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 چکیده

های غیرمنقول وجود ابهام و خأل در هویت داراییهای ملکی اصلی افزایش دعاوی ثبتی و ملکی و فراوانی روزافزون پرونده ملعا

کند که فضایی را ایجاد می برپایه نقشه های بزرگ مقیاس زمین مرجع کاداستر رقومین فرهنگ حقوقی میان شهروندان است.نبودو

 را و زمینه پیدایش آنوجود اسناد مالکیت کاداستری امکان بروز اختالفات در اصل مالکیت و اندارد با استفاده از تصویب قوانین است

فضایی را به وجود می آورد که با استفاده از قوانین و  گردد می هاو درونی کردن هزینه اجرایی،که موجب امنیت قضایی  از بین برده

بروز اختالفات در اصل مالکیت و زمینه پیدایش آن را از بین برده و باعث ایجاد  استاندارد و وجود اسناد مالکیت کاداستری امکان

ین و اهمیت روزافزون برنامه با توجه به جهانی شدن اقتصاد کاربری زمیی و درونی شدن هزینه ها می گردد. امنیت قضایی ، اجرا

ه و حجیم شدن اطالعات؛ سیستم های ثبت زمین در ریزی های کالن برای پیشبرد اهداف کشور و رشد سریع جمعیت دنیا و پیچید

در  ابهاماتوجود از سیستم های اطالعاتی جدید ضروری به نظر می رسد. زمینه حقوق ملک و زمین امن نبوده و نیاز به استفاده

کاداستر را  کامل هیچ وقت توان اجرایموجب شده ایران نیروی کار متخصص کمبود بودجه ای و  ،فنی  و مشکالت قانونی مباحث

در اختیار نبودن است به گونه ای که  حائز اهمیتبسیار نگهداری و به هنگام کردن منظم ثبت رکوردها از سوی دیگر،.نداشته باشد

حقوقی و تغییرات زمانی در  ،های موجود به دلیل تغییرات طبیعی ها با واقعیتبه روز و فاصله داشتن آن ،کامل،اطالعات واقعی 

زمینه سوءاستفاده از آن را  خود کاربری امالک و مستغالت به وجود آورده کهغیرمنقول مشکالت زیادی در زمینه تغییر دارایی های 

از سوی  کاداستر و رفع موانع اقتصادی جهت اجرایی کردن از هرگونه کلی گویی در آنپرهیزتصویب قانون جامع و .کرده است فراهم

 ضروری به نظر می رسد.کالن ملی رای اثربخشی این اقدام سازمان های مرتبط با زمین و امالک ب

 

 ثبت،ثبت،حدنگاری،قانون جامع،نقشه برداری:کاداستر،سازمان کلیدواژه
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 مقدمه

تحقیق حاضر به تحلیل جایگاه و آثار حقوقی طرح کاداستر در نظام نوین ثبتی می پردازد.با توجه به بحث ضرورت تأمین امنیت 

یت در ثبت امالک و داف توسعه پایدار اجرای کاداستر اقدامی مؤثر و مهم است که موجب افزایش تضمین امناجتماعی و تحقق اه

سرعت در پـــــاسخگویی به شهروندان می گردد. با توجه به جهانی شدن اقتصاد کاربری زمین و اهمیت روزافزون  برنامه ریزی 

دنیا ، پیچیده و حجیم شدن اطالعات؛ سیستم های ثبت زمین در زمینه های کالن برای پیشبرد اهداف کشور، رشد سریع جمعیت 

امن نبوده و نیاز به استفاده از سیستم های اطالعاتی جدید ضروری به نظر می رسد. بهترین ابزاری که می تواند  حقوق ملک و زمین

ره می باشد.در ایران اجرای طرح کاداستر به ما را برای رسیدن به این اهداف یاری نماید کاداستر و در رأس آن کاداستر چندمنظو

ده است و در واقع این سازمان  به عنوان اصلی ترین نهاد جهت اجرای کاداستر نقش سازمان ثبت اسناد و امالک کشور محول ش

ده غیرقابل انکاری را در جهت توسعه پایدار قضایی،قضازدایی،سالمت جامعه،رضایت مندی ارباب رجوع و کاهش ورودی پرون

باشد .زمین و مدیریت ساختار آن یک مسئله  هــــایی بــــــا موضوع اختالف در حدود و ثغور امالک به مراجع قضایی دارا می

اساسی است که همواره مورد توجه دولتمردان و حاکمان بوده و کاداستر ابزاری برای تحقق تمامی اهداف مذکور بوده و عدم اجرای 

روند رو به رشد سامانی هایی در زمینه ثبتی، مالیاتی و اقتصادی و بروزپدیده زمین خواری خواهد شد.صحیح و کامل آن موجب ناب

جمعیت و کمبود منابع طبیعی و نیاز بیش از پیش نسل آینده به زمین اهمیت اجرای کاداستر و بحث استفاده بهینه از زمین را دو 

کشورهایی ست که صرفاً کاداستر حقوقی در آن اجرا شده  ن جزء معدود(.کشور ایراKitsakis, D. (2019)p 206چندان می کند)

مربوط به مالکیت امالک و حقوق آن ثبت می شود و دیگر کارکردهای کاداستر مورد غفلت قرارگرفته و اجرا نشدن که فقط اطالعات 

اجرایی و استفاده از فناوری های کاداستر چند منظوره و نادید گرفتن تجربیات کشورهای دیگر در بعد تقنینی، مدیریتی و 

محدوده امالک و مستغالت گردیده است.اجرای کاداستر به شکلی که در حال موردنیازموجب بروز مشکالت و اختالفات متعددی در 

 حاضر دیده می شود ناقص بوده و در سایر ابعاد سیاسی,ملی و اقتصادی,زراعی, بهداشتی و ...قابلیت استفاده نداشته پس ضروری

ره مسلح شد.اجرایی کردن کاداستر آثار ست برای تحقق هدف حکمرانی خوب به ابزار قدرتمندی به نام کاداستر جامع و چندمنظو

آنچه که امروزه در تمام کشورهای  -حقوقی متعددی را در بر خواهد داشت و در قدم باالتر اجرایی نمودن کاداستر چند منظوره

نه های ون بر آثار ثبتی و حقوقی منافع زیادی را متوجه سایر سازمان ها و دستگاهها در زمیافز -پیشرفته بکارگرفته شده است

 مختلف از جمله سیاسی,بهداشتی,مالی و زراعی و ...خواهد کرد و تحول مثبتی در نظام حقوقی ایران ایجاد خواهد کرد.

 کاداستر؛چیستی و چرایی

کند و هر یمو حوزه آن را محدود  یرا هر تعریفی که از این واژه بیان شود کاربردلفظ کاداستر یک واژه جهانی و بدون ترجمه است ز

ی این سازمعادلکند و یمنماید آن را تعریف یمی که از این سامانه ااستفادهاراضی کشور و  واحوالاوضاعشرایط و  برحسبکشوری 

شوری برطبق . کاداستر با پیشینه ای چندصد ساله در هر ک(1395ه ی کاربری آن خدشه وارد کند.)مهرزاد،حوزتواند به یمواژه 

، ( Konieczna, J., & Trystuła, A. (2013)موقعیت و شرایط اقلیمی و برای جمع آوری مالیات بر امالک ایجاد شده است)

ی کاداستر (.معنی لغو1395)عیوضی،هستنداما در لغت یکسان  و هرچند کاربرد و وسعت عملی آن در هر کشوری متفاوت است

ی هاواژهی ندارد و مفهوم آن مهم است.واژه کاداستر صرفاً در میان خواص ثبتی و حقوقی رایج بوده و در فرهنگ اهمیت چندان

 22ماده  2ر در تبصره بند دانند و برای نخستین بایم "حدنگاری  "یرفارسی کاداستر را معادل غمصوب انگلستان واژه غریب و 

را در کنار واژه کاداستر استعمال نموده  "حدنگاری "عبارت  1389توسعه جمهوری اسالمی ایران مصوب  هسالپنجبرنامه پنجم 

با  1393در سال  گذارقانونو مقیاس و ... معنا شده است. سرانجام  مقدار ی، مرز،دوشبین  حائلتوضیح بیشتر اینکه، حد به معنی 
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را معادل واژه کاداستر قرار داده است.از کاداستر تعاریف مختلفی مطرح شده  یحدنگاررسمی عبارت  طوربهی حدنگارصویب قانون ت

 ین تعریف کاداستر در فرهنگ امروز به این شکل است که کاداستر تلفیقی از دو نوع اطالعات مکانی و توصیفی است.ترسادهاست اما 

ی، کاربر ،یفی در قالب بانک اطالعاتی از قبیل قیمتی دقیق و با مقیاس متناسب و اطالعات توصهاقشهنمکانی در قالب  اطالعات

گذار در قانون (.قانون1392شود)ایالتی،یممشخصات فیزیکی ملک در یک سیستم واحد و یکپارچه جمع آوری و به روز رسانی 

، 19، 17مواد  ه نکرده است و اولین تعریف از واژه کاداستر درتعریفی از کاداستر ارائ 1310اسناد و امالک کشور مصوب ثبت

ماده  1شده و دربند اسناد و امالک کشور ارائهقانون ثبت 156ماده  3یالت نقشه امالک و تبصره نامه حدود و وظایف و تشکآیین21

شده اطالعات مربوط به قطعات مرتبحد نگار )کاداستر(: فهرست "شده استنیز چنین تعریف 1393قانون جامع کاداستر مصوب  1

شده مقیاس اضافهرقومی، ثبتی و یا حقوقی به نقشه بزرگهای زمین مانند اندازه، کاربری، مشخصات مشخصهزمین است که 

نامه حدود وظایف و تشکیالت نقشه امالک بهتر و قانون جامع حد نگار در قیاس با تعریف آیین 1شده در ماده .تعریف ارائه"است

نامه وجود دارد در قانون جامع ینکند اما ابهامی که تعریف کاداستر در آیتر نمیای به تمام ابعاد کاداسپویاتر است گرچه اشاره

ای از شدهگونه باشد که کاداستر فهرست مرتبتواند اینترین تعریف برای کاداستر میشود.جامعدیده نمی 93کاداستر مصوب 

عملیات ها و اخل شهر یا خارج از شهر که بر اساس نقشهای معین خواه دنی از اموال غیرمنقول در منطقهاطالعات حقوقی، ثبتی و ف

طور که در منابع شود و همانروزرسانی میشده باشد که اطالعات کاداستری در رایانه ثبت و نگهداری، ویرایش و بهکاداستری تهیه

غیرمنقول هست. این سؤاالت  هایگویی به چهار سؤال اساسی درزمینه ی داراییشده است کاداستر در پی پاسخمختلف نیز اشاره

ن چه مقدار از کجا؟به عبارتی دیگر لفظ کجا فقط به مرکز یک قطعه زمین اشاره ندارد و مختصات تمام گوشه اند از ؛ چو عبارت

د و با این مختصات گوشه ها شکل امالک های امالک در سیستم مختصاتی که منشاء ریاضی دارد پاسخی به سوال کجا می باش

 ترسیم و مساحت آن محاسبه می شود.تولید و 

پاسخ به سواالت کی و چه کسی را شاید بتوان با تکیه بر سیستم سنتی ادارات ثبت اسناد و امالک تعیین و مشخص نمود بدین 

 نگرشی به آینده با بکارگیری نقشه بردار در ثبتمعنی که در دفاتر امالک کی و چه کسی تعیین می گردد هر چند قانونگذار با 

ز بدو تاسیس جمع آوری اطالعات مکانی و توصیفی را در دستور کار خود قرار سنتی تا حدودی به پرسش کجا پاسخ داده است و ا

و... در نقشه های تهیه  داده است)نماینده و نقشه بردار( و نمونه آن درج و تعیین نقاط ثابت همانند رودخانه،نهر،خطالراس،تپه،جاده

زمان و تبدیل قطعات بزرگتر به قطعات کوچکتر در تن ماهیت طبیعی و تغییر پذیر بودن آن در گذشت شده است که به علت داش

اص فرآیندهای ثبتی از قبیل تفکیک و افراز و ... کارآیی خود را از دست داده و عمدتاً از بین رفته اند و باعث بروز اختالفاتی بین اشخ

بهره گیری از سیستم بعدی جزیره ای بودن نقشه های تهیه شده و عدم  در تشخیص محدوده مالکیت ها شده است و اشکال

مختصات یکپارچه و واحدی است که باعث شده است نقشه های تهیه شده از امالک مجاور گاهاً در مرزهای مشترک منطبق نبوده و 

 دارای همپوشانی و یا فاصله باشند.

میل و بروز رسانی طالعاتی امالک را تشکیل می دهد و دشوارترین بخش تکاطالعات مکانی یا مکان محور ستون فقرات بانک های ا

اطالعات مکانی است که باعث کندی سازمان می گردد.مشخصات هندسی در نقشه های ثبتی شامل طول و ابعاد و مساحت قطعات 

نکته مهم مشخصه هندسی  ادارات با دقت و صحت جمع آوری و ضبط شده است. اما مورد ثبت است که بدون شک توسط همکاران

اشد که با بکارگیری ابزار نوین در حال حاضر به راحتی قابل انجام است و اضافه شده آن به بانک مطلق یا مکان مطلق ملک می ب

کی از راهکارهای بهینه جمع آوری همزمان دادهای های اطالعاتی از تزاحمات و تعارضات احتمالی در آینده پیشگیری می نماید.و ی

 ی تعیین موقعیت جهانی می باشد.صات هندسی نسبی و مطلق یک ملک استفاده از سیستم هامشخ
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بنابراین تهیه نقشه ای بزرگ مقیاس زمین مرجع بوده ونقاط در آن دارای صفات ریاضی و قابل احیاء و پیاده کردن مجدد بر روی 

گاههای ی شبکه ای از نقاط ثابت در استانها تحت عنوان ایستوریات اجرای کاداستر در کشور می باشد که راه انداززمین باشد از ضر

دائم نقشه برداری و ایجاد زیرساخت های متناسب با موضوع و سرویس دهی به کاربران تعیین موقعیت گوشه های امالک در یک 

نی بر سیستم های که موقعیت یابی یکپارچه امالک( نامیده می شودو مبتشبکه و سیستم مختصات واحد که باختصار شمیم)شب

 در جهت پاسخ به پرسش کجا است.تعیین موقعیت جهانی می باشد گامی 

این سامانه که در حال حاضر از ماهواره های تعیین موقعیت جی.پی.اس ، گلوناس،بیدو و گالیله برای تعیین مختصات گوشه های 

و شبانه روز از ماهوارهای فوق الذکر اطالعات دریافت ایستگاه دائم که به صورت  144با نصب  1395در سال  امالک بهره می گیرد

پردازش و به کاربران سرویس دهی می نماید توسط سازمان ثبت اسناد و امالک به بهره برداری رسید.شمیم همانطوریکه اشاره 

سخت افزاری، نرم ران واحدهای ثبتی، گیرنده های متحرک، زیرساخت های گردید ترکیبی است از ایستگاههای دائمی، نقشه بردا

ریت کاربران که برای تعیین مختصات گوشه های امالک  و صدور سند مالکیت کاداستری می افزارهای نظارتی و پشتیبانی و مدی

صورت صحیح برداشت نشده اند و  باشد.مهمترین مزیت سامانه مذکور جلوگیری هوشمند از ورود قطعاتی است که از نظر فنی به

 مکانی امالک در یک سیستم یکپارچه است. هدف آن اصالح موقعیت

سانتی متر به صورت مطلق تعیین گردد . در این سامانه ماهواره های  5این شبکه باعث گردیده که موقعیت هر نقطه با دقتی بهتر از 

گیرنده های متحرک  نقاط ثابت فرض و با ارسال امواج و دریافت آن توسط تعیین موقعیت که در مدار زمین واقع می باشند به عنوان

روابط ریاضی عالوه بر تعیین موقعیت مطلق و نسبی نقاط قابلیت احیاء مجدد نقاط مشخص و معین  در اختیار کاربران و استفاده از

 شده وجود دارد.

 

 کاداستر حقوقی

وری برای انتقال زمین های ضرباشد و کارشناسان به تهیه اطالعات و دادهیشروع کاداستر در هر کشوری با کاداستر حقوقی م

(بنابراین آنچه 1380هم مجزا می کنند که این اطالعات حاوی تمام حقوق و ادعای ملکی است)یوسفی،پرداخته و قطعات زمین را از 

ی ما کاهش و پایان دادن به اختالفات ثبتی و برای ما مهم و اساسی است تعریف حقوقی و قانونی از کاداستر است زیرا هدف اصل

شده از سوی دکترین و برخی مواد قانونی وجود داشته باشد کاداستر ئهوده و با تمام تعارضاتی که ممکن است در تعاریف اراملکی ب

صاحبان امالک و حقوقی می تواند اکثر اختالفات را تا حدودی خاتمه دهد.در کاداستر حقوقی سندیت ، تحکیم مالکیت ، حقوق 

مضیق )محدود( و کاداستر موسع (.کاداستر حقوقی به دو نوع کاداستر 1396ت)امیدوار،های غیرمنقول حائز اهمیت اسدارایی

شده است.کاداستر مضیق کاداستری ست که صرفاً ملکی و حقوقی بوده و جدا از سایر انواع کاداستر مانند کاداستر )گسترده( تقسیم

تشکیالت  نامه حدود وظایف وآیین 1شتی و...قرار دارد. ماده یاسی، کاداستر زراعی، کاداستر صنعتی، کاداستر بهدامالی، کاداستر س

کرده است: »به مجموعه عملیات فنی، مهندسی، ممیزی، ثبتی و نیز به تعریف آن اشاره 1379ماه دی 15نقشه امالک مصوب 

شده یا نشده باشد به جهت بتثبتی آن خاتمه یافته اعم از اینکه در دفتر امالک ثشود که جریان حقوقی در مورد امالکی اطالق می

منظور تثبیت مالکیت و ها را با یکدیگر نشان دهد و بهامالک را مشخص نماید و ارتباط جغرافیایی آنآنکه محدوده و موقعیت 

شود در ماده طور که دیده میگردد«.هماناجرا می وفصل دعاوی ملکی و ثبت امالک و سایر موارد مربوط به امالکتسهیل در حل

ساله توسعه قانون برنامه پنجم پنج 211ماده  2های آن و نیز بند الک و تبصرهاسناد و امقانون ثبت 156الذکر و در مفاد ماده وقف

ای نکرده است و درواقع معنای شارههای غیرمنقول توجه کرده و به سایر انواع کاداستر اگذار صرفاً به امالک و دارایینیز قانون
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ظر بوده که هدف آن تثبیت نکاداستر کاداستر ملکی مد ( و از انواع1393نظر مقنن بوده است)حنیفی و حبیبی،کاداستر مضیق مد

.کاداستر در معنای موسع خود به کاداستر جامع و چندمنظوره (1395،مالکیت و تسهیل در رفع اختالفات ملکی ست)مشهدی

این نوع کاداستر  سایر اطالعات مربوط به داده مکانی اشاره می کند.درازد و افزون بر اطالعات حقوقی و ملکی کاداستر، به پردمی

تواند دولتمردان را در جهت حکمرانی خوب و باشند و این امر میتمام نقاط کشور دارای سند دیجیتالی و سند با نقشه کاداستری می

توان به بهبود مدیریت ای و مکانی میاطالعات پایهاقتصادی و مدیریتی و ...یاری نماید و با کمک این  تحقق تمام اهداف عمرانی و

ها و اراضی و ...دارای نقشه کاداستری بوده و اطالعات حقوقی و ثبتی ها، مراتع، جادهزمین پرداخت زیرا در آن تمامی امالک، جنگل

تمام منافع قطعات زمین از قبیل حقوق شوند و روزرسانی میای پردازش، ذخیره و بهرایانهها در سیستم برداری هرکدام از آنو نقشه

 (.1377دهد که طبق این توضیحات وسعت کاداستر مدنظر هست)پورکمال،ها و انحصارها را موردتوجه قرار میزمین، محدودیت

و ماده  93قانون حد نگار مصوب  1ماده  1الک کشور و دربند اسناد و امقانون ثبت 156طور که قبالً اشاره شد آنچه در ماده همان

باشد که هدف آن ارائه نوان کاداستر آمده است کاداستر صرفاً ملکی و حقوقی میعساله توسعه بهقانون برنامه پنجم پنج 211

د و با توجه به ماهیت چندوجهی باشاطالعات حقوقی و ملکی راجع به ملک، موقعیت، اندازه، کاربری ملک و مالک یا مالکین آن می

شده کامل و کافی نبوده و از سوی و درنتیجه تعریف ارائهتوجهی قرارگرفته است نواع کاداستر مورد غفلت و بینقشه کاداستر سایر ا

داستر )صرفاً رغم تکالیف قانونی متعدد در خصوص اجرای کاداستر از سوی مقنن و با عنایت به جایگاه اجرایی و عملیاتی کادیگر علی

واد قانونی فوق نیز به علت سوء شده )کاداستر مضیق( در مایران همین کاداستر اشارهحقوقی و شهری( در نظام حقوقی و ثبتی 

عنوان متولی اصلی اجرای طرح کاداستر و موازی اسناد و امالک کشور بههای مربوطه با سازمان ثبتمدیریت و عدم همکاری سازمان

سایر  برای 1393نبود ضمانت اجرای در قانون حد نگار مصوب ها در اجرای امورات مربوط به زمین و مستغالت و انکاری این سازم

نکرده است و همین امر شده موفق عملاسناد و امالک و ناکارآمدی مواد قانونی تصویبارگان ها به علت عدم همکاری با سازمان ثبت

 های غیرمنقول شده است.و معامالت مربوط به دارایی باعث بروز مشکالت متعددی در حوزه ملک

در کاداستر ایران صرفاً به امور حقوقی و ثبتی پرداخته می شود.علت اصلی که متولی اجرای کاداستر در نظام حقوقی ایران سازمان 

و امالک کشور می باشد این است که سازمان ثبت اسناد و امالک کشور به امور ثبتی که بیشتر مربوط به وظایف آن  اسنادثبت

و از طرفی هم طبق اظهار نظر کارشناسان امور کاداستر هدف اصلی اجرای کاداستر در کشور ایران  دهداباشد توجه نشان یممرجع 

کاهش دعاوی ملکی و ثبتی مطروحه در مراجع قضایی می باشد و همین امر موجب شده سایر ابعاد غیر حقوقی کاداستر مورد بی 

 توجهی قرار گیرد.

 مبنای کاداستر

بایست مبنای آن توضیح داده شود زیرا موجب مشروعیت آن امر و قبول مستدل و موجه لمی میع وعبرای پذیرش منطقی یک موض

آن و در نتیجه پذیرش اینکه تمرکز، تحقیق و هزینه کردن بر روی موضوع موردنظر بیهوده نبوده می گردد. بنابراین الزم است که 

ش قرار گیرد.در بحث مبانی کاداستر صحبت از این است که چرا اوک فلسفه وجودی پدیده نوظهور و البته مبهم کاداستر نیز مورد

بایست حقوق کاداستر خواه در ایران خواه سایر کشورها اجرا گردد و هدف از نظام حقوقی کاداستر چیست؟ و بر چه اساس و می

 ای کاداستر باید اجرا شود؟قاعده

باشد زیرا اجرای طرح کاداستر موجب درونی و تأمین لذت و سود میی ادهای اقتصگرایی در طرح کاداستر ترکیب دادهمبنای فایده

(. 1393ها و از سویی کارآمد بودن آن شده که ازنظر عقالیی و بهینه بودن در اقتصاد موردتوجه است)حنیفی و حبیبی، کردن هزینه

ثر زمین می گردد  مانند ستون فقرات در موی سیستم کاداستر از آنجایی که موجب تسهیل بازار کارآمد مستغالت و حمایت از کارآی
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جامعه عمل کرده و مورد تأیید اکثر کشورها است.رفاه عمومی ناشی از اجرای صحیح کاداستر و رونق بیشتر در زمینه امالک به دلیل 

د موجب انتو(.اجرای کاداستر می.Enemark, S. (2012, May)وجود نظم در حقوق مالکیت و امنیت در بازار زمین می باشد)

گذاری در بازار زمین، مدیریت بهینه از زمین خواری، کاهش دعاوی ملکی، افزایش سرمایهافزایش ضریب امنیت، کاهش پدیده زمین

و مدیریت بازار مسکن، تضمین حقوق شهروندان، افزایش درآمدهای مالیاتی و سرعت در پاسخگویی به مردم شود که همه حکایت از 

جهت که (.نقشه کاداستری ازنظر اقتصادی کامالً قابل توجیه ست ازاین1395استر در جامعه گردد)مشهدی،ادک سود و منفعت اجرای

ها و سوددهی اقتصادی کند و ثانیاً موجب درونی کردن هزینهاوالً به علت وجود اطالعات کامل از ایجاد اختالفاتی ثبتی جلوگیری می

ساله توسعه که غنای فرهنگ حقوقی و قانون برنامه پنجم پنج 211قسمت ح ماده  2 ندگردد و این موضوع کامالً در راستای بمی

 93قانون حدنگاری مصوب  7موجب ماده دارد.بهباشد گام برمیهای مربوط به امالک و اسناد در محاکم قضایی میکاهش پرونده

ویژه مراجع ها بهبه مراجعین و سایر مراجع و ارگان کمالاسناد و امنظور از حدنگاری و کاداستر، ارائه خدمات از سوی سازمان ثبت

صورت الکترونیکی بوده و همین امر موجب کاهش استفاده از اسناد کاغذی و کاهش هزینه گزاف نگهداری از نسخ اسناد قضایی به

 شود.های بعدی میمالکیت و اسناد دیگر و هزینه

ها و فقر در بع ترجیح دارند و بهبود وضعیت اقتصادی جامعه و کاهش هزینهنام هایاز منظر اقتصادی، نیازهای افراد و محدودیت

های اقتصادی پویا و بایست از ابزار و تکنیکگردد و برای تحقق این امر میجامعه موجب کار آیی و کارآمد بودن موضوعی در علم می

سازی اطالعاتی و توسعه پایدار و که موجب شفافایینجزآ(.اجرای طرح کاداستر چندمنظوره ا104، 1386بهینه استفاده کرد)دادگر.

تواند نمادی از تخصیص قواعد بهینه حقوقی باشد که در افزایش کار آیی نظام گردد میافزایش سرعت و دقت در نظام حقوقی می

ی و ثبتی، کارآمدی وقحقثبتی و قضایی نقش چشمگیری داشته باشد. با اجرای کاداستر عالوه بر برقراری عدالت و نظم در نظام 

 (. Bittner, S., Wolff, A. V., & Frank, A. U. (2000)گردد)حقوق نیز محقق می

کند که در مندی از منافع زمین اشاره میگرایی به مبانی حقوق بشر در حق دسترسی به زمین و حق تساوی در بهرهمبانی غیر فایده

( و همین امر موجب تحقق Kitsakis, D (2019)برآمده است)ار زمین ازب جهت حمایت از حقوق بشر برابر فساد در زمین و

های نهادهای حقوق بشری است و با افزایش جمعیت در سطح دنیا و گردد که یکی از دغدغهعدالت اجتماعی در استفاده از زمین می

داستر جامع منافع متعددی کای (. با اجرا 2012, May) .Enemark, Sازپیش یافته است)کمبود منابع زمین اهمیت بیش

شود و آنچه از منظر حقوق بشر با زمین مرتبط است با اجرای کاداستر بهتر محقق متوجه دولت و آحاد مردم می

 (.1395،گردد)مشهدیمی

همکاری و در سیدنی استرالیا با  2010برداری در آوریل سال المللی فدراسیون جهانی نقشهدر بیست و چهارمین کنگره بین

حق "باهدف  "مدل اجتماعی تصدی ملک"می اطالعات مکانی دانشگاه و بانک جهانی و سازمان ملل متحد الگویی بانام علهیئت

سازی اطالعات زمین و کلیه تغییرات آن و ایجاد امنیت برگزار شد که به دنبال شفاف"ویژه برای محرومین دسترسی به زمین به

باشد. اجرای اجباری طرح کاداستر در دنیا ازجمله راهکارهای تضمین ذیر جامعه میپآسیب عادی و بیشتر تصدی زمین برای افراد

ها به اجرای طرح باشد و ازجمله تکالیف دولتمردان در جهت حق دسترسی آحاد مردم به حقوق زمین التزام آنچنین اهدافی می

محیطی و مشکالت اجتماعی و و خطرات زیست وهواآببوط به (بسیاری از مشکالت مر65باشد.)حنیفی و حبیبی،، کاداستر می

برداری ( به گفته فدراسیون جهانی نقشهmeek ‘ c’ k، 1946،)دباششهرنشینی به دلیل عدم وجود حقوق زمین و عدم امنیت می

ءاستفاده از نی و سونشیاغهاند و همین امر موجب فقر و افزایش زنشدهتوسعه ثبتها در بسیاری از کشورهای درحالدرصد زمین 30

که کاداستر رقومی به خاطر وجود اطالعات دقیقی در رابطه با زمین و منابع آن در جهت توسعه منابع طبیعی شده است درحالی
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واسطه تواند ایفاء نماید. رابطه کاداستر و توسعه پایدار و توسعه بهینه زمین مستقیم و بیبهینه از زمین نقش بسیار مهمی می

 (gonzaless ‘ a’ ،1980ست.)ا

ریزی در جهت اجرای کاداستر رقومی های حقوق زمین و برنامهیکی از راهکارهای برقراری توسعه بهینه زمین توسعه ی زیرساخت

توجهی و غفلت از اجرای کامل کاداستر موجب عدم شفافیت در بازار زمین و سوء مدیریت در موضوع زمین و مسکن و می باشد. بی

ها عاملی برای فساد در زمین و به طبع ایجاد مشکالت عدیده ی در جامعه و جدی قانونی برای افراد و سازمانف قاطع ن تکالینبود

 (west ،1969شده است)

قانون اساسی نیز به  48حق مسکن و در اصل زدایی و مبارزه با فقر و توجه بهقانون اساسی مقنن به موضوع محرومیت 43در اصل 

قانون اساسیبه ممنوعیت تخریب منابع طبیعی و زمینی  50و  49ز منابع زمینی و منابع طبیعی و در اصل تفاده اض در اسعدم تبعی

ها و معضالت مهم در قوه قضاییه دعاوی مختلف در رابطه کرده است. ازجمله دغدغهو ممنوعیت سوءاستفاده از مباهات و موات اشاره

باشد. یکی از راهکارهای عمل به وه قضاییه نیز مؤید اهمیت طرح کاداستر میمتعدد قهای ستخواری است و آمارها و نشبا زمین

نکرده کننده و موفق عملشده در قانون اساسی طراحی و اجرای طرح کاداستر رقومی است که دولت تا امروز دلگرمتکالیف گفته

 است. 

اعالمیه جهانی  23برخی مواد قانونی مانند ماده  بوده و اختصاص مفهوم عدالت و هدف برقراری آن همواره در طول تاریخ مطرح

دهنده ارزش و اهمیت دادن جامعه بشری به این موضوع است. سالمت و سعادت جامعه نیز در نیز نشان 1948حقوق بشر مصوب 

عدالت اقتصادی و عدالت  (.اجرای طرح کاداستر عاملی جهت تحقق1387گردد)کاتوزیان، سایه برقراری عدالت اجتماعی محقق می

گیری عدالت باشد و درواقع با استفاده از کاداستر چندمنظوره الکترونیکی، مقدمات شکلقضایی می -اجتماعی و عدالت حقوقی

اجتماعی، توزیع عادالنه زمین و مسکن و مدرن کردن حقوق زمین فراهم خواهد شد. برقراری عدالت اجتماعی در سایه اجرای طرح 

های اقتصادی و گذاری به علت باال رفتن ضریب امنیت و کاهش زمینههای اقتصادی، افزایش سرمایهموجب افزایش فعالیتکاداستر 

بایست به این مهم توجه شود که اجرای طرح کاداستر در (.بنابراین میdemstz’ h ،1967کاهش تورم و کاهش فقر خواهد شد)

قضایی )امنیت زمین  -عدالت اجتماعی )حق دسترسی به زمین( و عدالت حقوقیجهت تحقق عدالت اقتصادی )حق داشتن مسکن(، 

 و نظام عادالنه مالیاتی( نقش بسیار مؤثری را ایفا خواهد کرد.

 جایگاه کاداستر

پشتوانه اجرای  طرح های بزرگ ملی مانند کاداستر قانون جامع، کارا، شفاف و نزدیک شدن به تجربه جهانی در خصوص اجرای آن 

باشد. برای اجرای موفق این طرح کالن و ملی در نظام حقوقی ایران نیز مندی از مزایای ارزشمند اجرای تمام انواع کاداستر میبهرهو 

گردد که در برمی 1334های سازمان ثبت در خصوص موضوع کاداستر به سال شود. اولین بخشنامهوجود چنین قانونی احساس می

یه نقشه ثبتی کاداستری دانسته هرچند این بخشنامه اجرا نشد و متروک و مغفول باقی آن صدور سند را منوط به ته

قانون ثبت اسناد و امالک در قالب کاداستر تصویب و بر اساس آن مقرر شد بر  1351(. هفده سال بعد در سال 3، 1394ماند)مجاهد،

شهرها که توسط سازمان نقشه برداری تهیه می شد نقشه  مبنای نقشه یک به پانصد برای نواحی مرکزی و یک به هزار برای حاشیه

های کاداستری تهیه شود که در برخی نواحی مانند عباس آباد تهران به دلیل فقدان نیروی انسانی الزم در سازمان  ثبت اسناد و 

به  156این قانون در ماده  امالک و عدم اراده و حمایت کافی در این خصوص هیچگاه عملیات تهیه نقشه به نتیجه نرسید. مقنن در

صورت کاداستر منظور تشخیص حدود و موقعیت امالک واقع در محدوده شهرها و حومه نقشه امالک بهبه "کرده کهکاداستر اشاره

ر . د"صورت نقشه کاداستر خواهد بوددار تهیه امالک بهتهیه خواهد شد. اداره امور امالک ثبت کل عالوه بر وظایف فعلی خود عهده
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گونه تکلیف قانونی برای اجرای اسناد و امالک را متصدی اجرای کاداستر معرفی کرده و بدون هیچگذار اداره ثبتاین ماده قانون

کرده است و سایر انواع کاداستر مانند کاداستر زراعی، سیاسی، جغرافیایی هم کاداستر شهری اشارهکاداستر صرفاً به لغت کاداستر آن

توجهی به مزایای آن و دهنده عدم درک کامل و جامع مقنن به کاداستر جامع و بیتوجهی قرارگرفته است و این نشانو ... مورد بی

ای ست و رشتهکه موضوع کاداستر یک علم بینباشد. از طرفی ازآنجاییعدم توجه عالمانه و آگاهانه به بحث کاداستر چندمنظوره می

برداری وزارت مسکن و اسناد و امالک کشور مانند سازمان نقشهر کنار سازمان ثبتهای مختلف دنیازمند همکاری سازمان

گذار مطالعه در امر کاداستر را در همان های مکانی ست قانونهای فنی، حقوقی و دادهشهرسازی، منابع طبیعی و ...جهت ارائه داده

های حقوقی نیازمند یک عملیات های کاداستری عالوه بر دادهشهکه نقاسناد و امالک محول کرده درحالیابتدای کار به سازمان ثبت

و در  15/10/1379نامه حدود وظایف و تشکیالت مصوب آیین 157(.در ماده 1393کامالً فنی و جغرافیایی است)حنیفی و حبیبی،

به  14/11/1389ان مصوب ساله توسعه جمهوری اسالمی ایردر فصل هشتم قانون برنامه پنجم پنج 211در ماده  2قسمت ح بند 

گذار به اهمیت اجرای کاداستر و ضرورت تهیه نقشه کاداستر در توجه است پی بردن قانونشده است.آنچه قابل بحث کاداستر اشاره

های کاداستری مالکی برای کاهش اختالفات ملکی و اشتباهات ثبتی و در مواقع بروز باشد و اینکه کاداستر و نقشهاسناد چاپی می

شده دربندهای باشد.با دقت نظر در قوانین و مواد تصویبآن مالکی برای رفع اختالفات و شاخصی برای پاسخگویی به استعالمات می

گذاران از نقشه کاداستر و اهمیت اجرای رسد افزایش آگاهی و شناخت دولتمردان، قانونفوق در خصوص کاداستر آنچه به ذهن می

بینی قانون مناسب و باشد. باوجود تمام مقررات پراکنده و تنگناهای قانونی و عدم پیشوب سابق میآن در مقایسه با قوانین مص

گذاری در زمینه طرح کاداستر امری اساسی و ضروری بوده که درنهایت شفاف در ارتباط با طرح جامع نقشه ثبتی کاداستر، قانون

نامه اجرایی آن در سال توسط نمایندگان مجلس و تصویب آیین 1393منجر به تصویب قانون جامع حدنگاری )کاداستر( در سال

 شد. 1395

 93قانون حدنگار مصوب  ی برتحلیل

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور مکلف شد که ظرف مدت پنج سال پس  1393قانون جامع حد نگار مصوب سال  3به موجب ماده 

نگاری را به نحوی به انجام برساند که موقعیت و حدود کلیه امالک و اراضی حد(  99تا  94از الزم االجرا شدن این قانون)از سال 

داخل محدوده مرزهای جغرافیایی کشور اعم از دولتی و غیردولتی و همچنین موقعیت و حدود کلیه کوه ها و مراتع و جنگل ها و 

ت توصیفی و ثبتی کلیه امالک و اراضی کشور به عادریاها و ... مشخص و تثبیت شود و امکان بهره برداری از نقشه ها و سایر اطال

صورت نقشه و اسناد مالکیت حدنگار در نظام جامع میسر گردد به گونه ای که هیچ نقطه ای از کشور بدون نقشه و اسناد مالکیت 

ر ماده مذکور پایان د بوده است که بنا به تکلیف مقرر 01/01/1394حدنگار نباشد.شایان ذکر است که تاریخ اجرایی شدن این قانون 

این مهلت نزدیک می باشد امااجرای این عملیات در پهنه های خارج از محدوده شهری مستلزم صرف نیرو و توان زیادی است که 

آیین نامه اجرایی قانون  3تاکنون پیشرفت چندانی نداشته و تمام قوا بر محدوده هفت درصدی شهری متمرکز استو نیز در ماده 

سازمان مکلف است نسبت به تعین شناسه )کد( انحصاری ملک شامل )مختصات جغرافیایی(، شماره  "یان شده ب جامع حدنگار

با توجه به صراحت در لحن مقنن، سازمان ثبت  "منطقه )زون(، شماره بلوک، شماره طبقه و سمت برای کلیه امالک اقدام نماید.

شود این است که آیا سازمان ا تهیه کند و سؤالی که در اینجا مطرح میر موظف است نقشه و سند کاداستر برای تمام اراضی کشور

 ثبت اسناد و کارشناسان ثبتی توانایی و تخصص اجرای مساحی و نقشه برداری تمام اراضی کشور را دارند یا خیر؟

یق و به خدمت گرفتن دقهای با مقیاس بزرگ و در صورت به کارگیری نقشه برداران متخصص و آموزش دیده در جهت تهیه نقشه

های دولتی مربوطه و به کارگیری کنند و همکاری سازمانهای غیردولتی که در زمینه تهیه نقشه در حد قابل قبولی عمل میشرکت
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ای و دریایی و استفاده از تجارب ارزشمند کشورهای موفق در خصوص به روزترین و آخرین تجهیزات عکس برداری زمینی، ماهواره

توانند درخشان ظاهر شوند از سویی دیگر، با توجه به اینکه مساحی کلیه اراضی کشور در مهلت داده شده از سوی می وعاین موض

باشد ضروری ست که بودجه قابل توجهی به این امر های بسیار باال میمقنن به سازمان ثبت اسناد و امالک نیازمند صرف هزینه

ایدی دریافتی در سازمان ثبت اسناد و امالک در سراسر کشور به طور صد در صد برای به عواختصاص پیدا کند و از طرف دیگر تمام 

سرانجام رساندن این طرح عظیم و مساحی کل اراضی کشور هزینه گردد. در حالی که درصد بسیار باالیی از درآمدهای حاصله در 

اجرای صحیح، سریع، کامل و به موقع کاداستر در ایران ع شود که مانها مانند هالل احمر داده میاین سازمان به سایر سازمان

تواند در تسریع باشد.اختصاص تمام درآمدهای حاصل در این سازمان و یا افزایش سهم درصدی برای سازمان از محل درآمدها میمی

داشته و باعث افزایش درآمد ه اجرای کاداستر در سراسر کشور تأثیرگذار باشد چرا که اجرای کاداستر منافع مادی بسیاری به همرا

 کند.دولت خواهد شد و کشور و مردم را از مزایای اجرای کاداستر بهره مند می

برخالف سرعت گرفتن انجام این طرح در کشور هنوز اکثر دستگاه ها از ارائه نیرو و مستندات و توانایی های خود برای کمک به 

های مربوط به امالک با موازی کاری سازمان ها روبرو بوده و آنچه که از سوی وندهپرموضوع سرباز می زنند وحتی در بیشتر موارد و 

ها وادارات و شهروندان تعیین شده عدم ارائه خدمات به اسناد گذار به عنوان ضمانت اجرای عدم همکاری برای سایر سازمانقانون

ها مکلف هستند که با تمامی دستگاه "مع حدنگاری بیان شده:جاقانون  9دفترچه ای پس از پایان مهلت مقرر در قانون است.در ماده 

های دولتی دیگر مدارک و اطالعاتی در خصوص زمین و اطالعات نقشه به این معنی که اگر ارگان "سازمان ثبت همکاری نمایند

ذکر شده در این ماده  یفسال در اختیار سازمان ثبت قرار دهند. تکل 2برداری داشته جهت پیشرفت روند اجرای کاداستر ظرف 

ها، سازمان مسکن و شهرسازی، جنگل داری، مراتع طبیعی و ... های دولتی مانند شهرداریها و دستگاهمربوط به سازمان

های غیردولتی، مالک یا مالکین و ها و بخششود.عالوه بر این، آیا تکلیف اشاره شده در این ماده شامل بخش خصوصی، شرکتمی

شود یا خیر؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا ضمانت اجرایی برای انجام این تکلیف وجود دارد یا یز مین اشخاص خصوصی

 خیر؟.)ضمانت اجرایی آن عدم ارائه خدمات به اسناد دفترچه ای پس از پایان مهلت مقرر در قانون است(

زم به همکاری با سازمان ثبت و ارائه نتایج ملدر واقع اگر یک شرکت خصوصی که موضوع فعالیت آن نقشه برداری باشد آیا 

های سازمان سازمان مکلف است از توانمندی "قانون جامع حدنگاری آمده است که  8باشد؟ در ماده های شرکت خود میفعالیت

و تصاویر ا ههای دولتی و غیر دولتی به منظور تأمین عکسنقشه برداری کشور و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح و سایر بخش

. علی رغم اینکه مقنن در ماده "ای و تأمین نقشه و سایر اطالعات مکانی و توصیفی مرتبط استفاده نماید.هوایی و زمینی و یا ماهواره

های دولتی و غیر دولتی را در کنار هم آورده است اما تکلیفی برای این های مکلف بخشقانون جامع حدنگاری ذیل سازمان 8

ها با سازمان ثبت اسناد و امالک رابطه ها و دستگاههای دولتی مقرر نشده است زیرا ارتباط سایر سازمانیسه با سازمانقاها در مبخش

ها استفاده کند و هم اطالعات ثبتی و کاداستری خود را در ها و مستندات آنتواند هم از دادهدوطرفه است وسازمان ثبت نیز می

ها نتوان از ضمانت ها و در پاسخ به عدم همکاری آنیی دیگر با توجه به غیردولتی بودن این بخشسواختیار آنها قرار دهد و از 

اجراهای مالی و کیفری علیه اقدامات آنها در ارائه نکردن اطالعات و نتایج فعالیت خود اعمال نماید.عدم ارائه مطالب و مستنداتی در 

ر تکلیف بودن آن و بدون قید ضمانت اجرای عدم انجام آن بوده اما در تبصره ماده ذکمورد اراضی از سوی مالک یا مالکین نیز بدون 

پس از اتمام مهت پنجساله مذکور از ارائه هرگونه خدمات ثبتی به اشخاص منوط به تعویض  "قانون جامع حدنگاری آمده که  11

تک برگ امکان بازداشت ملک در شعب سازمان ثبت و مثالً در صورت نداشتن سند کاداستری  "باشد.ای میاسناد مالکیت دفترچه

اسناد و امالک وجود ندارد و در واقع مقنن برای رسیدن به هدف خود یعنی دستیابی به مستندات و اطالعات امالک و اراضی 
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 3ره بصها به بهره مندی از خدمات ثبتی متوسل شده است.به موجب تاشخاص خصوصی و حقیقی و حقوقی به تشویق و ترغیب آن

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور می تواند برای نیل به هدف  1395آیین نامه اجرایی قانون جامع حدنگاری مصوب  11ماده 

سازمان با ایجاد تمهیدات  "دسترسی به اطالعات تخصصی و نقشه برداری از نقشه برداران متخصص در این زمینه استفاده نماید 

های مربوط به درخواست ثبت، افراز، تجمیع، اصالح و تعیین باقیمانده به نقشه برداران ذیصالح را شهنقالزم زمینه برون سپاری تهیه 

 ."فراهم خواهد نمود

اجرای طرح کاداستر برای کشورهایی که در رویای تحقق توسعه پایدار به ویژه در مسئله مدیریت اراضی هستند امری ضروری و 

قانون ثبت اسناد و امالک کشور با سازمان  156قشه امالک به صورت نقشه کاداستر در ماده ن رسد. وظیفه تهیهحیاتی به نظر می

به صراحت این امر را به سازمان ثبت  1393قانون جامع حدنگار مصوب  2ثبت اسناد و امالک کشور است. در حال حاضر در ماده 

منظور از سازمان در این ماده طبق تعریف  "اجرای حدنگاری.... لیسازمان، متو "دارد که:اسناد و امالک کشور سپرده است و بیان می

تعیین وظایف، مقررات و اعضای شورای عالی "سازمان ثبت اسناد و امالک کشور است.در آیین نامه  1قانون جامع حدنگار در ماده 

مالک کشور به امر تهیه نقشه و ا شورای عالی نقشه برداری نیز در کنار سازمان ثبت اسناد و "1381نقشه برداری کشور مصوب 

پردازد. برمبنای جزء الف از بند نظارت بر تولید اطالعات مکانی کشور و ایجاد هماهنگی و سیاست گذاری در ارتباط با تهیه نقشه می

ح جامع طرتهیه " "1353تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب "قانون 3ماده  2

های هادی و اعالم آن برای هریک از شهرها با توجه به ضوابط و استانداردهای مصوب و تعیین ضوابط و استانداردها برای تهیه نقشه

های دیگری مانند سازمان مراتع و آبخیزداری از جمله وظایف وزارت مسکن و شهرسازی مقرر شده است. سازمان "به وزارت کشور

 ها نیز به امر مساحی و نقشه برداری اراضی مشغول هستند.یایی نیروهای مسلح و سازمان جنگلافکشور، سازمان جغر

های زیرمجموعه امر تعیین کاربری و تفکیک و پیمایش زمین و نقشه برداری از نظر ماهیت کاری در صالحیت قوه مجریه و سازمان

باشد و محول کردن اجرای کاداستر ای مرتبط با مسئله زمین میهآن مانند مسکن و شهرسازی کشور، منابع طبیعی و سایر سازمان

باشد و در اختیار نداشتن اطالعات مربوط به اراضی )که در به سازمان ثبت اسناد و امالک که یک سازمان زیر نظر قوه قضاییه می

سیاری از امور مرتبط با نقشه برداری ب باشد( و از سوی دیگر به دلیل فنی و تخصصی بودنهای قوه مجریه میاختیار سایر سازمان

های بسیاری را هم از نظر مالی و هم از شود و هزینهروند اجرای کاداستر بسیار کند و ناقص و در برخی موارد با شکست مواجه می

ام کاداستر در سایر ن نماید و در مقابل خروجی و نتیجه مطلوبی عاید دولت نخواهد شد.آنچه که بهنظر منابع انسانی به کشور وارد می

باشد یک کاداستر جامع و چندمنظوره است اما در سیستم کاداستر ایران تمرکز سازمان ثبت کشورهای جهان در حال اجرا شدن می

اسناد و امالک بر کاداستر ثبتی و حقوقی است و علت اصلی تعیین این سازمان به عنوان متولی اجرای کاداستر توجه صرف به امور 

کاهش دعاوی ملکی است و این امر موجب بی توجهی به انواع دیگر کاداستر مانند کاداستر کشاورزی، کاداستر سیاسی،  هتثبتی ج

کاداستر اقتصادی و ... و محروم ماندن از مزایای آن ها شده است.بعد از توسعه و شناخته شدن مزایای کاداستر چندمنظوره بسیاری 

ادا و مکزیک و چندین ایالت آمریکا و بسیاری از جوامع در حال توسعه به تهیه نقشه های دقیق اناز کشورهای پرجمعیت اروپا و در ک

ها به های کاداستری مورد نیاز تمام سازمانکاداستری و تصویب قوانین مرتبط پرداختند.شایسته است که وظیفه تهیه و تدوین نقشه

کشور قرار داده شود و نیز مسئولیت اجرای کاداستر و مدیریت زمین را ی علت تخصصی و فنی بودن کار بر عهده سازمان نقشه بردار

های مرتبط با زمین که به مسائل فنی نقشه برداری و زمین و مسائل ثبتی و حقوقی و اجرایی، به سازمانی فراتر از تمام سازمان

اطالعات مربوط به امر اجرای کاداستر و ه اقتصادی آشنا بوده و متشکل از متخصصان علوم مختلف داده شود سازمانی که به کلی

ها قرار دهد.قطعا سازمانی فراتر از تمام ها را در اختیار سایر سازماناطالعات به روز ثبت زمین دسترسی داشته و بتواند آن
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صادی و قتهای مرتبط با زمین و مطلع نسبت به مسائل فنی نقشه برداری و زمین و مسائل ثبتی و حقوقی و اجرایی، اسازمان

متشکل از متخصصان علوم مختلف که به تمامی اطالعات مربوط به امر اجرای کاداستر و اطالعات به روز ثبت زمین دسترسی داشته 

برداری، وزارت مسکن و شهرسازی، منابع طبیعی و وزارت جهاد باشد میتواند امر اجرای کاداستر را به عهده گیرد. سازمان های نقشه

ین دستگاه های داخلی به موضوع کاداستر هستند که امید است نسبت به اجرای تفاهم نامه ها و قوانین موضوعه ترکشاورزی نزدیک 

برای کمک هرچه بیشتر به اجرای قانون اقدام نمایند و با بسیج تمامی دستگاه ها و متخصیصن داخلی و خارجی گام های باقیمانده 

 برای اثربخشی آن به واقعیت برداشته شود.

داستر از دو قسمت اصلی نقشه یکی اطالعات گرافیکی و هندسی و دیگری اطالعات توصیفی)کاداستر حقوقی(تشکیل شده است و کا

نزدیک به هفتاد درصد مراحل اجرای کاداستر مربوط به طراحی،سازماندهی و توسعه اطالعات سیستم است و مشکالت اصلی بیشتر 

ثبت رکوردها می باشد لذا باید توجه کافی نمود تا این قسمت طرح اطالعات جامع  ظممربوط به نگهداری و به هنگام کردن من

توصیفی مورد توجه قرار گیرد و کوشش شود تا اطالعات جمع آوری شده از دفاتر امالک جامع و کامل باشند تا این سیستم 

ربوط به کاداستر باید مطابق گزارش تخصصی م کارآمدتر شود و از دوباره کاری جلوگیری به عمل آید.در ضمن جمع آوری اطالعات

کاداستر اساساً به صورت متمرکز در چند منطقه خاص انجام گیرد و به صورت کامل آزمایش شود تا در مراحل بعدی طرح اطالعات 

 سازماندهی و توسعه یافته و مورد بهره برداری قرارگیرند.

حقوقی و ایجاد ارتباط از طریق بانک های اطالعاتی در سازمان مربوطه در ت در کنار تهیه نقشه های کاداستر بهنگام سازی اطالعا

حال اجرا است اما شدیدترین مشکالت در حوزه  تهیه نقشه های کاداستر است که به نظر با عملیات صرف نقشه برداری زمینی قابل 

با استفاده از فناوری های جدید و استفاده از  سترفع نمی باشد.با بررسی محرز است که برای سرعت بخشیدن به این امر نیز می بای

نقشه های دقیق ماهواره ای نسبت به نکمیل این فواصل هرچه سریع تر اقدام صورت پذیرد و در کنار این عملیات فراخوانی اطالعات 

ه ی نیل به اهداف اولیه زممالکیتی و بازبینی آن ها و همچنین الزام سایر دستگاه های مرتبط به استفاده از توانایی های خود ال

 اجرای کاداستر در ایران است.

از ابهامات و مشکالت موجود در اجرای کاداستر می توان به این موضوع اشاره نمود که تا هنگامی که شخصی برای صدور سند اولیه 

سی و حقوقی در سامانه ندتعویض اسناد قدیمی خود به سازمان ثبت مراجعه نکند مشمول اجرای قوانین و درج مشخصات فنی و ه

کاداستر نخواهد شد یعنی کاداستر منوط به تقاضای اشخاص در کشور است و تا زمانی که تک تک افراد به حساسیت موضوع پی 

نبرند کاداستر در کشور به انجام نخواهد رسید این به معنای یک شیوه الک پشتی و نادرست است در حالی که در برخی کشورهای 

رکیه در یک ضرب االجل پس از بسیج و آماده سازی نیرو و تجهیزات نسبت به اعالم یک فرصت دو ساله به تمام ت مجاور مانند

مالکین کشور ترکیه اقدام شد که هرچه سریع تر نسبت به اعالم موجودیت ملکی خود به سازمان مربوطه مراجعه نمایند که در این 

جرای کاداستر یکپارچه نیز بشوند.در خصوص تعارضات نیز به اشخاصی که ا پروسه ضمن غربالگری های حقوقی و ثبتی مشمول

نسبت به مالکیت های دیگری دارای ادعای تعارض و تزاحم منافع می باشند پنج سال فرصت داده شد که نسبت به تعیین تکلیف 

ادره خواهد شد که مانع از اجرای مصادعای ملکی خود در مراجع قضایی ترکیه اقدام نموده در غیر این صورت ملک به نفع دولت 

درصدی اجرای کاداستر رسانده و از نتایج آن  97کاداستر در کشور نگردد. تمامی این اقدامات با سرعت فراوان کشور ترکیه را به مرز 

ن با مشکالتی رابهره مند ساخته است.افزون بر این موارد در مباحث فنی و بودجه ای و قیاس نیروی کار متخصص نیز کاداستر در ای

روبرو است.به جرات می توان گفت کشور ایران با توجه به شیوه ای که در اجرای کاداستر در پیش گرفته است هیچ وقت توان اجرای 

 کاداستر را نخواهد داشت.

www.SID.ir

http://www.SId.ir


Archive of SID

 

12 

 نتیجه

ترین بازارهای بطهضایبعدم وجود سیستم جامع و کامل پیش بینی و نظارت و اجرا در بازار مسکن کشور موجب شده ایران یکی از 

ایجاد تشنج و  باهدفدرصد تقاضاهای زمین و مسکن از سوی سوداگران و  50اقتصادی دنیا در زمینه مسکن را داشته و بیش از 

در  1393به علت عدم شفافیت در بازار صورت میگیرد.تصویب قانون جامع حدنگار در سال  سود بردننابسامانی در بازار زمین و 

اجرای آن از بعد قانونگذاری و اجرایی تحول ارزشمندی در حقوق ثبت ایران محسوب می شود.در ثبت نوین  و خصوص کاداستر

شده و راه هرگونه تقلب و صورت الکترونیکی در بانک جامع اطالعات اعمالترین زمان ممکن بهزمین هرگونه تغییر و تحول در سریع

الث بسته خواهدشد.از جمله موانع جدی اجرای کاداستر در ایران عدم تصویب قانون ث سوءاستفاده از اسناد و اراضی و حقوق مالک یا

ای کافی، نقشه برداری روزآمد و عدم وجود نیروهای مجرب و آموزش جامع و شفاف در حوزه کاداستر، عدم وجود تجهیزات رایانه

د بلکه موجب حرکت رو به عقب کاداستر، افزایش مشکالت ازسباشد و این امور نه تنها اجرای کاداستر را با کندی مواجه میدیده می

بینی کرده که در آن عالوه بر گردد.قوه قضاییه در گام اول می بایست طرح جامع نظام کاداستری را پیشو تأخیر در اجرای آن می

کاداستر در کشور تعیین نماید زیرا د تبیین کامل مراحل اجرایی کاداستر ، متولی یا متولیان دیگری برای اجرای دقیق و در تمام ابعا

های مرتبط با زمین و مطلع نسبت به مسائل فنی نقشه برای اجرای صد در صدی کاداستر بی تردید سازمانی فراتر از تمام سازمان

شد بابرداری و مسائل ثبتی و حقوقی و اجرایی، اقتصادی که به تمامی اطالعات مربوط به امر اجرای کاداستر دسترسی داشته 

میتواند امر اجرای کاداستر را به عهده گیرد.افزون بر آن نقشه ها و رکوردهای اطالعات جامع توصیفی و حقوقی طرح کاداستر برای 

 بهره برداری کامل می بایست به طور منظم نگهداری و به روزرسانی و تجدید گردند در غیر اینصورت بی اعتبار می گردند.
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