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حضرت آيتاهلل جنتي «دام عزّه»

دبير محترم شوراي نگهبان

سالمعليكم؛

1

مادة( )1اليحه
مادة( )2اليحه

صدر مادة( )2اليحه

عبارت «اعمال تخفيف ،تقسيط» اوالً :مشخص نيست آيا نسبت به يك شخص ،يكي از دو مقوله
اعمال خواهد شد يا هر دو مقولة تخفيف و تقسيط؟ ثانياً :نصاب هر يك از تخفيف و تقسيط از
حيث حداقل و حداكثر ميزان تخفيف و مدت تقسيط مشخص نگرديده است .لذا موضوع از هر دو
جهت مبهم و مواجه با اجمال است ،ضمن آنكه تفويض امور فوق به دولت ،چون از امور تقنيني
است به نظر مغاير با اصل  58قانون اساسي خواهد بود.
سطر اوّل مادة()2

اليحه2

بندهاي ( )6و ( )7مادة( )2اليحه

بندهاي مزبور در اليحة دولت نبوده ،چنانچه متضمن بار مالي باشد ،مغاير اصل  58قانون اساسي
خواهد بود.

1

عبارت «اعمال معافيتهاي مالياتي» از اين حيث كه متضمن اصالح مادة( )4قانون برنامة چهارم توسعه خواهد بود ،عالوه بر مغايرت

با مادة مزبور ،در تعارض با مادة( )222آييننامة داخلي مجلس ميباشد.
2

واژة «واگذاري» از حيث اطالق اعم است از بيع ،اجاره ،صلح ،هبه و ، ...حال آنكه به موجب مندرجات مشروح مذاكرات مجلس،

مقصود مقنّن از واگذاري ،واگذاري در قالب بيع و فروش ميباشد ،چون اطالق ،موجب تفسير موسع بوده ،لذا مواجه با اجمال است.
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بند( )7مادة( )2اليحه

عبارت «سكونتگاههاي غيررسمي» از حيث مفهوم و تعيين مصداق داراي ابهام و مواجه با اجمال
است .به موجب مندرجات مشروح مذاكرات مجلس ،وزير مسكن از اين واژه به «حاشيهنشيني
شهرها» تفسير نمودند.

1

بند( )8مادة( )2اليحه

اليحة دولت فاقد آن است ،عليهذا چون متضمن بار مالي است مغاير اصل  58قانون اساسي
ميباشد.

2

مادة( )5اليحه
صدر تبصرة مادة( )5اليحه

عبارت « دولت مكلف است اعتبار مورد نياز تأمين فضاهاي آموزشي موضوع اين ماده را در

بودجههاي سنواتي پيشبيني نمايد ».در اليحة دولت نبوده است ،چون متضمن بار مالي است ،لذا مغاير
اصل  58قانون اساسي ميباشد.

2

مادة( )6اليحه

ـ عبارت «به صورت متّصل» هرچند كه در متن مادة( ،)6به موجب عبارت بين دو ابرو ( )

1

چون واژة مزبور ابداع جديد قانونگذار و فاقد سابقه در قوانين مشابه است ،لذا پيشنهاد دارد براي رفع ابهام ،لفظ به واژة مأنوس و

متعارف بدل گردد .چون الفاظ در قوانين ،محمولند بر معاني عرفيّه ،بديهي است عرف ،از واژة «سكونتگاههاي غيررسمي» قطعاً معنائي را
اراده نخواهد نمود كه منظور نظر وزير محترم مسكن ميباشد .آنچه در متن قوانين مسبوق به سابقه است ،عبارت است از لفظ «اقامتگاه» ،هر
چند كه وزير محترم مسكن و برخي نمايندگان ،از اين واژه به مستحدثاتي تعبير آوردهاند كه در حاشية شهرها به صورت غيرقانوني ،احداث و
اكنون جمعيت فراواني را در خود جاي داده است ،لكن اين تعبير ،چيزي از ابهام واژه نميكاهد.
2

وزير مسكن و شهرسازي ،موافقت خود را با بند( )5در مجلس اعالم نموده بود.

2

معاون وزارت مسكن و شهرسازي به نمايندگي از دولت ،نفياً و اثباتاً در خصوص موضوع در صحن علني مجلس اظهارنظري ننمود.
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توضيح داده شد ،لكن از حيث معني و دامنة شمول جغرافيايي ،مبهم ميباشد.

1

ـ عبارت «منفصل» و «پهنة سرزمين» داراي اشكال مذكور ميباشند.
ـ عبارت « به استثناء مناطق چهارگانه تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست» مندرج در ذيل
مادة( )6از آن جهت كه مشخص نميكند اين مناطق كجا هستند ،پهنه و مساحت آنها چقدر است؟ بر
اساس كدام قانون اين مناطق مشخص ميشوند؟ و ...داراي ابهام است.
مادة( )7اليحه

عبارت «طبق برنامة زمانبدي  ...احداث خواهد گرديد ».مفهوم مخالف عبارت ،آن خواهد بود كه
اگر مالك ،موفق به احداث بنا در ضرباالجل اعالمي نگردد ،قطعاً دولت مجاز به اقداماتي خواهد
شد .به نظر ميرسد هرگونه اقدام از ناحية دولت ،مغاير با حقوق ،مالكيّت و آزاديهاي مشروع
(موضوع ذيل اصل  9و اصول  46 ،22و  45قانون اساسي) خواهد بود.
مادة( )8اليحه
بند( )1مادة()8

عبارت «كاركنان شاغل در مشاغل كليدي»:
اوالً :از حيث تعريف و از حيث تعيين مصاديق ،مبهم و مواجه با اجمال است.
ثانياً :قائل شدن عنوان كليدي براي برخي مشاغل ،در مجموعه يك دستگاه اجرائي ،براي برخي
جذاب ،لكن براي كثيري از شاغلين ،تنفّرآميز و باعث زمينهسازي نظام طبقاتي در ساختار اداري
ميگردد.
ثالثاً :پيشبيني امتياز ،براي صاحبان مشاغل كليدي ،مغاير با «ايجاد امكانات عادالنه براي همه »...

1

وزير محترم مسكن و شهرسازي ،كلمة «متّصل» را به «توسعه درون شهري» معنا نموده است.
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و «برخورداري همگان از حقوق مساوي» موضوع بند  9از اصل  2و اصل  19قانون اساسي ميگردد.
رابعاً :چون تعريف و تعيين صاحبان مشاغل كليدي ،از امور تقنيني است ،لذا تفويض آن به
تشخيص باالترين مقام دستگاه ،مغاير با اصل  58قانون اساسي است.
تبصرة( )1مادة( )8اليحه

عبارت «خانههاي سازماني مستثني از حكم اين ماده» 1چون به عنوان بخشي از خانههاي
سازماني است كه فعالً موجود بوده و مادة( )5قانون ،در صدد تعيين تكليف عنوان راجع به آن
ميباشد ،عليهذا ،تعيين مستثنيات از شمول قانون نيز ،به مانند مستثنيمنه ،نيازمند قانون است و
واگذاري آن به آييننامه برخالف اصل  125و مآالً اصل  58قانون اساسي خواهد بود.
بندهاي ( )1و ( )2مادة( )8اليحه

چون تعريف و مصاديق «كاركنان شاغل در مشاغل كليدي» مشخص و معلوم نيست ،از طرف
ديگر ،تعداد خانههاي سازماني و ميزان وجوه حاصل از فروش خانههاي مزبور مشخص نميباشد .لذا
به نظر ميرسد ،به موجب بندهاي ( )1و ( )2مادة( ،)5صرفاً ،درصدي از مبالغ نامعين براي كارهاي
نامعين تخصيص داده ميشود .عليهذا ،از اين حيث كه امكان نظارت ديوان محاسبات را سلب
مينمايد مغاير اصل  88و از اين حيث كه «در حدود اعتبارات مصوب» پيشبيني نگرديده ،به نظر
مغاير با اصل  82قانون اساسي خواهد بود.
تذكر2:

مادة( )9اليحه

ـ عبارت «تأمين بخشي از اعتبارات» چون واژة «بخشي» از حيث مقدار نامشخص و مواجه با

1

مشروح مذاكرات مجلس ،حكايت از آن دارد كه مقصود از مستثنيات ،عبارتند از خانههاي سازماني متعلق به نيروهاي نظامي و انتظامي.

2

مادة( )8مصوبه  ،در اليحة دولت نبوده است ،لكن نمايندة دولت در صحن علني مجلس از مفاد و مندرجات اليحه دفاع نموده است.
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اجمال است ،لذا باعث ميگردد تا عبارت به «بخشي از اراضي در مالكيت خود را» نيز به صورت
نامعين باقي بماند.
به بيان ديگر چون هر دو عبارت فوق ،از حيث اقل و اكثر ،نامشخص است ،ميتواند دولت را
مجاز نمايد تا اكثر قريب به اتفاق اراضي تحت مالكيت خود را به بهانه تأمين بخشي از اعتبار ،به
فروش برساند .بديهي است اين امر ،در مغايرت آشكار با ديگر مواد مندرج در اليحه به ويژه بندهاي
هشتگانة مادة( )1خواهد بود كه بر حمايت از تأمين مسكن براي اقشار آسيبپذير و كمدرآمد جامعه
تأكيد دارد.
ذيل مادة( )9اليحه

عبارت «كارشناسي روز» و «از طريق مزايده»

1

مادة( )11اليحه

عبارت «و برنامة پنجم توسعه اقتصادي و فرهنگي»

2

مادة( )21اليحه
واژة «صرفاً» در صدر مادة( ،)12چون افادة انحصار مينمايد ،به نظر مبهم است ،چون مفهم اين
معنا است كه بانك مركزي ،به غير از موارد پيشبيني شده در اين قانون ،مجاز به اعطاي وام راجع به
طرحها و پروژههاي ديگر نخواهد بود.
سطر( )2مادة( )12اليحه

1

چنانچه بين دو واژة مزبور ،نسبت تباين برقرار گردد ،عمل به قانون در مقام اجراء مواجه با مشكل خواهد شد .شايسته است يكي از

دو روش به صورت صريح در متن قانون درج گردد .توضيحاً اينكه مشروح مذاكرات ،حكايت از آن دارد كه مقصود از «كارشناسي روز» همان
قيمت پايه براي اجراء مزايده ميباشد .به نظر چنين معنائي به سادگي از متن عبارت قابل استنتاج نيست.
2

از اين حيث كه چون برنامة مزبور ناظر بر آينده است .در اينكه آيا ميتوان پيشاپيش تكاليفي براي آن پيشبيني نمود ،به نظر محل تأمل است.

8
تهران ـ صندوق پستي  3641ـ 31361

بسمه تعالي

شماره:

8443

تاريخ:

8831/90/83

پيوست :ندارد

واژة «سكونتگاههاي غيررسمي»

1

مادة  11اليحه

با عنايت به اينكه اتحاديههاي امالك از جمله مشاغل مشمول امور صنفي و بخش خصوصي است
و تابع ضوابط خاص خود ميباشند ،به نظر ميرسد ،دخالت دولت در اين امور ،به گونهاي كه
مواردي نظير تدوين مقررات ،تعيين صالحيتها و اجراء و نظارت بر آنها را مجدداً به وزارتخانههاي
دولت اعاده كرده ،مغاير با سياستهاي كلي ابالغي اصل  44ميباشد كه بر «كاستن از بار و حجمِ

دولت و كاهش تصديگريهاي دولتي» تأكيد و تصريح دارد.
مادة( )11اليحه

مادة( )14مصوب مجلس در اليحة دولت نبوده است .كميسيون عمران مجلس ،گويا بالبداهه در
قالب مادة الحاقي تقديم مجلس نموده و با اندك تغييراتي به تصويب رسيده است .وزير محترم
مسكن و شهرسازي صرفاً با اظهار اين مطلب كه« :اصل اين مادة الحاقي در حقيقت ايجاد انعطاف در
بازارهاي مالي است كه ميتواند به سمت مسكن سوق داده شود »...از آن دفاع نموده است.
جزء( )1از بند( )1مادة( )11اليحه

ـ عبارت « ايجاد بازار رهن ثانويه و انتشار اوراق مشاركت به پشتوانة تسهيالت رهني» واژة «رهن
ثانويه» به نظر مبهم است.
آنچه در منابع حقوقي ،مسبوق به سابقه است عبارت است از واژههاي «رهن مازاد» 2و «رهن

1

به پاورقي شمارة  1ذيل صفحة  2اين گزارش مراجعه فرمائيد.

2

يعني ،راهني كه مالي را به رهن داده است ،سپس وام ديگري از همان مرتهن يا ثالث بگيرد و مازاد رهنيه را وثيقة وام ثاني قرار دهد.

بايد در اجراي ثبت ،كار سند رهن اول فيصله يابد سپس اجراي سند دوم آغاز گردد( .مبسوط در ترمينولوژي حقوق ،دكتر لنگرودي ،جلد،2
ص )2851
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مكرّر» 1با عنايت به تعريف ،واژة «رهن مكرّر» ،جامعتر و واضحتر از عبارت «رهن ثانويّه» است.
ـ مقصود از «ايجاد بازار رهن ثانويّه» به نظر ،مبهم و نامشخص است.
ـ همچنين ،عبارت «به پشتوانة تسهيالت رهني» مبهم و مجمل است.
تذكر :به نظر ميرسد مجموع دو عبارت «ايجاد بازار رهن ثانويّه» و «به پشتوانة تسهيالت
رهني» از حيث تعريف و از حيث مصاديق مبهم و مواجه با اجمال است.
جزء( )2از بند( )1مادة( )11اليحه

عبارت «راهاندازي بازار سرمايه» به نظر ميرسد مغاير با تصريحات فراوان به عمل آمده در
سياستهاي كلي اصل  44است كه بر «كاستن از بار مالي و مديريتي دولت در تصدّي فعاليتهاي

اقتصادي» تأكيد دارد ،مضافاً اينكه ،به موجب جزء( )1از بند(الف) سياستهاي كلي« ،تداوم و شروع
فعاليت» مزبور ،در صورت تصويب مجلس ،بايد مقيّد به «مدت معين» گردد ،كه از اين حيث نيز
عبارت فوق ،مغاير با سياستهاي ابالغي اصل  44ميباشد.
جزء( )1از بند( )1مادة( )11اليحه

واژة «ليزينگ» با قطع نظر از ماهيت و محتواي عبارت ،از حيث منع بكارگيري الفاظ بيگانه ،مغاير
با اصل  18قانون اساسي است.
جزء( )1از بند( )1مادة( )11اليحه

به كارگيري واژههاي «صُكوك» 2و «استصناع» 1در متن قوانين موضوعه ،چون معمول و مستعمل

1

يعني ،اگر راهني كه ملكي را به رهن داده است با گرفتن وام ثاني از همان مرتهن و يا مرتهن ديگر ،در برابر ارزش اضافي همان ملك،

آن را براي بار دوم و سوم و غيره به رهن بدهد .اين رهن مجدّد را رهن مكرّر ناميدهاند( »...همان منبع ،صص  4ـ  2852و ترمينولوژي حقوق،
ص .)248
2

صَكّ ،مفرد صُكوك و صِكاك ،چك و نوشتهاي كه نشان دهندة اقرار به مال است .صَكّ ،معرب لغت فارسي چك كه به معني سند

است .صَكّ به معني سيلي زدن ،شمشير به هم زدن ،دو چيز آهني را سخت به هم زدن و چكاچك هم در همين زمينه است .در فقه هر سند
را صَكّ گويند مانند صَكّ اقرار ،صَكّ بيع ،صَكّ طالق ،صَك قديم (كهنه قباله ،بنچاق امالك) و صَكّ ضَيْعَه (يعني سند غيرمنقول)( .مبسوط
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در گويش متعارف فارسي نميباشد ،لذا از اين حيث (با قطع نظر از جهات فقهي و شرعي) مغاير با
اصل  18قانون اساسي ميباشد.
با عنايت به معاني واژهها و اينكه گويا اين دو واژه ،در متون قوانين موضوعه و جاري كشوري،
تاكنون تحت همين الفاظ استعمال نگرديده است ،تا موارد كاربرد آنها مشخص باشد ،به نظر مبهم
ميباشند ،لذا از اين حيث كه اسناد يا ابزار مالي فوق ،چگونه ميتوانند از جمله «طُرق تأمين منابع

مالي مورد نياز براي توليد مسكن باشند» نياز به بررسي اعضاء محترم شورا دارد.
جزء( )7از بند( )1مادة( )11اليحه

چنانچه «استفاده از صندوقهاي سرمايهگذاري مشترك در خارج ،به صورت أخذ وام باشد» ،به نظر
بايد مقيّد به رعايت اصل  58قانون اساسي گردد.
تبصرة ذيل بند( )1مادة( )11اليحه

ـ به نظر ميرسد تكاليف دولت به تأمين ارز مورد نياز ،چون مورد نظر دولت در اليحة پيشنهادي
نبوده است ،مغاير با اصل  58قانون اساسي است.
ـ واژة «اقالم زير» مشخص نميباشد اشاره و داللت به چه اقالمي دارد ،لذا مبهم است.
مادة( )15اليحه
ـ صدر مادة( )18اليحه ،از حيث « تكليف مالكين اراضي باير به پرداخت ماليات به صرف عدم اقدام

به احداث بنا» ،عالوه بر اجبار افراد به كار معين ،متضمن نوعي تحديد حقوق و آزاديهاي مشروع
افراد بوده و به نظر مغاير با بند( )4اصل  42و ذيل اصل  9قانون اساسي ميباشد و از حيث متضمن

در ترمينولوژي حقوق ،جلد سوم ،ص )2284
1

استصناع ،به معني ،سفارش هاي صنعتي از مشتريان به سازندگان مانند سفارش ساختن يكدست مبل يا يك اتومبيل فيات مخصوص يا

روكش چوبي رادياتورهاي شوفاژ منازل؛ سفارشپذير ،مصالح را از خود مي گذارد .اين عقد ،مركّب از بيع (در رابطه با مواد اوّليّه) و اجارة
اعمال است (مبسوط در ترمينولوژي حقوق ،جلد اول ،ص .)224
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بودن اضرار به غير ،مغاير با بند( )8اصل  42قانون اساسي نيز ميباشد.
تبصرة( )2مادة( )15اليحه

عبارت «موانع قانوني ساختوساز» از حيث مصاديق ،مبهم و مواجه با اجمال است.

1

مادة( )16اليحه

ـ عبارت «حداقل پنجاه درصد ( »)%05متضمن اين معنا است كه حداكثر آن از  81الي 188
درصد مشخص نيست .ابهام در ميزان تخفيف به نسبت مازاد بر حداقل  88درصد ،هم براي مشتري،
هم براي شهرداريها و هم براي دولت ،مشكلساز خواهد بود.
مضافاً اينكه ،چون تشخيص اعمال تخفيف مازاد بر حداقل  88درصد ،متضمن ايجاد حق و
تكليف (به نسبت شهرداريها و مردم) است ،نياز به تقنين دارد ،لذا واگذاري آن به شهرداريها،
مغاير با اصل  58قانون اساسي است.
ـ با عنايت به اينكه در مادة( )12اليحة دولت ،صرفاً ،تأمين «بخشي از تخفيف اعمال شده از سوي

شهرداريها كه مازاد بر  05درصد باشد »...متوجه دولت گرديده بود ،لذا تكليفِ دولت به تأمين معادل
 188درصد ،چون متضمن بار مالي است ،نسبت به مازاد پيشبيني شده در اليحه دولت ،مغاير اصل
 58قانون اساسي خواهد بود.
مادة( )17اليحه

ـ ايراد شكلي:

1

1

در مشروح مذاكرات ،تمثيالً به مواردي اشاره شده است ،نظير اينكه قرار بوده تا از سطح زمين يا از حريم فوقاني و تحتاني آن اتوباني

عبور كند يا راهي باز شود يا لولة آب و كابل برق فشار قوي گذر دهند و( . ...لكن متن تبصره از حيث تعيينِ مصاديق هر چند كه ارجاع به
قانون گرديده ،كلي است و مواجه با ابهام است).
2

با عنايت به اينكه دولت محترم در صدد حذف يا ادغام مصاديق فراواني از شوراهايي است كه به حكم قانون تشكيل گرديدهاند،
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تبصرة مادة()17

ـ واگذاري اختيار تصويب «شرح وظايف تفصيلي شورا» به دولت ،از حيث تقنيني بودن مغاير
اصول  58و  125قانون اساسي است.
ـ با عنايت به مصاديق برشمرده شده در اصول  182 ،181 ،188 ،5و  184قانون اساسي ،مشخص
نيست «شوراي مسكن استان» موضوع مادة( )15اليحه ،از حيث عنوان شورا ،منطبق با كداميك از
مصاديق مورد نظر در اصول قانون اساسي خواهد بود.
ـ «شوراي مسكن استان» از حيث عنوان و از لحاظ تركيب و تعداد اعضاء ،هيچگونه انطباقي با
«كميسيونهاي متشكل از چند وزير» مصرّح در اصل  125قانون اساسي را ندارد.
ـ با اين فرض كه «شوراي مسكن استان» منطبق با يكي از مصاديق مندرج در اصول قانون اساسي
باشد ،به موجب ذيل اصول  181 ،188 ،5و « 184نحوة تشكيل و وظايف اين شوراها را قانون معيّن

ميكند ».بنابراين واگذاري اين حق به مصوبه دولت ،در مغايرت صريح با اصول قانون اساسي خواهد بود.
مادة( )18اليحه

ـ تذكر :مادة( ) 18اليحه دولت ،اعتبارات مورد نياز را به صورت مقطوع و حداقل به مبلغ ده هزار
ميليارد ريال به مأخذ ساالنه تعيين نموده ،در حالي كه اين رقم در مادة( )15مصوبه مجلس ،به حداقل
 1الي  3درصد بودجه عمومي كشور تغيير يافته است .چنانچه درصد تعيين شده ،مازاد بر رقم تعييني
در اليحه باشد ،به نسبت مازاد ،مغاير با اصل  58قانون اساسي خواهد بود.

1

ـ اليحة دولت بر «سالهاي باقيمانده از برنامة چهارم» تصريح دارد ،لكن اين موضوع در مصوبه

بنابراين چنانچه به موجب يك مادة قانوني (مادة )15به تعداد استانهاي كشور« ،شوراهاي مسكن استان» تأسيس گردند ،به نظر اين امر مغاير
با سياستهاي دولت در خصوص موارد مشابه ميباشد.
1

وزير محترم مسكن در صحن علني مجلس ،نظر موافق خود را با تغييرات به عمل آمده اعالم نمود.
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مجلس «در بودجههاي سنواتي و ...در قالب برنامههاي پنجساله» تبديل گرديده است .عبارت مفهم
اين است كه شامل برنامة پنجساله پنجم و بعد از آن هم خواهد بود .از حيث توسعة زمان اجراي
قانون افزون بر سالهاي باقيمانده از پنجساله چهارم توسعه ،چون متضمّن بار مالي است ،مغاير با
اصل  58قانون اساسي خواهد بود.
ـ به نظر ميرسد صدر مادة( )15اليحه ،براي شوراي مسكن استان شأن اجرائي قائل نگرديده،
عليهذا پاراگراف ذيل مادة( )15مصوبة مجلس از اين حيث كه با درج عبارات ...« :با بكارگيري

تسهيالت و اعتبارات  ...اقدام و گزارش عملكرد را ...اعالم نمايد» كه متضمن شأن اجرائي ميباشد ،به
ويژه با توجه به تعداد و تركيب اعضاء شوراي مسكن استان (بندهاي  14 ،12 ،6و  18از مادة 15كه
اعضاي موردنظر خارج از مجموعة قوة اجرائي ميباشند) اين امر مغاير با اصل  68قانون اساسي
خواهد بود.
مادة( )21اليحه

عبارت « ...به گونهاي كه ...كليه كارگران ساختماني:»...
اوالً :صدر ماده ناظر بر «آموزش و تربيت كارگران ماهر »...ميباشد ،در حالي كه ذيل ماده ،به «كلية

كارگران ساختماني »...توسعه يافته است.
ثانياً :مفهوم مخالف عبارت پاياني آن است كه «كلية كارگران ساختماني ،اعم از كارگران ساده،

فنيكار و »...چنانچه به هر دليل ،ولو آنكه حتي آن داليل خارج از ارادة كارگران ساده باشد ،لغايت 8
سال ،موفق به دريافت كارت مهارت نگردند ،ممنوع از كار و اشتغال در امور ساختماني ميگردند.
ثالثاً :بند( )5از اصل  42قانون اساسي صرفاً ناظر بر «استفادة از علوم و فنون و تربيت افراد ماهر به

نسبت احتياج براي توسعه و »...ميباشد ،عليهذا تسرّي آن به «كلية كارگران ساختماني» به دليل توسعة
دامنة قانون اساسي ،به نظر مغاير با اصل  ،25صدر بند( )4و بند( )5از اصل  42قانون اساسي خواهد بود.
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