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سخن ناشر

تاریخ،  هویت  بشر  است  و  ...  ساختار  هر  جامعه  یی  با  ساروجی  از   پیشینه  ش  
شکل  می گیرد  تا  »باشندگان«  امروزش  به  پشتوانه ی  آن،  به  سامان  سازند  شرایط   

را  برای  »آیندگانی«  که  درآینده،  به  داوری  می نشینند.  
هر  اجتماعی  در گذرگاه  تاریخ  خویش،  بزنگاه هایی  دارد  که  رخدادها یش،  
احوال   در  بازنگری   روی،   این   از   می شود.   فردایش   سرنوشت   حتریرکننده ی  
مردمان  روزگاران  سپری شده،  نه  تنها  آموزه هایی  را  با  خود  دارد،  بلکه  سرشار  
»جذابیت«  و  »لطف«  است  از چگونگی  کرد  وکار،  روابط،  زبان  و  ادب  کالمی  

و  نگارشی  ایشان.  
بی گفت و گو،  میهن  کهنساله  ما  نیز  با  متدنی  هفت  هزاره یی،  آکنده  چنین  حوادثی  

است  و  ...  
»انقالب  مشروطه«،  در زمره ی  مهم ترین  اتفاقات  سرزمین مان  است  که  موجد  
ایران  گردید.  حادثه   یی  که  نه   بنیادین  در  ساختار  جامعه   ی   دگرگونی  ژرف  و  
فقط  بنیان  »استبداد«  و  »خودکامگی«  و  »جاهلیت«  سالطین  قجری  را  از  ریشه  
برکند  و  زیر و زبر کرد،  که  شهد  آزادی  را  به  مردمان  چشانید  و  دری  به  روشنای  
تا »قانون«،  ایشان،  موجب  گردید   بیداری   با  به  روی شان  گشود  و  نوین،   دنیایی  
مفهوم  واقعیش  را  باز یافته   و جـماعت  ایرانی،  با  واژگانی  نو،  مهچون  »آزادی  بیان  و  
اندیشه«،  »عدالت«،  »جملس«،  »حقوق  مدنی«،  »مسئولیت  اجتماعی«  و  ... آشنا  
شده  و  جایگاه  راستین  خود  در مناسبات  سیاسی  و  تعیین  سرنوشت  خویش  و  

زادبوم شان  را  باز شناسند.  
برکنار  از مهه  ی  پیآمدهای  انقالب  مشروطه،  یکی  از عواملی  که  دوستداران  
خوانش  کارنامه  ی  گذشتگان  را به  مطالعه  ی  این  برهه  از تاریخ  ایران،  هتییج  می کند،  
 زبان  و  ادبیات  این  عصر  است  که  به  حلاظ  تفاوت های  فاحش  اش  با  فرهنگ  روزگار  ما،



 جذبه  و  کششی  خاص  دارد.  ادبیاتی  با  غنایی  ویژه.  فرهنگی  که  نه  تنها  در  گفت 
و شنودهای  عادی  آن  زمانه  جاری  بوده،  بلکه  مکتوبات  رمسی  و  حقوقی اش  را  

نیز  حتت  تاثیر  داشته  است.
با  چنین  پیشکالمی،  انتشارات  چرتدانش  به  عنوان  نشر دهنده  ی  کتب  حقوقی،  
با  هدف  آشنا  منودن  نسل  امروز  جامعه ی  حقوقی  ایران،  به  ویژه  جوانانی که  در  هیات  
دانشجوی  حقوق،  اندیشه  ی  پوشیدن  ردای  وکالت  و  قضاوت  و ... به  سر  دارند،  
با  چند وچون  تدوین  و  نگارش  قوانین  درآن  عهد  و  بازشناخت  روشن بینی  
نگارندگان  آن،  انتشار  جمموعه  کتاب  هایی  در  این  زمینه  را  در دستور کار  قرار  
داده  که  دومین  جلد  آن  با  عنوان  »خنستین  قانون  بلدیه  ایران «  هم  اینک  در  دستان  

مشاست.
پر  واضح  است  که  قوانین  مندرج  در این  کتاب  و  کتاب های  بعدی،  کالًمنسوخ  
از دیدگاه  آشنایی   این  دلیل  است  که  خواندنش  را   به   تنها   باز نشرشان   شده اند  و  
 با  حنوه ی  تدوین  اولین  قوانین  حقوقی  بر   پایه  نظام  پارلـمانیسم،  آن  هم  در  ایام  
واپس  ماندگی  جامعه ی  ایران  عهد  قجر،  برای  باشندگان  امروز  درحلقه ی علم  حقوق،  

به  فایده  دیدیم.  
انتظار  بر  آن  است  تا  اقدام  انتشارات  چرتدانش  در  نشر کتب  تاریخی  با  مضامین  
اقبال  اهل  حقوق  و دوستداران  تاریخ،  واقع  شده  و  فرزانگان   حقوقی،  مورد  
گرانسنگ  در  حیطه  ی  تاریخ  و  حقوق  نیز  با  رهنمودها  و  دانش  و  دانسته  های شان  
در این  مقوله ،  ما  را  یاری رسان  شوند  تا    کاستی هامان  در  دستیابی  به  هدفی  که  

شرح  اش  رفت،  به  حداقل  رسد.

                              فرزاد دانشور
                           مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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قانون بلدیه
 مصوب 20 ربیع الثانی 1325 قمری

 فصل اول: قواعد کلیه1

1

مقصود  اصلی  تأسیس  بلدیه2  حفظ  منافع  شهرها  و  ایفای  حوائج  اهالی  شهرنشین  است.

2

امور  راجعه  به  بلدیه  از  قرار  تفصیل  است:
) اواًل(  اداره  کردن  آن  چه  اهالی  شهر  برای  اصالح  امور  بلدیه  به  موجب  قانون  

می دهند
) ثانیًا(  اداره  کردن  اموال  منقوله  و  غیر  منقوله  و  سرمایه هایی  که  متعلق  به  شهر  

است
) ثالثًا(  مراقبت  در  عدم  قحطی  آذوقه  شهر  به  وسائل  ممکنه

) رابعًا(  ساخنت  و  پاک  نگه  داشنت  کوچه ها  و  میداهنا  و  خیاباهنا  از  پیاده رو  و  
کالسکه رو  و  باغهای  عمومی  و  جماری  میاه3  و  زیر  آهبا  و  پلها  و  معابر  و غیره  و  
مهچنان  روشن  کردن  شهر  و  تقسیم  آهبای  شهری  و  مراقبت  در  تنقیه  قنوات4  
و  پاکیزگی  محمامها  ) خامسًا(  مراقبت  در  رفع  تکدی  و  تأسیس  داراملساکین  و  

دارالعجزه5  و  مریضخانه ها  و  امثال  آن

1- کلیه: کلی
2- َبَلدیه: شهرداری

3- میاه: جمع ماء: آب ها
4- تنقیه ی قنوات: الی روبی کردن قنات ها

5- دارالعجزه: نوانخانه، مؤسسه ای برای نگهداری بی نوایان



7 فصل اول: قواعد کليه

) سادسًا(  معاونت  در  اقدامات  حفظ الصحه1  و  حفظ  دواب2  و  حشم  3و  تأسیس  
دواخانه ها  و  امثال  آن

) سابعًا(  مواظبت  در  این  که  معابر  شهری  موافق  نقشه  معینی  باشد  و  اقدامات  
مقتضیه  بر  ضد  حریق  و  سایر  بلیات4  مساوی5  و  ارضی6  به  عمل  آید

) ثامنًا(  بیمه  ابنیه7  متعلق  به  شهر  از  حریق  
) تاسعًا(  معاونت  در  تکثیر  معارف  و  مساعدت  در  دایر  منودن  کتاخبانه ها  و  

قرائتخانه ها  و  موزه ها  و  حفظ  و  مرمت  مساجد  و  مدارس  و  ابنیه  عتیقه8
) عاشرًا(  مساعدت  با  دولت  در  ساخنت  بازارها  و  منایشگاه ها  جتارتی  و  کلیهْْ  مراقبت  
رواج  حرفت9  و  جتارت  شهر  و  دایر  منودن  حمل  تشخیص  اسعار10 و  معامالت  عمومی.

3

دایره  اقدامات  بلدیه  خمتص  به  حدود  شهر  و  اراضی  متعلقه  به  شهر  است.

4

اجنمن  و  اداره  بلدیه  می تواند  به  اسم  شهر  بیع  و  شراء11  و  هر  گونه  معامالت  مناید  و  
به  جاهای  الزم  شکایت  کند  و  در  حماکمات  عدلیه  اقامه  دعوا   مناید  و  مدعی  

1- حفظ الصحه: بهداشت، پیش گیری از بیماری
2- َدواب: چارپایان

3- َحَشم: 1. چهارپایان 2. خدمت کاران 3. خویشان
4- بلّیات: بالها، حوادث طبیعی و ارضی و سماوی

5- سماوی: آسمانی
6- ارضی: زمینی

7- ابنیه: بناها، ساختمان ها، تأسیسات
8- ابنیه ی عتیقه: ساختمان ها و بناهای تاریخی و فرهنگی

9- حرفت: شغل، حرفه
10- َاسعار: پول های کشورهای خارجی، ارزها، قیمت ها، نرخ ها

11- بیع و ِشرا: خرید و فروش

ء
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و  مدعی علیه  واقع  شود.

5

اراضی  کوچه ها  و  میدان ها  و  پیاده روها  و  معابر  و  رودخانه ها  و  سواحل  
رودخانه ها  و  زیر  آهبا  و  غیره  هر  چند  که  متعلق  به  شهر  است  حمل  استفاده عموم  

ناس1  است.

6

وجوهی  که  اهل  شهر  برای  مصارف  بلدیه  می دهند  باید  به  حکم  قانون  باشد.

7

حاکم  شهر  باید  مراقبت  مناید  که  اقدامات  بلدیه  خمالف  با  این  نظامنامه  نباشد.

8

اداره  بلدیه  حق  دارد  که  مهر  معینی  به  اسم  شهر  داشته  باشد.

 فصل دوم:  در تشکیل انجمن بلدیه

9

هیأت  بلدیه  مرکب  است  از  اجنمن  بلدیه  و  اداره  و  شعب  جزو  آن.

10

انتخاب   ترتیب  ذیل   به   از  حمالت  شهر   اعضایی  که   از   بلدیه  مرکب  است   اجنمن  

1- ناس: مردم



9 فصل دوم: در تشکيل انجمن بلديه

می شوند.

11

عده  اعضای  اجنمن  بلدیه  در  شهرهای  کوچک  شانزده  و  در  شهرهای  متوسط  
بیست  و  در  شهرهای  بزرگ  سی  نفر  خواهد  بود  که  با  رعایت   وسعت  و  مجعیت  

به  حمالت  شهر  تقسیم  می شوند.

 شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان

12

انتخاب کنندگان  اعضای  اجنمن  بلدیه  باید  دارای  شرایط  ذیل  باشند:
) اواًل(  تابعیت  ایرانیه

) ثانیًا(  اکمال1  بیست  و  یک  اقالً
یا  اراضی  در  حدود  شهر  که   یا  مستغل2   یا  داشنت  خانه   ) ثالثًا(  دادن  مالیات  
در  شهرهای  بزرگ  هزار  و  در  شهرهای  متوسط  پانصد  و  در  شهرهای  کوچک  

سیصد  تومان  ارزش  داشته  باشد.

13
زمینی   یا   مستغلی   چنین   صاحب   که   صورتی   در   نیز   خیریه   و   علمیه   ادارات  
در  شهر  باشند  حق  فرستادن  وکیلی  برای  شرکت  در  انتخابات  دارند کذالک  
شرکتها  و  اشخاصی  که  جتارختانه  و  حجره  معینی  دارند  حق  شرکت  در  انتخاب  
را  دارند  ولو  این  که  صاحب  خانه  یا  مستغل  یا  اراضی  به  طوری  که ذکر  شد  

1- اکمال: کامل کردن
2- ُمستغل: ملکی که از آن درآمدی حاصل شود، مانند: باغ، خانه، دکان و امثال آن. جمع آن مستغالت است.
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نباشند.

14
اگر  خانه  یا  مستغل  یا  زمینی  مابین  چند  نفر  مشرتک  باشد  یکی  از  شرکاء  می تواند  

موافق  قرار  داد  سایر  شرکاء  در  انتخابات  حاضر  شود.

15
اشخاص  ذیل  حق  انتخاب  ندارند

) اواًل(  اشخاصی  که  به  واسطه  جنحه  و  جنایتی  جمازات  قانونی  دیده اند
) ثانیًا(  اشخاصی  که  معروف  به  ارتکاب  قتل  و  سرقت  باشند

) ثالثًا(  ورشکسته  به  تقصیر
) رابعًا(  اشخاصی  که  از  بابت  عوارض  بلدیه  بقایا  دارند  و  بیش  از  نصف  عوارض  

سالیانه  را  نپرداخته اند
) خامسًا(  طایفه  نسوان1

) سادسًا(  اشخاص  خارج  از  رشد.

16

اشخاص  ذیل  از  شرکت  در  انتخابات  به  شرط  ممنوعند
) اواًل(  حکام  و  معاونین  آهنا  در  حمل  حکومت

) ثانیًا(  عمال2  نظمیه  شهری  که  در  آن  انتخابات  به  عمل  می آید
) ثالثًا(  مأمورین  نظامی  بری  و  حبری  3داخل  در  نظام.

1- نسوان: زنان
2- ُعّمال: کارکنان، کارگزاران حکومتی، به ویژه مأمورین وصول مالیات

3- بری و بحری: زمینی و دریایی، خشکی و آبی

ء




