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شاید آلودگى هوا و ترافیک دیگر جایى براى نگرانى 
در زمینه آلودگى صوتى باقى نگذاشته باشد، اما طبق 
نظر کارشناسان کنترل کیفیت هواى تهران، وضع 
آلودگى صوتى پایتخت مرز هشدار را رد کرده و اکنون 
درشرایط اضطرارى قرار دارد. اگر وضع به همین روال 
پیش برود، چه بخواهیم و چه نخواهیم در آینده اى 
نه چندان دور آلودگى صوتى نیز به مرز بحران خواهد 
رسید، چنانکه اکنون آلودگى هوا درصدر معضالت 
زیست محیطى و درشرایط بحرانى قرار گرفته است. 
آلودگى صوتى در ســایه آلودگى هوا قــرار گرفته، 
درحالى  که آلودگى صوتى یکى از جنبه هاى آلودگى 
است که بسیار آزاردهنده است و به دلیل دانش کمى 
که درمورد این آلودگى وجــود دارد، آن طور که باید 
به آن پرداخته نشده است. یکى ازحقوق شهروندى، 
آرامش صوتى وى است. سلب مسئولیت از این مهم 
موجب بــروز عدم تمرکز، پرخاشــگرى و درنهایت 
اختالالت روحى شهروندان مى شود. این امر در قانون 
بند 6 منشور حقوق شــهروندى به این صورت آمده 
است که شــهروندان حق دارند ضمن مشارکت در 
انجام مسئولیت هاى قانونى و تأمین منابع مالى مورد 
نیاز، از هواى پاك، فضاى سبز عمومى و بوستان، معابر 
تمیز و عارى از پسماند شــهرى بدون آلودگى هاى 

صوتى و زیست محیطى برخوردار باشند.
قوانین حفظ محیط  زیست بیشتر مى شوند

الیحه هــواى پاك که ازطرف ســازمان حفاظت 
محیط  زیست تهیه شده، تکمیل شده قانون مصوب 
سال 74 اســت که تا  ســال 84 به خوبى اجرا شد 
اما با توجه به این که از  ســال 84 به بعد اجراى آن با 
چالش هایى مواجه شد و این قانون تهیه شد تا ازطریق 
تکالیفى که براى دستگاه ها و وزارتخانه ها مشخص 
شده، اجراى آن الزامى شود. دراین الیحه به افزایش 
جرایم و مجازات ها بــراى بازدارندگى فعالیت هایى 
که باعث تخریب محیط  زیســت و انتشار آالینده ها 
مى شود، توجه ویژه اى شده به  گونه اى که دربخشى 
ازموارد جرایم واحد هاى آالینده تا ســه برابر قوانین 
قبلى افزایش یافته است. عالوه  براین سازمان حفاظت 
محیط  زیســت پس ازتصویب الیحه هــواى پاك 
ضابط قضائى تعریف مى شود و مى تواند به تعطیلى 
کارخانه ها یا مؤسســاتى که بــه آلودگى هوا منجر 

مى شوند، حکم دهد.
درماده 27 این الیحه درباره آلودگى صوتى آمده 
اســت: ایجاد هرگونه آلودگى صوتــى بیش ازحد 
مجاز ممنوع اســت. آیین نامه جلوگیرى از آلودگى 
صوتى توسط سازمان حفاظت محیط  زیست  تهیه 
و به تصویب هیأت وزیران خواهد رســید. همچنین 
درفصل مجازات ها و درفصل 32 این الیحه نیز ذکر 
شده است: مسئولین آلودگى حاصل از منابع متفرقه 
و منابع خانگــى و همچنین عاملین آلودگى صوتى 
به جزاى نقدى از 30 هزار ریال تــا 300هزار  ریال و 
درصورت تکرار از یکصد هزار ریال تا یک میلیون ریال 

محکوم خواهند شد.
الیحه هواى پاك درحال تصویب

هفته گذشــته نیز درجریان بررسى الیحه هواى 
پاك با مــاده مربوط به آلودگى صوتــى این الیحه 
موافقت کردند و براین اساس، نیروى انتظامى مکلف 
است؛ راننده وسایل نقلیه موتورى را براى بار اول ملزم 
به جریمه نقدى معادل یک میلیون ریال، درصورت 
تکرار براى بار دوم دوبرابر جریمه مذکور و درصورت 

تکرار بیش از دوبار به جریمــه نقدى معادل 
ســه میلیون ریال محکوم کند. همچنین 

آیین نامــه اجرایى ایــن ماده 
توسط ســازمان و با همکارى 
دستگاه هاى مربوطه حداکثر 
ظرف مدت سه ماه ازتاریخ ابالغ 
این قانون تهیه مى شــود و به 

 تصویب هیأت وزیران مى رسد.
عباس تدیــن، حقوقدان و 
وکیل پایه یک دادگســترى 
جدیدى  قانــون  درخصوص 
جریمه هــاى  دربــاره  کــه 
ایجادکنندگان آلودگى صوتى 
درمجلــس تصویب شــد، به 
«شــهروند» گفــت: دربحث 
سیاست قانونگذارى باید توجه 
به برخى نکات بیشــتر باشد. 
درمورد برخى لوازمى که روى 
خودروها نصب مى شود و باعث 

ایجاد آلودگى صوتى مى شوند، باید به اصل موضوع 
توجه کرد. این نکته قابل اهمیت است که این لوازم 
چرا تولید مى شــوند، درصورت تولید چرا باید با این 
وسعت به فروش برسند؟ همین طور اشخاصى وجود 
دارند که این لوازم را مى فروشند و نصب مى کنند. اگر 
چیزى بد است، باید جلوى پخش آن گرفته شود. آن 
نکته مهم است که به آنها اجازه نصب و فروش داده 
مى شود و حتى این لوازم وارد کشور مى شود ولى ما به 
راننده ایراد مى گیریم که چرا از آن استفاده مى کنیم. 
اگر این وســایل ایراد دارند، از ابتدا باید جلوى آن را 
گرفت و نباید به این ســادگى درمغازه ها ارایه شود. 
اگر پیشــگیرى هاى الزم صورت گیــرد، دیگر الزم 
نیست که براى وضع این طرف داستان جریمه درنظر 

بگیریم. بحث این است که باید پیشگیرى براى خیلى 
از قوانین را درنظر بگیریــم، اما حال که کار به اینجا 
رسیده است، باید بتوانیم قوانین راهنمایى و رانندگى 
را اصالح کنیم. البته که تنها مشکل ما دراین حوزه 
آلودگى صوتى نیست و دربسیارى ازحوزه هاى دیگر 
با این مشکل روبه رو هستیم. به عنوان مثال، راننده اى 
که دوبار در سال تصادف منجر به جرح داشته است، 
نباید حق داشته باشد دیگر رانندگى کند. این نکات 
درنظر گرفته نمى شود، تنها بحث هایى مانند مبارزه 
با معلول را درنظر مى گیریــم و با علت کارى نداریم. 
درهمین موضوع، فقط این نکته را درنظر مى گیرند 
که با جریمه مى توانند مشکل را حل کنند، اما اینگونه 
نیست و مشکالت حل نمى شوند. قانون راهنمایى و 
رانندگى در اینجا نیاز به اصالح دارد. این خودروهاى 
متخلف حتى نباید اجازه پالك شدن داشته باشند یا 
درمراحل بعدى شخص مورد نظر نباید پالك خود را 
منتقل کند یا خودروى جدیدى با آن پالك تهیه 
کند. باید تدابیرى بیندیشیم که شخص خاطى 
تصــور نکند بــا پرداخت جریمه 
مشکلش حل مى شود و باید بداند 
که در آینده نیز با مشکالتى روبه رو 

مى شود. 
این مدرس دانشگاه درخصوص 
ضمانت اجرایى قوانین توضیح داد: 
بحث ضمانت اجرایــى نیز وجود 
دارد کــه در آن بر فرض 100 هزار 
تومان جریمه براى شخص درنظر 
گرفته مى شود. درگذشته نیز که 
جریمه هاى راهنمایى و رانندگى 
افزایش پیــدا کرد، مــردم بهتر 
قوانین را رعایــت مى کردند اما با 
گذشت زمان تقریبا اوضاع مانند 
سابق شد و جریمه هاى سنگین 
براى مردم کامال عادى شده است. 
درمــورد این موضوع هــم مردم 
پس از گذشــت مدت زمانى به این جریمه ها عادت 
مى کنند و با پرداخت آنها مشکلى ندارند و به تخلف 
خود ادامه مى دهند. اما اگــر ضمانت اجرایى وجود 
داشته باشد که شخص بداند تا انتها درگیر این موضوع 
خواهــد ماند، دیگر به تخلف خــود ادامه نمى دهد. 
گذاشــتن کالس هاى آموزش شــهروندى، کالس 
رعایت قوانین راهنمایى و رانندگى و ایجاد احساس 
خطر براى شخص درمورد گواهینامه یا تغییر خودرو 
مى تواند در اجراى این قوانین کمک بهترى بکند. ما 
به جاى تصویب قوانین، بیشتر نیازمند فرهنگ سازى، 
پیشگیرى، اجرایى کردن قوانین و ضمانت اجرایى 
براى آنها هستیم. نیاز به تدابیرى است که آثار تبعى 
داشته باشــد. افراد باید متوجه باشند که اگر تخلف 

مى کنند، به صرف پرداخت جریمه نقدى، تخلفشان 
پاك و بخشیده نمى شود.

تدین درباره نیازهاى مردم براى نوشتن قوانین  نیز 
گفت: بحث جرم انــگارى و مبانى جرم انگارى در هر 
نظام حقوقى مبتنى است بر اوال سرنوشت ارزش ها 
و هنجارهاى آن جامعه و دوم بحث باورها و توقعاتى 
که درآن جامعه جارى است یا به عبارت بهتر، یکى 
ازمبانى جرم انگارى خواسته ها و نیازهاى شهروندان 
جامعه است. یعنى ما مى بینیم در اجتماع مردم چه 
چیزهایى را نیاز دارند و باید ازچه چیزهایى حمایت 
بکنیم و باید آن قدر ارزشمند باشد که از آن حمایت 
کیفرى بکنیم. به طبع در قانون مجازات اسالمى هم 
بحث حمایت از محیط  زیست، حمایت از آب، خاك 
و هوا را داریم. این قوانین و موارد مستقلى از این حوزه 
دربخش تعزیرات قانون مجازات اسالمى ذکر شده 

است. 
مشکل فقر و خلع قانون نیست

تدین درخصوص قوانین مربوط به محیط  زیست 
و آلودگى ها و تخریــب آن نیز توضیــح داد: بحث 
آلودگى محیط  زیســت، ضمانت اجــراى کیفرى 
پیدا کرده اســت. یکى از موضوعاتى که سال هاست 
به ویژه در کالنشــهر ها با آن درگیر هســتند، بحث 
هواى پاك است. بسیارى از نهادهاى متولى این امر 
دراین حوزه کار مى کنند و آثارى نیز داشــته است، 
کما این که این آثار خیلى مورد پذیرش جامعه نیست 
و توقعات جامعه را برآورده نکرده است. بنابراین صرف 
قانو ن نویســى و قانونگذارى و تعیین ضمانت اجرا 
در قوانین مختلف به تنهایــى کاربرد ندارد. قوانینى 
درگذشته داشته ایم؛ تحت عناوینى مثل حمایت از 
محیط زیست، هواى پاك ولى در عمل به رغم ضمانت 
اجرایى هاى مختلفى که براى آن در نظر گرفته شده 

است، اجرا نشده است.
این حقوقــدان قوانین موجود بــراى آلودگى ها و 

جلوگیرى از آنها را کافى دانست و افزود: مشکل خلع 
و فقر قانونى نیست، مشــکل عدم اجراى مصوبات و 
مقررات است. افراد و اشخاص مسئول و متولى اجراى 
مقررات هستند، کم کارى مى کنند. البته این کم کارى 
دو دلیل دارد؛ گاهى بســترها و زیرســاخت ها براى 
اجراى قانون مهیا نیست. فرض کنیم یک کارخانه اى 
که در یک شهرى آلودگى ایجاد مى کند، مى خواهیم 
از شهر خارج بکنیم. این کارخانه 2 هزار کارگر دارد. 
بنابراین اگر این کارخانــه را تعطیل بکنیم، درواقع 
2 هزار بیکار به افراد جامعــه اضافه کردیم. بنابراین 
الزمه این است که اگر مى خواهیم کارخانه را منتقل 
بکنیم باید امکانات و بسترها را فراهم کنیم، شغل هاى 
جایگزین فراهم کنیم، نهادهاى متولى دســت در 
دست هم بدهند و کمک کنند تا موضوع حل شود. 
این که ما فقط یک نهاد را متولى قرار دهیم یا مجلس 
قانون بنویســد و تصویب کند، یا قوه قضائیه حکم 
بگذارد و پلیس آن را اجرا کند، با توجه به واقعیت هاى 

جامعه اجرایى نیست.
این وکیل پایــه یک دادگســترى در نقد اجراى 
قوانین در ایران نیز گفت: بسیارى از قوانین و مقرراتى 
که نوشته مى شــود، واقعیت هاى جامعه را در نظر 
نمى گیرد. قانون وضع مى شود به صرف این که جایى 
تعطیل شود یا جریمه اى از سوى متخلف پرداخت 
شــود اما این که در عمل این برخوردها و جریمه ها 
چه تأثیرى خواهد گذاشــت را در نظر نمى گیریم. 
یک قانون را تحت یک فضایى بدون آنکه کارشناسى 
شود و مطالعات و راهکارهایى براى اجراى آن در نظر 
گرفته شــود، تصویب مى کنیم. این باعث مى شود 
برخى قوانینى که در گذشته داشتیم یا امروز تصویب 
مى شوند، ناکارآمد شود. قوانینى وجود دارد که قابل 
اجرا نیستند، همچنین قوانینى نیز وجود دارند که 
بســتر آن براى اجرا فراهم نشده است. بنابراین، این 
قوانینى که از گذشــته تا به حال وجود داشته است 

که در حوزه هاى مختلف پیش بینى شده اند، اما این 
نکته که واقعیت ها در آنها دیده نشده است و کسانى 
که باید قانون را اجرا بکنند، کــم کارى مى کنند یا 
زیرســاخت هاى الزم براى اجرا فراهم نیست، باعث 
مى شــود که قانون متروك بماند و بــه مرور زمان 

فراموش شود و اجرا نشود. 
قوانینى که اجرا نمى شوند

یکى از وظایف شــهردارى ها در بند 20 اصالحى 
ماده 55 قانون شــهردارى، جلوگیــرى از ایجاد و 
تأســیس کلیه اماکن کــه به نحــوى موجب بروز 
مزاحمت براى ســاکنان یا مخالف اصول بهداشت 
در شهرها است. شــهردارى مکلف است از تأسیس 
کارخانه ها، کارگاه ها، گاراژهاى عمومى و تعمیرگاه ها 
و دکان هــا و همچنین مراکزى که مــواد محترقه 
مى ســازند و اصطبل چارپایان و مراکــز دامدارى و 

به طورکلى تمام مشاغل و کسب هایى که ایجاد 
مزاحمت و ســروصدا مى کنند یا تولید دود، 
عفونت یا تجمع حشرات و جانوران  مى کنند، 

جلوگیرى کند. 
همچنین بــه موجب ماده 
واحده قانون تشدید مجازات 
موتورسیکلت سواران متخلف، 
افســران، درجه داران دیپلمه 
و  راهنمایــى  مامــوران  و 
رانندگى مکلفند در محدوده 
قانونى شــهر تهران رانندگان 
موتورگازى  یا  موتورسیکلت 
که به وسیله لوله خروج دود، 
عمدا صداى ناهنجــار ایجاد 
مى کننــد را متوقــف کنند. 
طبق این ماده عمــل مزبور 
جرم محســوب مى شود. نظر 
بــه این که مطابــق آمارهاى 
شــرکت کنتــرل کیفیــت 
هوا، موتورســیکلت ها عامل 

بیشــترین آلودگى صوتــى تهران هســتند، لذا 
مسئوالن باید درخصوص این دسته از وسایط نقلیه 

تدبیرى جدى بیندیشند.
بــر اســاس مــاده 3 آیین نامه اجــراى نحوه 
جلوگیــرى از آلودگى صوتى که به اســتناد ماده 
27 قانون نحوه جلوگیرى از آلودگى هوا در تاریخ 
1378/4/1 به تصویب هیأت وزیران رسیده است، 
سازمان محیط زیست ضمن شناســایى منابع و 
کانون هاى آلودگى و تعیین میــزان آلودگى آنها 
براساس استانداردهاى قانونى مراتب را به عامل یا 
عاملین منابع مذکور اعالم کرده و مهلت مناسبى 
را بــراى رفع آلودگــى تعیین مى کنــد. عاملین 
منابــع صوتى مذکور مکلفند در مهلت مناســب 

تعیین شده حسب مورد نســبت به رفع آلودگى 
صوتى اقدام کنند. طبق ماده 4 همین آیین نامه، 
در صورتى که عاملین آلودگــى در کارخانجات و 
کارگاه هــا در پایــان مهلت مقرر نســبت به رفع 
آلودگى صوتى اقدام نکننــد، از فعالیت این گونه 
منابع به ترتیب مقــرر در مــاده 16 قانون نحوه 
جلوگیرى از آلودگى هوا ممانعت به عمل خواهد 
آمــد. مــواد 7، 8، 9، 10، 11، 12 و 13 آیین نامه 
مورد اشاره نیز در راســتاى پیشگیرى از آلودگى 

صوتى وضع شده اند.
 عبدالصمد خرمشــاهى، حقوقدان و وکیل پایه 
یک دادگسترى در گفت وگو با «شهروند» در پاسخ 
به این سوال که با توجه به قوانین از پیش تصویب 
شــده براى مبارزه با آلودگى صوتــى و همچنان 
ادامه پیداکردن این معضــل در جامعه، آیا تعیین 
این جریمه ها براى این منظور کارساز است، گفت: 
همان طور که اشاره کردید کشور ما مشکل تصویب 
قوانین ندارد در همه زمینه ها به اندازه کافى قانون 
وضع شــده و اصالحیه دارد. اما متاسفانه آنچه که 
کمتر به آن دقت مى کنیم بحث در اجراى قوانین 
اســت. زمانى که جامعه به ســمت قانون ستیزى 
مى رود باید علل و عوامل این قانون ستیزى بررسى 
شود و با این مســائل برخورد شود. ما هم در قانون 
مجازات اســالمى و هم در قوانیــن خاص راجع به 
محیط  زیســت قوانین مختلفى داریــم. اینها کم 
نیســتند و بر اســاس این قوانین براى متخلفانى 
که آلودگى آب و هوا، خــاك و ازجمله صدا ایجاد 
مى کننــد، مجازات تعیین شــده. ولــى در عمل 
مى بینیم که متاسفانه این قوانین وضع مى شود ولى 
در گوشه اى مى مانند و خاك مى خورند. مسئوالن 
باید روى این موضوع متمرکز شــوند که تصویب 
قانون یک فرمتى دارد و کشــورهایى که پیشرفت 
کردند، تخطى از قوانین را گناه مى دانند و به هیچ 
عنوان به خود اجازه نمى دهند که در کشورشــان 

قانون ستیزى صورت گیرد. 
خرمشاهى در ادامه با اشــاره به قانون راهنمایى 
و رانندگى و عادى شــدن تخلفات در این قوانین را 
به نحوه برخورد جامعه با قوانیــن دیگر ربط داد و 
افزود: زمانى که ما قوانیــن راهنمایى و رانندگى را 
وضع کردیم همان طور کــه مى دانید این قوانین از 
قوانینى اســت که روز که از خانه خارج مى شویم 
با آن برخــورد مى کنیم، ولى مى بینیــد که با چه 
تخلفاتى در این قوانین روبه رو هستیم. متاسفانه این 
موضوع عادى شده است. بنابراین ما مشکل قانون 
نداریم. پیش از این هم به نوعى به این موضوع اشاره 
شده است بحث ســر اجراى قوانین است. پیش از 
این که قانونى وضع کنیم باید فرهنگ سازى شود 
و موجبات اجراى قوانین فراهم شــود و حاال به هر 
شکل باید موضوع قانون ســتیزى جامعه بررسى 
شود. باید مردم را با قوانین آشــتى دهیم و به آنها 
یاد دهیم که قوانین براى راحتى آنها اســت و تمام 
آن صرفا مجازات نیســت. قوانین وضع مى شوند 
که شــهروندان روابط بهترى با هم داشته باشند و 
رابطه و معیار ســنجش این روابط مشخص شود و 
به دنبال آن شرایط زندگى آنها به سمت بهتر شدن 
پیش رود. بنابراین به هر شــکلى قوانین متعددى 
که با مجازات هاى ســنگین وضع مى شود، گاهى 
اثرى نخواهد داشــت مگر این که کارهاى اساسى 
صورت گیرد و فرهنگ آشتى با قانون و فرهنگ 
اجراى قانون به همه تشکیالت و سازمان ها و در 
کل جامعه آمــوزش داد. اگر این 
اتفاقات رخ دهد شــاید در آینده 
شــاهد وضع بهترى خواهیم بود 
ولى با وضع فعلى مطمئن باشید 
که وضــع اینگونــه قوانین راهى 
به جایــى نخواهد بــرد و نه تنها 
این قوانین بلکه قوانین گذشــته 
همین طــور روى هم انباشــته 

خواهد شد.
در خردادمــاه  ســال 91 نیز 
ماموران پلیس پایتخت در اجراي 
طرح امنیت محلــه محور، طرح 
ضربتی برخورد با خودروهایی که 
آلودگی صوتی ایجاد می کنند را 
در تهران به مرحله اجرا گذاشتند. 
این طرح در پی درخواســت هاي 
شهروندان به مرحله اجرا گذاشته 
شــد و ماموران پلیس با خودروهایی که نسبت به 
تولید صــداي ناهنجار و غیرمتعــارف با بوق هاي 
شیپوري، لوله اگزوز، بلندگوهاي خود و بلند کردن 
صداي ضبط خود براي شهروندان ایجاد مزاحمت 

مى کردند، برخورد کرد.
اما این تنها یک طــرح ضربتى مانند طرح هاى 
دیگر این چنینى بود و هیــچ گاه به صورت مداوم 
ادامه پیدا نکرد. هنوز هــم اگر پنجره خانه مان رو 
به یک خیابان باز شود، در ساعت هاى مختلف روز 
لرزش شیشه هاى ساختمان را به دلیل بلند بودن 
صداى پخش خودروها مى شــنویم. شــاید این 
جریمه ها از این صداها کــم کند اما آیا خاتمه هم 

مى دهد؟ 
نگاه

چنانچه پاسیو در محدوده سند مالکیت اختصاصى واحد 
نبوده و در صورت مجلس تفکیکى جزو مشاعات قید شده 
باشد و در صورتى که امکان استفاده براى یک واحد داشته 
باشد جزو مشاعات محسوب مى شــود. به گزارش میزان، 
در قانون از آپارتمان تعریفى به عمل نیامده است، ولى در 
اصطالح مى توان گفت:     آپارتمان عبارت است از یک واحد 
مستقل در ساختمان چند طبقه که از آن براى سکونت یا 

جهت کسب و پیشه استفاده مى شود.
مالکیت در آپارتمان ها شامل دو قسمت است    

1- مالکیت اختصاصى 2- مالکیت مشترك
قسمت اختصاصى: به بخشى از ملک گفته مى شود که 
فقط صاحب آپارتمان حق استفاده از آن را دارد مثل بالکن.

قسمت مشترك     
قسمت هایى از ساختمان اســت که تمامى مالکان حق 
اســتفاده از آن را دارنــد، مانند زمین زیر بنا، تأسیســات 
قسمت هاى مشــترك از قبیل چاه آب، پمپ، منبع آب، 
مرکز حرارت و تهویه، تابلوهاى برق، کنترها، انبار عمومى 
ساختمان، اتاق سرایدار در هر قسمت بنا که واقع شده باشد، 
آسانســور، چاه فاضالب، لوله ها از هر قبیل مانند لوله هاى 
فاضالب، برق و تلفن، اسکلت ساختمان، تأسیسات مربوط 
به راه پله، وسایل تامین کننده روشنایى، تلفن، زنگ اخبار، 
شیرهاى آتش نشانى، پشت بام و تاسیساتى که در پشت بام 
براى استفاده عمومى احداث شــده است، نماى خارجى 
ساختمان، محوطه ســاختمان،  پله هاى ورود به پشت بام 

و پله هاى ایمنى، درهاوپنجره ها، راهروها و پاگردها که در 
قسمت هاى غیراختصاصى باشند.

حال سوال این جاست که آیا پاســیو که جزو یک واحد 
است، مشاعات محسوب مى شود یا خیر. در پاسخ باید گفت 
که چنانچه پاسیو در محدوده سند مالکیت اختصاصى واحد 
نبوده و در صورت مجلس  تفکیکى جزو مشاعات قید شده 
باشد و در صورتى که امکان استفاده براى یک واحد داشته 
باشد، جزو مشاعات محسوب مى شود. النهایه و در صورت 
عدم امکان دسترسى سایر واحدها  به آن هزینه نگهدارى 
و تعمیــرات طبق مقررات تبصره 3 مــاده 4 قانون تملک 
آپارتمان ها (اصالحى76/3/11) به عهده اســتفاده کننده 

است. 

آیا پاسیو جزو مشاعات ساختمان محسوب مى شود؟
بدانیم

طبق اصل 35 قانون اساسى هر فردى حق دارد در هنگام احضار 
به مراجع قضائى وکیل داشته باشد و کسى مى تواند از معاضدت 
قضائى بهره مند شــود که معســر یعنى قادر به پرداخت هزینه 
دادرسى و حق الوکاله نباشد. شهروندان درصورتى که یک دعواى 
حقوقى (نه کیفرى) مطروحه در دادگاه داشته باشند، به دو شرط 
مى توانند وکیل معاضدتى دریافت کنند؛ یکى این که فاقد بضاعت 
مالى براى پرداخت حق الوکاله باشند که در این صورت دادگاه حکم 
اعسار فرد بى بضاعت را صادر کرده یا با ارایه استشهادیه به کانون، 
داراى وکیل معاضدتى براى پیگیرى پرونده حقوقى خود مى شوند.

کانون وکال؛ استشهادیه را که چند فرد آن را امضا کرده اند، همراه 
با سوگند فرد بى بضاعت پذیرفته و هنگامى که بى بضاعتى وى بر 
ما مسلم شد، دعوایى که قرار است مطرح شود، مورد بررسى قرار 

گرفته و حقى که از مدعى سلب شــده با داشتن وکیل معاضدتى 
حل مى شــود. این نکته قابل ذکر اســت که کانون تنها به خود 
متقاضى، وکیل ارایه مى کنــد، در نتیجه اگر فردى به طور غیابى 
خواستار وکیل معاضدتى باشــد، این امر امکان پذیر نیست. مثال 
دونفر شریک در یک ملک بوده و مى خواهند یک دعوى حقوقى 
مطرح کنند، اما یکى از این دو نفر به کانون مراجعه و درخواست 
وکیل معاضدتى کرده و دیگرى این کار را انجام نداده، ما تنها به فرد 
مراجعه کننده، وکیل معاضدتى ارایه مى کنیم. مقصود از معاضدت 
قضائى، مساعدت و یارى به کسانى است که به واسطه عدم کفایت 
دارایى یا عدم دسترســى بــه مال خود، قــدرت پرداخت هزینه 
دادرســى و حق الوکاله را ندارند و درنتیجه نمى توانند به مراجع 

قضائ ى رفته و حق خود را بگیرند.

استفاده از وکیل رایگان 

گزارشى درباره تعیین میزان جریمه ایجاد آلودگى صوتى ازسوى مجلس و تصویب آن

 ایجاد آلودگى صوتى تخلف محسوب مى شود و براى آن جریمه نقدى درنظر گرفته شده است

ایجادکنندگان آلودگى صوتى جریمه مى شوند

عبدالصمدخرمشاهى:
قوانین متعددى

 که با مجازات هاى سنگین 
وضع مى شود 

گاهى اثرى نخواهد داشت 
مگر این که کارهاى اساسى 

صورت گیرد و فرهنگ آشتى 
با قانون و فرهنگ اجراى قانون 
به همه تشکیالت و سازمان ها 

و در کل جامعه آموزش داد

عباس تدین:
ما به جاى تصویب قوانین، 

بیشتر نیازمند فرهنگ سازى، 
پیشگیرى و  اجرایى کردن 

قوانین براى آنها هستیم. نیاز 
به تدابیرى است که آثار تبعى 
داشته باشد. افراد باید متوجه 
باشند که اگر تخلف مى کنند، 

به صرف پرداخت جریمه نقدى، 
تخلفشان پاك و بخشیده 

نمى شود

محورها
    نیروى انتظامى مکلف اســت؛ راننده وسایل نقلیه موتورى را براى بار اول ملزم به جریمه نقدى 
معادل یک میلیون ریال، درصورت تکرار براى بار دوم دوبرابر جریمه مذکور و درصورت تکرار بیش از 

دوبار به جریمه نقدى معادل سه میلیون ریال محکوم کند.
  درماده 27 این الیحه درباره آلودگى صوتى آمده است: ایجاد هرگونه آلودگى صوتى بیش ازحد 
مجاز ممنوع است. آیین نامه جلوگیرى از آلودگى صوتى توسط سازمان حفاظت محیط  زیست  تهیه 

و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
   یکى از موضوعاتى که سال هاســت به ویژه در کالنشــهر ها با آن درگیر هســتند، بحث هواى 
پاك اســت. بســیارى از نهادهاى متولى این امر دراین حوزه کار مى کنند و آثارى نیز داشته است، 

کما این که این آثار خیلى مورد پذیرش جامعه نیست و توقعات جامعه را برآورده نکرده است. 


