدولت یو در آخر به شورا هیقضائ ۀقو به یقضائ نظارت
 یأر یزیرهیو پا یدر طراح هیمجر ۀقو یعنی اختالف نیطرف از یکی دخالت زین روش

 مراجع استقالل اصل و قوا کیتفک اصل تیرعا توانینم و استمشهود و واضح  هیاول
 .کرد دییتأکامل  طورهب آن در را یقضاوت
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 است، آلمان کشور یاتیمال یدادرس نظامناظر بر  که (مختلط) ختهیآم یالگو در. 3
 حقوق از که کشور نیا در .است شده ختهیآم هم دراشاره شد  ترشیکه پ ییالگو دو

و  اتاختالفحل یبرا (یادار) مستقل یهاوجود دادگاه ،کندیم یرویپ یژرمن-یروم
 هدوگان یالگو ای مختلط ای ختهیآمنظام  زیوجه تما ،قتیاست.در حق شده رفتهیپذ یدعاو

 دوگانه یالگو در کهیطوراست به هیمجر ۀقو از یادار یهااستقالل دادگاه (یفرانسو)
نظام مختلط  در اما. است هیمجر ۀقو ۀرمجموعیز و یئقضاشبه یمراجع یادار یهادادگاه

 نیا.در نداهیقضائ ۀقو ۀرمجموعیو ز یتخصص ،یقضائ یمراجع یادار یهادادگاه( آلمان)
 وفصلحلتا به  شودیم یریگبهره مستقل یادار یهادادگاه در یادار متخصصان از نظام
 .ابدی دستاختالفات  ترقیو دق ترعیسر

 یتالش قانونگذار مبن وجود با ،میابییمدر رانیا یاتیمال یدادرس یحقوق نظام در. 4
 متعدد مراجع یطراح ارچوبدر چ یاتیمال انیو حقوق مؤد یاصول دادرس تیبر رعا

 و یمواز یهاتیبا صالح گاه که دنظریتجد ای اعتراض درخواست قبول و یدگیرس
عادالنه و  یموجب نقض اصول دادرس یدر موارد ،اندشده یطراح زین مشابه یکارکردها

 وانید یمواز تیصالح ،مثال یبرا ،اندشده یحقوق عموم ای یحقوق خصوص عییتض
 توجه انیشا مرجع دو نینقض احکام در ا ۀجینت و یاتیمال یعال یو شورا یعدالت ادار

 اریکه متضمن اخت میمستق یهااتیمالمکرر قانون  251 ۀماد در مقرر حکم نیهمچن. است
به علت نقض اصل  ،است یئقضاشبهمراجع  یقطع یآرا یدر بازنگر یمقام ادار نیباالتر

از دولت ممکن است  یعدم استقالل مرجع ادار نیو همچن شدهاعتبار امر قضاوت
 .سازدرا فراهم  یمؤدحقوق  عییموجبات تض

 مختلط یالگو درگفت  توانیم شد، اشاره ترشیپ که یمراتب جیدر نتا دقت با
اصل  تیو از لحاظ رعا شده قیتلف دوگانه و گانهی یالگو یهاتیمحاسن و مز ،(آلمان)

 .است یمعتبر ازاتیامت یدارا یمرجع قضاوت یطرفیاصل ب تیقوا و رعا کیتفک
و ضامن حقوق  دهیممکن است در بدو امر پسند کنندهیدگیرس متعدد مراجع یطراح

 که یاتیمال یهاپرونده فیتکل نییو عدم تع یدادرس ۀاطال اما شود، یتلق یدعو نیطرف
است  یخواهد بود امر یو عموم یبه حقوق خصوص ریناپذجبران خسارات بروز باعث

 .استعادالنه  یبا اصول دادرس رتیکه صریحاا در تضاد و مغا
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 صراحتاا  که رانیا یقانون اساس 57قوا در اصل  کیاصل تفک شدنرفتهیپذ وجود با
 یابتدا نیهمچن و «…گرندیکدی از(مستقل هیمجر ه،یقضائ ،مقننه) قوا نیا…» داردیم انیب

 که مستقل است یاقوه هیقضائ ۀقو» کهنیا بر داردیم اشعار که قانون همان 56 اصل
 ریز فیوظا دارعهده عدالت به دنیبخشتحقق مسئول و یاجتماع ،یفرد حقوق بانیپشت

 یدگیرس و شدهنقض  کیقانون سطح  نیمشخص احکام مندرج در ا طوربه ،«...است
 هیمجر ۀقو البته و یئقضاشبهمراجع  یانحصار تیدر صالح یاتیبه اختالفات مال یماهو
 ضامن یعدالت ادار وانیبه د یشکل یدگیرس تیصالح یصِرف اعطا و است گرفته قرار
منصفانه  یاصول دادرس ۀکنندنیو تضم یمصرح در قانون اساس ۀشداشارهاصول  تیرعا
 کی کهنیا برعالوه ،بود نخواهد یدعو نیطرف از هکنندیدگیرس مرجع استقالل جملهاز

 استکه عمدتاا از قضات بازنشسته  یاتیمال دنظریو تجد یبدو یهائتیهدر  ینفر قاض
 همایمشارال اشراف و تخصص زین و کندیم افتیدر هیمجر ۀقو از را خود یایمزا و وجوه و
 داایشد است یحقوق یاپرونده و میمفاه نیتردهیچیپ جزو امروزه که یاتیمال امور به

 .بود نخواهد عادالنه یدادرس اصول نیگزیجا ،است دیدترمحل
فقدان  ،یاتیمال اختالفحلحاکم بر  یدر مقررات شکل یو خشک یریپذانعطاف عدم

 نینو یهاروش کارنبردنبه نیهمچن و یآمار رساختیز و یاطالعات یهابانک
 اختالفحلنظام  گرید یهاضعفاز  زیو مصالحه ن یداور ،یگریانجیمانند م اختالفحل
 .است رانیادر  یاتیمال

 یالگو عنوانبه مختلط یدادرس نظام انتخاب و رفتهیپذصورت یهایبررس به توجه با
 با رانیا در یاتیمال یدادرس شتریب انطباق یبرا لیذ یشنهادهایپ ،یاتیمال اختالفحل نینو

 :شودیم ارائه اختالفحل نینو یهانظام
 در یادار نامتخصص از استفاده با هیقضائ ۀبه قو یاتیمال اختالفحلنظام  الحاق. 1

 .هیمجر ۀقو
  .یاتیمال اتاختالفحل به منحصر یاتیمال یدادرس نییآ قانون نیتدو. 2
مذاکره  ،یگریانجیم ،یداور جملهاز اختالفحل نیگزیجا یهاروش ینیبشیپ. 3

 .کوچک و متوسط یهادر پرونده
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 و مستقل قضات از یریگبهره با یاتیمال مئجرا ۀژیو یدادسرا و دادگاه لیتشک. 4
  .هیمجر ۀقو به روابستهیغ و خبره کارشناسان

و  یبانک یهااکنشتر ،اموال ییشناسا منظوربه کیالکترون یاز بسترها استفاده. 5
 .و سازمان یمؤد نیب اختالفات کاهش و درآمدها حرازا در سهولت یبرامعامالت  ریسا

 .میمستق یهااتیمالمکرر از قانون  251 ۀماد حذف. 6
 یدادرس نظام که میابییمدر شدهاشاره یهانظام قیتطب و فیتعار به عطف با انیپا در

و اصل  کنندهیدگیاصل استقالل مراجع رس ۀنیزم در ییهاضعف یدارا رانیا یاتیمال
 یهارساختیز و اطالعات یورافن نینو یبسترها به توجه فقدان نیهمچنقوا و  کیتفک

 ،یعموم حقوق نیهمچنو  اشخاص یخصوصحقوق  تیرعا یبرااست و  کیالکترون
و انطباق  میمستق یهااتیمالدر قانون  شدهفیتعر مراجع اصالح بهنسبت دیبا قانونگذار

 .کندرا اجرا  یاقدامات مقتض یو باالدست یاساس نیقوان ریقانون با سا نیا
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Abstract 

The purpose of enacting laws and regulations in each country is to guarantee the 

fundamental rights of individuals in society by observing the principles of a fair 

trial, not infringing on individuals' private rights, and protecting society's public 

interest. Today, taxation is one of the primary sources of income for governments, 

due to the challenges associated with how to claim it as well as designing a dispute 

resolution mechanism for the collection of various taxes based on the legal 

principles accepted in each country, it is a place of conflict between the 

government and the people. Therefore, it is necessary to form references 

following a model under legal principles so that the government on the one hand 

and the taxpayers on the other can be confident. These authorities will be able to 

rely on the rules and respect the rights of the parties. Finally, provide a just 

solution to the dispute. This important thing will not be achieved except by 

observing the principles of fair trial in a new system of proceedings approved by 

all international legal institutions. And is an important covenant in the 

international community to achieve civil society. Accordingly, various legal 

systems have been established regarding tax litigation. Each of them may have 

strengths and weaknesses in terms of proximity or deviation from the principles 

of a fair trial. This article examines the patterns governing the tax dispute 

resolution system in Iran, selected countries of the European Union and compares 

the mentioned models. While trying to introduce the selected and new model, in 

terms of observing the legal principles, proposals following the existing models 

should be provided to eliminate possible problems in Iran's tax dispute resolution 

system through reforming the structure and procedures of the proceedings. 

Keywords: Tax system, principles of fair trial, tax dispute resolution model, Iran, 

Germany 
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