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  ∗، نقض متقابل حقوق شهرونديقانون گریزي

  1فرهاد پروین *

  چکیده
ي جامعه است. انتظار رعایت موازین گریزي از موانع مهم رشد و توسعه قانون

بندي شخص به مقررات، تفسیر قـانون   و مقررات از جانب دیگران و عدم پاي
ي ابـزاري از  به نفع منافع فردي و گروهی، تقلب نسبت بـه قـانون و اسـتفاده   

ات، سوءاستفاده از مقررات براي اضرار به منافع عمومی یـا خصوصـی و   مقرر
گریـزي اسـت.    شـکنی، از جملـه اَشـکال متنـوع و متعـدد قـانون       نیز قـانون 
ي منفی فرهنگی در برابـر ویژگـی مثبـت فرهنـگ     گریزي یک خصیصه قانون
هاي مـدنی،   گرایی است. شهروندان، از حقوق متنوع و متعددي در زمینه قانون
باشـند. تـأمین   مـی اسی، اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی و قضایی برخوردار سی
گریـزي منحصـر    هاست. قانون ي دولتي حقوق شهروندي از اهداف همهبهینه

آمیـز و   هاي عمومی نیز با وضع مقررات تبعیض به شهروندان نیست. گاه ارگان
شـوند.   زي مـی گری ي مقررات، دچار قانونعادالنه آمیز و غیر  یا اجراي تبعیض
گریزي بر حقوق شهروندان در مقابل هم و نیـز بـر حقـوق     بررسی آثار قانون

گریـزي درون سـازمانی بـر     دولت و شهروندان در برابر یکدیگر و نیـز قـانون  
                                                        

  .22/7/1392ـ تاریخ پذیرش:  19/6/1392تاریخ دریافت:  ∗
 farhadparin@gmail.com                  ي حقوق و علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطباییاستادیار دانشکده.1
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  دهد.  حقوق شهروندان، اهداف مقاله را تشکیل می
  گریزي، حقوق متقابل. گرایی، قانون حقوق شهروندي، قانونواژگان کلیدي: 

  مقدمه
 حقـوقی،  هاي مختلـف  ها جلد مجموعه مقررات مدون در زمینهبا وجودي که ده

 با وجودي که همـه  ؛جزائی، اداري، شهر و شهرداري، مالیاتی و ثبتی وجود دارد
دانند و کسی منکـر اهمیـت و لـزوم تبعیـت و      خود را تابع و مجري مقررات می

توانند نتایج مطلوب و کامالً  نمی ی این مقررات عمالًیاجراي قوانین نیست، اما گو
ـ        نظـر ه مفید براي جامعه داشته باشند و گاه حتی وجود یـا فقـدان آنهـا مـؤثر ب

هـا  خودي خود جز نقشی بـر اوراق نیسـت و ایـن انسـان    ه رسد. مقررات بنمی
ها و یا  دهند. حاکمیت قانون بر انسان (مجریان و تابعان) هستند که به آن روح می

ا بر قانون، دو راهی مهمی است که همه کم و بیش با آن مواجـه  ه حاکمیت انسان
خالف امیال و منافع فردي و گروهی است.  هها ب هستند. حاکمیت قانون بر انسان

از جانب دیگر قانون محوري و تبعیت از قانون آن چنان مقبولیت یافته است کـه  
. در نتیجه گـاه در  کند صراحتاً ابراز دارد که از قانون برتر است کسی جرئت نمی
اما در کردار سعی دارد قانون را  ،شود که شخص مطیع قانون است گفتار اظهار می

کنند و قوانینی را  مطیع خود گرداند. برخی به قوانین مفید به حال خود استناد می
 يکنند تا با مداخله در نحوه دهند سعی می حال خود تشخیص میه که غیر مفید ب

گریـزي   ررات را در استخدام خود درآورند و این همـان قـانون  تفسیر یا اجرا، مق
  کثرت آن همه را بستوه آورده است.است که 

افراد جامعه  يآن با همه يمراعات حقوق شهروندي، به سبب ارتباط گسترده
ی، در گرو یاجتماعی، اقتصادي و فرهنگی و قضا  ابعاد مدنی، سیاسی، يو در همه

ررات اسـت. اگـر مقـررات تـابع اشـخاص باشـد و       تبعیت عملی اشخاص از مق
گریزي، در زمانی و مکان دیگر، بـا   گریزي گسترش یابد، هر منتفع از قانون قانون
  ي، متضرر از این پدیده خواهد شد.گریزي دیگر با قانون همواجه

بر حقـوق شـهروندان در    قانون گریزيحقوق شهروندي و آثار  ،گریزي قانون
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دولــت و نیــز بــر حقــوق درون ســازمان (عمــومی)، در مقابــل هــم و در برابــر 
  گیرد. ي بعدي مورد بررسی قرار میها قسمت

  گریزي و حقوق شهروندي  مروري بر قانون
 Lawو به انگلیسـی   Loiاست که به فرانسه  Canonیونانی  يب کلمهقانون، معر
ـ  ـ   حقوقی يگریزي یک پدیده قانون 1شود. گفته می ل اجتماعی است کـه در مقاب
گریزي داراي ابعاد و اشکال متعدد است و مفهوم عام  ی قرار دارد. قانونیگرا قانون

ولـی هـر    ،گریزي است شکنی قانون شکنی دارد. هر قانون تري از قانون و گسترده
گریزي، حیله نسبت به مقررات اسـت کـه    شکنی نیست. قانون گریزي قانون قانون

ب نسبت به قانون است. آن، تقلجات . یکی از درباشدمیداراي درجات متفاوت 
اي از بایدها و نبایدهاست. انسان هرگاه ایـن اوامـر و نـواهی را     حقوق مجموعه

مغایر با منافع خود دیده و امکان گریز آشکار از آن را نداشته اسـت، بـا حفـظ    
گریـزي   ظاهر موازین قانونی، به تخریب محتواي آن پرداخته است. کثرت قـانون 

تواند رعایت قـانون را  کند و می را از ناهنجار به هنجار تبدیل میدر مواردي آن 
و رهـن   الحسـنه  کار بردن اصطالحات ودیعه، قـرض ه به ناهنجاري تبدیل کند. ب

عنوان ه گیري از تصریح به ذکر سود پول بدر قراردادهاي اجاره، براي پیش کامل
ـ  بها، استفاده از وکالت بال اجاره قطعـی در معـامالت    جـاي سـند انتقـال   ه عزل ب

 ياتومبیل براي پرهیز از تشریفات زیاد و مالیات بیشتر در انتقـال قطعـی، ادامـه   
مستمر تحصیالت بـراي پرهیـز از خـدمت سـربازي و برخـورداري از معافیـت       

اي در اسناد رسمی محاضر در معامالت امالك و  احتمالی آتی، درج قیمت منطقه
 راي احتراز از پرداخت مالیـات بیشـتر، آن  جاي درج قیمت واقعی به منقول ب غیر

کثرت عمل به آنها باعث حکم به صحت و مشروعیت چنان عادي شده است که 
  آنها شده است.
ب نسبت به قانون بـه شـدت نهـی    گریزي و به ویژه تقل ن مجید، قانوندر قرآ

شده است. در حقوق مذهبی، اخالق عنصر اساسی و الینفـک حقـوق محسـوب    
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نمایند و دروغ و هرگونه  زیادي به حقیقت و پاکی نیت سفارش میشود. آیات  می
 يبقره دربـاره  يسوره 66و  65هاي  سازند. آیه نیت یا عمل خالف را ممنوع می

داستان اصحاب سبت (شنبه) اشاره به این موضوع دارد. اصحاب سـبت داسـتان   
ضـرت  اي است که در کنـار دریـا قـرار داشـته و پیـرو آیـین ح       ساکنان دهکده

آمدند و روزهاي دیگر ناپدید  ها در روز شنبه روي آب میبودند. ماهی 7موسی
خواستند دستور الهی مبنی بر حرمت شنبه را بـا صـید مـاهی     شدند. آنها نمی می

ی یهـا  دادند. آنها حوض ظریف انجام می ينقض کنند. اما این کار را با یک حیله
آمدنـد، در   ، روز شنبه به روي آب میهادر کنار دریا درست کرده بودند که ماهی

که بتوانند برگردند. سپس آنهـا را روز یکشـنبه    آن شدند، بی درون آن سرازیر می
کردند و به این ترتیب حرمت صید در روز شنبه به طور ظـاهري حفـظ    صید می

  دهد:شد. قرآن مجید براي اینان عذابی سخت را وعده می می

ما که عصیان ورزیـده، حرمـت شـنبه را نگـاه     اید جماعتی از ش محققاً دانسته
  نداشتند، آنها را مسخ کردیم و گفتیم بوزینه شوید.

و این عقوبت مسخ را کیفر آنها و عبرت اخالف آنها و پند بـراي پرهیزکـاران   
  .2گردانیدیم

اعراف نیز بیان شده است. تعیین این  يسوره 166تا  163این واقعه در آیات 
 يکننده تنها توجیه گریزي و تقلب نسبت به آن، نه که قانوندهد  مجازات نشان می

کار خالف نیست، بلکه مجـازاتی بسـیار شـدیدتر از بسـیاري از گناهـان دارد.      
  فرماید: می 231 يآیه ،بقره يخداوند در سوره

»تَّال تَ وذُخوا آیاهللاِ ات پـروین،   »مسـخر نگیریـد  ... و آیات خدا را بـه ت  واًزُه)
1379 ،67.(  

شناختی  عوامل مختلف تاریخی، تجربیات اجتماعی و فرهنگی و مباحث روان
ـ  دنبـال منـافع خـود    ه فردي در ایجاد فرهنگ قانون گریزي مؤثر است. انسان ب

هـاي   ابزاري از قانون در طـول صـدها سـال توسـط حکومـت      ياست. استفاده
  گریزي است. قانون ياستبدادي، از جمله عوامل مؤثر بر مطلوب شدن پدیده
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زندگی در اجتماع معـین اسـت و بـا     ه دلیلحقوق شهروندي، حقوق انسان، ب
تواند متفاوت باشد. بخش اساسی  توجه به مقتضیات و شرایط زمانی و مکانی می

شهروندي «حقوق شهروندي ناشی از حقوق داخلی کشورهاست. ترنر گفته است: 
ر فرد به منـابع اجتمـاعی و   یابی هاي از حقوق و وظایف است که دست مجموعه

. تی اچ مارشال شـهروندي را بـه سـه عنصـر مـدنی،      »کند اقتصادي را تعیین می
کند. شهروندي موقعیت اعطاء شده به اعضاي کامل  سیاسی و اجتماعی تحلیل می

گـروه حقـوق مـدنی،     5). حقوق شهرندي را به 165، 84اجتماع است (شیبانی، 
  ییتماعی، حقـوق فرهنگـی و حقـوق قضـا    اجـ   حقوق سیاسی، حقوق اقتصادي

  وان تقسیم نمود.تمی
 ،ی باعث تقویت و تثبیت حقوق شهروندي اسـت یگرا به همان نسبت که قانون

گریزي بـر   ثباتی آن است. تأثیرات منفی قانون گریزي موجب تضعیف و بی قانون
  توان از سه منظر مختلف بررسی کرد:حقوق شهروندي را می

  کدیگر؛یزي بر حقوق متقابل شهروندان در برابر یگر آثار قانون ) 1
  بر حقوق متقابل دولت و شهروندان؛ گریزي آثار قانون ) 2
  .گریزي بر حقوق درون سازمانی آثار قانون ) 3

ي مـذکور  گانـه  مقاله به بررسی مختصر هر یک از موضوعات سه يدر دنباله
  پردازیم. می

  هروندانگریزي بر حقوق متقابل ش ) آثار قانون 1
اجتماعی ـ   چه طرف اصلی حقوق شهروندي اعم از مدنی، سیاسی، اقتصادي گر

هاي عمومی هستند و دولت اسـت کـه بایـد بسـتر      ی، ارگانیو یا فرهنگی، قضا
مندي همگانی و بدون تبعیض این حقوق را براي شهروندان فراهم سازد. اما  بهره

ـ اگر این استیفاي حقوق بدون رعایت ضـوابط و قـانون   ی از جانـب شـهروندان   ی
هـاي قـومی یـا     عنوان مثال رعایت حقوق فرهنگی اقلیـت ه پذیر نیست. بامکان

زبانی مستلزم آن است که مردمی که متعلق به فرهنگ اکثریـت جامعـه هسـتند،    
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ها را، گرچه به طنز، مورد تحقیر، توهین و  سنن و زبان اقوام اقلیت ،آداب، رسوم
هـاي قـومی و فرهنگـی و     هند. احترام بـه تفـاوت  ابزاري براي سرگرمی قرار ند
 ).70تا  56،  85(گلدوزیان  ترین حقوق فرهنگی استبرابري در آموزش از مهم

اجتمـاعی  ـ   هـاي شـغلی از جملـه حقـوق اقتصـادي      فرصـت اشتغال و برابري 
بستگان یا آشنایان نفع ه هاي شغلی ب ها از فرصت شهروندي است. برخی استفاده

گـردد.   از دسترسی به حـق مهـم اشـتغال مـی    اشخاص شایسته باعث محرومیت 
حـق امنیـت، منـع     همچـون مراعات و حفظ بسیاري از حقوق مدنی شـهروندي  

تبعیض نـاروا بـر اسـاس جنسـیت، حفـظ حـریم خصوصـی اشـخاص، آزادي         
گریـزي و   وآمد، در گرو مراعات آن از جانب سایر شهروندان است. قـانون  رفت

ویژه ه نشینی توسط برخی، زندگی را بر دیگران و ب انعدم رعایت مقررات آپارتم
سازد. احترام و مراعات حقوق شـهروندي دیگـران باعـث     همسایگان ناگوار می

گـردد.   اي سالم و با نشاط می مراعات متقابل و تقویت این حقوق و ایجاد جامعه
 ،گردد و این دور باطـل  عکس، عدم رعایت آن، باعث عدم رعایت متقابل میه ب
سـازد. در اثـر کثـرت عـدم رعایـت مقـررات        ندگی را براي همگان تلـخ مـی  ز

ی متوسـل شـوند.   یدیدگان ناچارند به مراجع قضـا شهروندي توسط برخی، زیان
ها، باعـث کاسـته    کثرت مراجعه به دادگاه و دادسرا و حجم باالي ورودي پرونده

خود باعث  يوبهشود. این امر به ن دادرسی می يی و اطالهیشدن کیفیت امور قضا
شود. زیرا کثرت دعاوي، ضریب اشـتباهات   ی شهروندي مییلطمه به حقوق قضا

کننـد   کاهد. اشخاصی که حـس مـی   می وتبرد و از کیفیت قضا ی را باال مییقضا
ناچار از طرق و عناوینی دیگـر،  به  ،آنها احقاق نشده است يحقوق تضییع شده

این دور باطـل  وق خود برسند و زیان کنند تا به حق هاي دیگري طرح می پرونده
  شود. نصیب همگان می

جهـانی حقـوق    طبق طرح پیشـنهادي نشسـت جهـانی شـهري، در منشـور     
شهروندي؛ حق برخورداري از محیط زیست سـالم و اتخـاذ ضـوابطی در برابـر     
تصرف عدوانی نواحی و یا مناطق حفاظت شده در برابر آلودگی محیط زیست از 
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هاي طبیعی، معماري، فرهنگـی و   انرژي و احترام به پیشینه يجمله مصرف بهینه
هنري جزو حقوق شهروندي است. در بسیاري از موارد مذکور، مشکالت موجود 

ی و یا تجـاوز بـه   یاعتنا عدم رعایت ضوابط حفظ محیط زیست و بی يدر نتیجه
  3میراث طبیعی، معماي فرهنگی و هنري توسط برخی از شهروندان است.

هاي فردي نیز هسـت،   حقوق مهم اجتماعی شهروندي که داراي جنبهاز دیگر 
از اوقات فراغت بـراي همگـان    حق برخورداري از استراحت و تفریح و استفاده

  است.
م که در دیـن  فرمایند: تفریح و بازي کنید زیرا دوست ندار می 9پیامبر اعظم

  ).122و  87الفصاحه،  شما خشونتی دیده شود (نهج

  گریزي بر حقوق متقابل دولت و شهروندان ون) آثار قان 2
گریزي شهروندان بر حقوق دولت،  آثار قانون ؛شود مطالب در دو قسمت بحث می

  گریزي دولت بر حقوق شهروندان. ونآثار قان

  گریزي شهروندان بر حقوق دولت ) آثار قانون 1ـ2
 وظـایف خـود   يدولت در انجام تکالیف اجتمـاعی، اقتصـادي، سیاسـی و همـه    

عنوان مثـال،  ه رعایت کامل مقررات توسط شهروندان است. ب هنیازمند و متکی ب
ها، از اتکاء کشـور بـه درآمـدهاي    کند از طریق مالیات دولت همه ساله سعی می

زیـرا   نیافته اسـت، حال تحقق ه نفتی بکاهد. اما این خواسته به علل مختلف تا ب
دفتر حسابداري هسـتند. دفتـري   ها داراي دو دانند که بسیاري از شرکت همه می

 يدرستی در آن وارد شده است و هرگـز بـه اداره  ه ها بحساب يواقعی که همه
هاي هایی از حساب شود و دفتري پلمپ شده و رسمی که بخش ی ارائه نمییدارا

شـود.   ی ارائه مییشود و در صورت مطالبه دفتر رسمی به دارا واقعی وارد آن می
ی ین مشاور مالیاتی که بخشی از آنها کارمندان سابق دارااشخاصی نیز تحت عنوا

دهند.  تخصصی می يگریزي مالیاتی مشاوره هستند به اشخاص حقوقی در قانون
ملی اسـت کـه انجـام آن بـراي      يکه خدمت سربازي یک وظیفه مثال دیگر این
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منـدي از   گریزي در نحوه بهـره  کشور و فرد، هر دو، مفید و ضروري است. قانون
هاي قانونی، از مسائل مطرح در این حوزه است. وقتی کـه طبـق قـانون    معافیت

آید کـه   وجود میه فرزند سرپرست مادر از معافیت برخوردار است، این مشکل ب
شود که تعداد زیـادي از اشخاصـی کـه متارکـه      آماري مشخص می يبا مالحظه

تی نمودند و زندگی نموده بودند بعد از کسب معافیت توسط فرزند، با یکدیگر آش
ی اصالً اختالفی بـین  یآید که گو وجود میه مشترك آغاز شده است و این شبهه ب

هاي موقتی  والدین نبوده است و هدف کسب معافیت بوده است و یا ایجاد بیماري
 يهاي پزشکی از مسائل مبتال بوده اسـت. ادامـه   و غیرواقعی براي کسب معافیت
داختن خدمت سربازي آنچنـان مرسـوم شـده کـه     تحصیالت به قصد به تعویق ان

هـاي خـرد و کـالن     گریـزي  شود. برخی موارد قـانون  گریزي محسوب نمی قانون
کند  به و عدیده مواجه میدان، دولت را با مشکالت غیر مترقتوسط برخی شهرون

سـاخت و   و و از موانع رشد و توسعه است. انشعابات غیرمجاز آب و برق و گاز
حقوق شـهري اسـت و تـوان     ينی از جمله موانع رشد و توسعهسازهاي غیرقانو

  سازد.  ی دولت را تضعیف مییپاسخگو

  گریزي دولت بر حقوق شهروندان ) آثار قانون 2ـ2
گریزي داراي اشکال متفاوت است.  . این قانونباشدگریز  تواند قانوندولت نیز می
رافع نیازهاي جامعـه   که محتواي مقررات باید عادالنه، بدون تبعیض و در حالی

آمیز اسـت و ایـن    و تبعیض عادالنه رسد که غیر باشد، گاه مقرراتی به تصویب می
قانون  11 يعنوان مثال در مادهه گریزي شهروندان نیز هست. ب ق قانونخود مشو

  که: است ذکر شده  1339ولیت مدنی ؤمس

مناسبت انجـام  ها و مؤسسات وابسته به آنها که به  کارمندان دولت و شهرداري
احتیـاطی خسـارتی بـه اشـخاص وارد نماینـد،       ي بیوظیفه عمداً یا در نتیجه

باشند. ولی هر گـاه خسـارات وارده    شخصاً مسؤول جبران خسارت وارده می
مستند به عمل آنها نبوده و مربوط بـه نقـص وسـایل ادارات و یـا مؤسسـات      

ي ره یـا مؤسسـه  ي ادامزبور باشد، در این صورت جبران خسارت بـه عهـده  
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مربوط است. ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت، هـر گـاه اقـداماتی کـه بـه      
حسب ضرورت براي تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجـب  

  ضرر دیگري شود، دولت مجبور به جبران خسارت نخواهد بود.

مندان که کار گریزي صریح وجود دارد. نخست این مذکور دو قانون يدر ماده
ها و مؤسسات وابسته به آنها به نماینـدگی از جانـب شـخص     دولت و شهرداري

کنند و بنابراین در هـر خسـارت وارده، شـخص     حقوقی تحت استخدام عمل می
حقوقی اصیل باید خسارت وارد به اشخاص را خود شخصاً جبران نماید و سپس 

والً سـود و زیـان   در صورت وجود تقصیر کارمند خود، به آنها رجوع نماید. اص
اصیل، مربوط به اصیل است و این خالف اصول حقوقی اسـت کـه در    ينماینده

 يگویی مستقیم به اشخاص، آنها را با نمایندهجاي پاسخه مواجه با زیان، اصیل ب
تر در قسـمت دوم مـاده اسـت. عـدم     خود (کارمند) مواجه نماید. اما اشکال مهم

ه حاکمیـت قابـل توجیـه    در اعمال مربوط ب ولیت کلی دولت در مقابل مردمؤمس
ـ   نیست. اصل خـالف اصـل    هلزوم جبران خسارت است. قسمت دوم این مـاده ب

عنوان ضامن حقـوق  ه است. دولت ب »االسالم الضرر و الضرار فی«فقهی و عقلی 
ترین شخص حقوقی در کشور و به عنوان الگـوي رفتـاري در   اشخاص و بزرگ

ان خسارت وارده از جانب خـود نباشـد، چگونـه    جامعه، که خود حاضر به جبر
توان از سایر اشخاص خواست که حقوق دولت و دیگر اشـخاص را رعایـت   می

گریـزي صـریح و قـانونی دولـت بـر حقـوق        نمایند؟ بدیهی است که این قـانون 
گذارد و خود توجیهی براي عدم رعایت حقوق  جاي میه شهروندان تأثیر منفی ب
کشور و جامعه را گردد و این دور و تسلسل در نهایت  یدولت توسط شهروندان م

  نماید. تضعیف می
اي اقسام حقوق شهروندي، تا حد زیادي وابسـته بـه مراعـات و اجـر     يهمه
تعلیم و تربیت که از اقسام حقوق فرهنگـی،   هاي حکومتی است. در حق ضمانت

  دارد: ام قانون اساسی مقرر می سیشهروندي است اصل 

ي ملت تا پایان ت وسائل آموزش و پروش رایگان براي همهدولت موظف اس
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ي متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصیالت عالی را تا سر حد خودکفایی دوره
  کشور به طور رایگان گسترش دهد.

عالی غیر دولتی   و آموزش  بدیهی است گسترش روزافزون آموزش و پرورش
تـوان   پذیر و کم ي اقشار آسیبمند و محدود شدن آموزش رایگان، در میزان بهره

آورد. همـانطوري کـه در مقابـل سـعی و      رد مـی امالی از حقوق فرهنگی خلل و
حق داشتن مسکن متناسب «ویکم قانون اساسی  اهتمام دولت در اجراي اصل سی

مندي روزافزون افراد از این حق اقتصادي  مسکن مهر باعث بهره يو پروژه »نیاز
  و اجتماعی گشته است. 

  گریزي بر حقوق درون سازمانی  ) آثار قانون 3
 يمقننـه، قـوه   يبخـش قـوه   سـه تفکیک قوا، سازمان حکومت به  يطبق نظریه
طور نسـبی  ه قوه ب سهشود. امور کشور بین این  قضائیه تقسیم می يمجریه و قوه

 سهوظائف و اختیارات بین  يکننده بندي به مقررات تقسیم تقسیم شده است. پاي
تعامل سازنده بین آنها ضامن حیات جامعه است. اما از طرفی برخی امـور  قوه و 

هاي مختلفـی بـا آن مـرتبط هسـتند و امکـان       ها و ارگان وجود دارد که سازمان
رسد. از طـرف دیگـر، میـل بـه سـلطه و      نظر میه تفکیک واقعی بسیار مشکل ب

هاي  دستگاه طلبی در برخی از اشخاص منجر به تزاحم بین متصدیان امور توسعه
عنوان مثال، موضوع ورزش و تربیـت جوانـان منحصـر بـه     ه گردد. ب عمومی می

ش، وزارت ارشـاد و برخــی  روزارت ورزش و جوانـان نبــوده، آمـوزش و پــرو  
که اصـوالً   هاي دیگر نیز با این موضوعات مرتبط هستند. با توجه به این سازمان

تاب تفسیرهاي مختلف را دارند.  مقررات نیز معموالً داراي ابهام و اجمال بوده و
 يکند که بتوانـد حـدود مداخلـه    نحوي تفسیر میه گاه هر سازمانی مقررات را ب

  ي انحصاري خود در آورد.را کم نموده یا موضوع را تحت سلطه هادیگر ارگان
 ينفع سازمان متبـوع و اسـتفاده  ه رأي از مقررات، تفسیر مقررات به تفسیر ب

عمـل سـایر    يوسط یک ارگان در جهت محدود نمودن دامنـه ابزاري از قانون ت
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گریزي است. برخی مجـادالت بـین قـواي مقننـه و      ها نیز از اشکال قانون ارگان
مجریه و سعی در محدود نمودن اختیارات هر یک توسط دیگري، مستلزم عـدم  

وجودي نهادهاي عمومی است که هدف از تشکیل و اختیارات  يتوجه به فلسفه
گریزي فردي و شخصی، در  فظ منافع عمومی و کشور است. در واقع قانونآنها ح

ؤولیتی دارد تجلـی عمـومی و سـازمانی پیـدا     قالب سازمانی که فرد در آن مسـ 
  کند. می

گریزي درون سازمانی باعث تشویق و تشدید عدم رعایت مقـررات در   قانون
ی (عمومی) سازمان گریزي درون شود. بیشترین آثار منفی قانون بین شهروندان می

  شود. نصیب شهروندان می

  گیري نتیجه
گریزي حاصل تمایل به حاکمیت انسان بر قانون است. گسترش این پدیـده   قانون

ـ  ز آن، در زمان و مکانی دیگر متضرشود منتفع ا باعث می ه ر شود. قرآن مجیـد ب
، نهی ویژه تقلب نسبت به قانون، که از اقسام آن استه گریزي و ب شدت از قانون

منـدي از حقـوق شـهروندي، مراعـات آن از جانـب دیگـر        بهره يکند. الزمه می
شهروندان است. احترام و مراعات حقوق شـهروندي باعـث مراعـات متقابـل و     

  شود.  تقویت این حقوق می
دولت در انجام تکالیف مختلف اجتماعی، اقتصادي و سیاسی خود نیازمنـد و  

ط مردم است. گریز از اجـراي مقـررات و   متکی به رعایت حقوق شهروندي توس
هـا   ها و اهـداف دولـت   نادیده انگاشتن آن توسط برخی، باعث عدم تحقق برنامه

گریزي مالیاتی، در امور نظام وظیفه و در تنظیم اسناد رسمی، گـاه   شود. قانون می
و اطاعت از مقررات تبدیل به امري  گردد که خود یک هنجار میآنچنان گسترده 

  شود. هنجار میي و ناغیر عاد
آمیـز آن از جانـب    آمیز دولتی و یا اجـراي تبعـیض   قوانین و مقررات تبعیض
گریـزي   هاي جدیـد اسـت. قـانون    گریزي ساز قانون متصدیان امر، مشوق و بستر
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گریـزي درون سـازمانی،    گـردد. قـانون   موجب نقض متقابل حقوق شهروندي می
  شود. بین شهروندان میمقررات در  باعث تشویق و تشدید عدم رعایت
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