DOI:
 10.22034/mral.2021.137690.1062اداری
فصلنامه علمی پژوهشهای نوین حقوق

 1399.07.16شمـــــاره
ارســال:ــال دوم/
تـاریخ ســ

1399.10.15
تـاریخ پذیـرش:
پنجم/زمستان 1399

واکاوی علل عدم موفقیت طرح کاداستر در کشور از
دیدگاه حقوق اداری
شیوا محمدی*

چکیده

سعید خردمندی**

در نظــام اداری ثبتــی گذشــته ،موقعیــت امــاک بــه واســطه آدرسهایــی مشــخص میشــد کــه
تعییــن محــدوده دقیــق ملــک ،کاری بــس دشــوار بــود و در امــورات اداری مرتبــط بــا امــاک ،حقــوق
بســیاری از شــهروندان ضایــع گشــته و برخــی نیــز بــه ناحــق متصرفاتــی داشــتند .طــرح جامــع
حدنــگاری در اکثــر کشــورها بــه صــورت کام ـ ً
ا موفــق عمــل کــرده اســت .ایــن مســئولیت در کشــور
مــا بــه ســازمان ثبــت و اســناد کشــور ،بخــش اداری در قــوه قضاییــه ،ســپرده شــد کــه پــس از چندیــن
ســال ،موفقیــت کامــل در حدنــگاری امــاک بهدســت نیامــد .ایــن پژوهــش بــه روش تحلیلــی ـ
توصیفــی درصــدد بررســی ماهیــت و آثــار حقوقــی حدنــگاری در نظــام اداری ثبتــی کشــور و شناســایی
علــل عــدم موفقیــت اجــرای ایــن طــرح اســت .باوجــود صراحــت قانونــی در لــزوم تعییــن حــدود همــه
ق نیافتــه و مبــارزه بــا زمینخــواری کــه یکــی از
امــاک کشــور ،متأســفانه تاکنــون ایــن عمــل تحق ـ 
مهمتریــن اهــداف حدنــگاری اســت ،بــا موفقیــت کامــل همــراه نبــوده اســت .در سیســتم اداری کشــور،
تمرکــز اداره ثبــت اســناد و امــاک بــر کاداســتر ثبتــی و حقوقــی اســت؛ درحالیکــه در کشــورهای
توســعهیافته تمــام ابعــاد مدیریــت زمیــن و ثبــت آن موردتوجــه بــوده و از مزایــای اجــرای کاداســتر
چندمنظــوره در کلیــه ســازمانها و ارگانهــا بهرهمنــد میگردنــد .از طــرف دیگــر امــورات حدنــگاری
در ایــران بــه ســازمان ثبــت و اســناد کــه نهــادی اداری تحــت نظــر قــوه قضاییــه اســت ســپرده شــده
کــه بــه واســطه مدیریــت تقریب ـاً دولتــی ،کارآیــی چندانــی در امــورات اجرایــی اداری نداشــته و نیــاز
اســت کــه براســاس تجربــه موفــق دیگــر کشــورها ،از بخــش خصوصــی توانمنــد در ایــن بــاره کمــک
گرفــت.
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مقدمه
حفــظ حریــم شــخصی افــراد ،یکــی از ضروریــات اجتماعــی بــوده و لــزوم احتــرام بــه حقــوق
مــردم ،یکــی از اصــول مهــم در حقــوق کشــورها تلقــی میگــردد .بــا پیشــرفت علــوم ،مســئولین
اجرایــی و قضایــی کشــورها بــه فکــر اســتفاده از فنــون علمــی در راســتای پیشــبرد امــورات اداری و
حقوقــی افتــاده کــه پــس از اطمینــان کامــل بــه آن ،بهعنــوان روشهــای اداری مورداســتفاده قــرار
گرفتنــد .یکــی از علــوم و فنونــی کــه در قــرن اخیــر در خدمــت بخــش اداری حقوقدانــان بــهکار
گرفتــه شــد ،حدنــگاری 1بــود .پیشتــر تعریــف حــدود مالکیــت دارای ابهامــات فراوانــی بــوده کــه اوالً
مالکیــت شــخصی افــراد را مــورد تهدیــد قــرار مـیداد و ثانیـاً موجبــات تجــاوز بــه امــوال عمومــی را
فراهــم میداشــت .امــا بــا ورود ایــن ســازوکار علمــی بــه مســئله مالکیــت ،حقوقدانــان بــا تعریــف
دقیــق محــدوده مالکیــت بــرای افــراد ،نســبت بــه حفــظ حقــوق مــردم و عامــه ،گامهایــی برداشــتند.
در حــال حاضــر ،حدنــگاری در نظــام اداری کشــور مــا بهصــورت رســمی جایــگاه خاصــی دارد .قانــون
حدنــگاری در  20مــاده در زمســتان  1393و در راســتای اجــرای اصــل  123ق.ا.ا ،در مجلــس شــورای
اســامی بــه تصویــب رســید و پــس از تأییــد توســط شــورای نگهبــان در فروردیــن  1395آییننامــه
اجرایــی آن در  19مــاده تهیــه و ابــاغ و بــه تصویــب ریاســت محتــرم قــوه قضاییــه رســید .بــا وجــود
تکلیــف قانونــی بــه دســتگاههای اجرایــی در مــورد لــزوم حدنــگاری کلیــه امــاک کشــور ،متأســفانه
ایــن طــرح بــه صــورت کامـ ً
ا موفــق اجــرا نشــده و امــاک کثیــری در کشــور بــدون تعییــن موقعیــت
باقـی مانــده کــه زمینــه برخــی کالهبرداریهــا در معامــات ملکــی را فراهــم داشــته اســت .شــاهدی
و جاللــی ( )1396تأثیــر کاداســتر جامــع در جلوگیــری از اشــتباهات اداری را بررســی کــرده و بــه
ضــرورت اجــرای طــرح جامــع حدنــگاری تاکیــد کردنــد .مشــهدی ( )1395در کتــاب خــود ،سیســتم
اداری ـ دولتــی متولــی کاداســتر را علــت ضعــف اجــرای آن دانســت .مهرآســا ( )1395در مقال ـهای
نظــام اداری قــوه قضاییــه را بــه ماننــد نظــام اداری دولتــی دانســته و تولــی آن را علــت ضعــف در
اجــرای کاداســتر دانســت .عــدم کارایــی سیســتم دولتــی در امــورات اجرایــی در پژوهشهــای متعــدد
1-Cadastre

ِ
استثنای حاکمیت قانون (مورد پژوهشی رویکرد خبرگان
شرایط استثنایی و
 .2مشهدی ,علی ,دارایی ,علی ,قارلقی ,صدیقه.)1399( .
ِ

قانون اساسی به وضعیتهای اضطراری) فصلنامه علمی پژوهشهای نوین حقوق اداری ،دوره دوم ،شماره  ،4ص .40
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بــه اثبــات رســیده اســت 2.عــدهای بــر ایــن عقیدهانــد کــه بــا نظــارت قضائــی میتــوان از ک ـجروی
مدیریــت دولتــی ممانعــت کــرد کــه اشــتباه بــودن ایــن عقیــده بــه اثبــات رســیده اســت 1.بــا توجــه
بــه مــوارد فــوق ،بــه نظــر میرســد کــه علــت عــدم موفقیــت طــرح کاداســتر ،در مســائل مرتبــط بــا
نظــام اداری نهفتــه اســت و بررســی از دیــدگاه حقــوق اداری را میطلبــد؛ لــذا ایــن پژوهــش بــا هــدف
پاســخ بــه ایــن ســوال انجــام شــده کــه علــل حقوقــی ،اداری ،اجرایــی عــدم موفقیــت طــرح کاداســتر در
کشــور شــامل چــه مــواردی بــوده و راهکارهــای رفــع ایــن مشــکالت چیســت .چنیــن فــرض شــده کــه
تمرکــز بــر بخــش ثبتــی کاداســتر علــل عــدم موفقیــت طــرح بــوده اســت .درادامــه ،ابتــدا از کاداســتر
و اقســام آن تعاریفــی ارائــه شــده ،ســپس بــه بحــث در مــورد ســاختار اداری آن پرداختــه شــده اســت
.

گفتار اول .معرفی کاداستر و اقسام آن

لغــت کاداســتر یــا حدنــگاری در ادبیــات التیــن ریشــه دارد .حدنــگاری واژه مصــوب «فرهنــگ
واژههــای مصــوب فرهنگســتان تهــران» معــادل کاداســتر تعیینشــده و در فرهنگهــای لغــت،
مســتقیماً نامــی از آن نیامــده اســت .کاداســتر یــک لغــت یونانــی  capitastrumو مخفــف capitum
 Registrumرجیســتروم بــه معنــی ثبــت و کاپیتــوم بــه معنــی واحــد و منطقــه اســت و معنــای هــر دو
کلمــه بــا هــم بــه معنــی مناطــق مشــمول مالیــات میباشــد 2.یــک واژۀ مبهــم و ناآشــنا و بــه معنــی
ثبــت یادداشــت 3میباشــد .در فرهنــگ لغتهــای جدیــد ایــن واژه از لغــت یونانــی  katatikhonبــه
معنــی خــط بــه خــط و زیرخــط ( )Line by Line & down the Lineگرفتهشــده اســت و ب ـه مــرور
4
زمــان لغــت یونانــی  katatikhonبــه واژه التیــن  captasrumتبدیلشــده اســت.
لفــظ کاداســتر یــک واژه جهانــی و بــدون ترجمــه اســت ،زیــرا هــر تعریفــی کــه از ایــن واژه بیــان
شــود کاربــرد و حــوزه آن را محــدود میکنــد و هــر کشــوری برحســب شــرایط و اوضاعواحــوال
اراضــی کشــور و اســتفادهای کــه از ایــن ســامانه مینمایــد آن را تعریــف میکنــد و معادلســازی ایــن
واژه میتوانــد بــه حــوزۀ کاربــری آن خدشــه وارد کنــد .تنهــا میتــوان بــه ریشــه حــد اشــاره کــرد.
 .1کرمــی ,حامــد ,گــودرزی ,مهــدی .)1399( .تحلیــل حقوقــی قــرارداد خریدخدمــت کارکنــان دســتگاههای اجرایــی

بــا تأکیــد بــر آراء دیــوان عدالــت اداری فصلنامــه ،علمــی پژوهشهــای نویــن حقــوق اداری ،دوره دوم ،شــماره  ،4ص .81

 .2قنبــری ،ابوالفضــل؛ صفرپــور؛ کــرد ،قهرمــان ( )1390کاداســتر نقــش و چگونگــی کاربــرد آن در ممیــزی مدیریــت

کاربــری بهینــه زمیــن ،مجلــه نگاهــی دیگــر .29 )1( 1

3-Capita
 .4پورکمــال ،میتــرا (ترجمهشــده از الرســن ،گرهــارد) ( )1376سیســتمهای کاداســتر و ثبــت زمیــن ،تهــران ،انتشــارات
مرکــز اطالعــات جغرافیایــی شــهر تهــران ،ج ،1چ.1ص.26
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حــد در لغــت بــه معنــای انــدازه 1حائــل میــان دو چــی ، 2کرانــه زمیــن ، 3مــرز 4و فاصلــه 5آمــده اســت؛
لــذا حدنــگاری را میتــوان معــادل تعییــن حــدود حــق افــراد در امــاک نامیــد.
وجــه مشــترک و موضــوع اساســی در تمــام انــواع کاداســتر علیرغــم تفــاوت در محتویــات
دادههــای توصیفــی ،وجــود نقش ـههایی بــا دادههــای گرافیکــی ،خطــی و رقومــی اســت 6.طبقهبنــدی
7
کاداســتر بــه لحــاظ فنــی ،ماهیــت ،هــدف ،دامنــه و کاربــرد آن میباشــد.
نکتــهای کــه میبایســت بــه آن توجــه کــرد اینکــه تمــام تحقیقــات و مطالعــات مربــوط بــه
کاداســتر و نقشــههای کاداســتری و ابعــاد و اهــداف آنچــه در عرصــه داخلــی و چــه در عرصــه
بینالمللــی توســط دانشــمندان و محققــان رشــته جغرافیــا و علمــای علــوم زمینــی انجامگرفتــه
اســت 8.بــه همیــن علــت ابعــاد ثبتــی و حقوقــی آن در قیــاس بــا ابعــاد جغرافیایــی و ثبتــی و حقوقــی
آن کمتــر موردتوجــه قرارگرفتــه اســت .آثــار و کتبــی کــه در تمامــی کنگرههــای راجــع بــه کاداســتر
بــه رشــته تحریــر درآمــده اســت توســط مجامــع غیرحقوقــی ماننــد فدراســیون جهانــی نقش ـهبرداری
و در خصــوص ابعــاد فنــی و جغرافیایــی کاداســتر میباشــد و ایــن در حالیســت کــه ابعــاد حقوقــی
کاداســتر و نتایــج مثبتــی کــه از آن بــه دســت میآیــد بســیار بااهمیــت و شایســته توجــه میباشــد
و تصویــب «ق.ح» و «ق.آ.ح» از ســوی مقنــن نشــاندهنده اهمیــت ،حساســیت و جدیــت مدیــران در
اجــرای کاداســتر در کشــور میباشــد .طبیعتـاً از دیــدگاه حقوقــی ،اجــرای امــوری کــه منفعــت عــدهای
در آن نهفتــه اســت ،میبایســت بــه فــرد یــا نهــادی بیطــرف ســپرده شــود .بــر ایــن اســاس نمیتــوان
تعییــن موقعیــت امــاک را بــه خــود مالکیــن ســپرد ،بلکــه یــک ســازمان اداری مســتقل کــه وابســتگی
بــه نهــادی خصوصــی نداشــته باشــد ،میبایســت براســاس اصــل بیطرفــی ،مســئول اجــرای کاداســتر
شــود .در کشــور مــا ســه قــوه مســتقل (مجریــه ،مقننــه و قضاییــه) وجــود داشــته کــه ســازمان اســناد
و امــاک کــه نهــادی اداری تحــت نظــارت قــوه قضاییــه میباشــد ،مســئولیت اجــرای حدنــگاری را
 .1فرهنگ لغت عمید.
 .2فرهنگ لغت دهخدا.
 .3فرهنگ لغت معین.
 .4فرهنگ واژه های سره.
 .5فرهنگ لغت عربی ـ فارسی.
 .6حســنی ،محمــد؛ دالور ،محمودرضــا ( )1380کاداســتر مالــی و کاربــرد آن در نظــام مالیاتــی ،همایــش ژئوماتیــک،
ص .180
 .7همان185 .
8-Polat, Z. A. (2019). Evolution and future trends in global research on cadastre: a bibliometric analysis.
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داشــته کــه بــه موجــب قانــون بــه آن ســپرده شــده اســت .متأســفانه سیســتم اداری کشــورمان در
بخــش کاداســتر موفــق نبــوده و صاحبنظــران ،علــت ایــن مهــم را تمرکــز اداره ثبــت و اســناد کشــور
بــر یــک نــوع کاداســتر و عــدم اســتفاده از بخــش خصوصــی توانمنــد دانســته کــه درنهایــت ضعــف
مدیریــت دولتــی را نشــان مــی دهــد .در ایــن قســمت اشــارهای بــه چنــد نــوع کاداســتر پرکاربــرد
شــده ،تــا در ادامــه علــت ضعــف عملکــردی اداری مشــخص شــود.

بند اول .کاداستر ملکی
در تبصــره بنــد  2مــاده  211قانــون برنامــه پنجــم پنجســاله توســعه و در مــاده  156قانــون
ثبتاســناد و امــاک و در مــواد  1و  2آییننامــه اجرایــی آن بــه کاداســتر ملکــی 1کــه طبــق
طبقهبنــدی انــواع کاداســتر نوعــی کاداســتر ماهیتــی ســت اشارهشــده اســت .در حــال حاضــر نظــام
اداری ـ ثبتــی کشــور مــا بیشــتر بــر ایــن نــوع کاداســتر تمرکــز داشــته و نــگاه تکبعــدی بــه کاداســتر،
میتوانــد علــت عــدم موفقیــت سیســتم اداری باشــد .ســازمان ثبــت و اســناد کشــور بــا وجــود تعلــق
بــه قــوه قضاییــه ،امــا بهمانن ـ ِد یــک نهــاد اجرایــی رفتــار کــرده کــه تملــک دولتــی آن ،ماننــد دیگــر
ســازمان دولتــی ،کارآیــی آن در بخــش کاداســتر را تحــت تأثیــر قــرار داده اســت.
کاداســتر ملکــی ،از زیرمجموعههــای کاداســتر حقوقــی میباشــد کــه ســابقه آن بــه ســال 1807
و فرمــان ناپلئــون در فرانســه برمیگــردد .ایــن نــوع کاداســتر هرچنــد مکمــل ســایر کاداســترهای
دیگــر اســت امــا امــروزه بهصــورت مســتقل و منفــرد در برخــی از کشــورها و در مــوارد اســتثنایی
اســتفاده میشــود 2.کاداســتر ملکــی بــه معنــای ثبــت ابعــاد هندســی و امــور توصیفــی در خصــوص
اعیــان امــوال غیرمنقــول میباشــد بــه همیــن علــت آن را زیرمجموعــه کاداســتر حقوقــی میداننــد.
در ایــن نــوع کاداســتر موقعیــت ملــک بــا ســایر امــاک مجــاور تعییــن میشــود کــه از بــروز اختالفــات
حقوقــی ماننــد اختالفــات در اصــل یــا حقــوق مربــوط بــه مالکیــت و دعــاوی تصــرف و  ...جلوگیــری
3
مینمایــد.
رتبهبنــدی مالکیتهــای دولتــی ،تعاونــی ،وقفــی و خصوصــی و ...در هــر اســتان و کشــور طبــق
نــام مالــک بــه شــکلی ســهل و در زمــان کــم امکانپذیــر میباشــد .یکــی از مزایــای کاداســتر
ملکــی توزیــع داراییهــای پراکنــده غیرمنقــول اشــخاص در مناطــق مختلــف کشــور اســت و مالیــات
1-PROPERTY CADASTRE

 .2پورکمال ،میترا (ترجمهشده از الرسن ،گرهارد) ( ،)1376همان ،ص .111
 .3حنیفــی ،مهــران؛ حبیبــی درگاه ،بهنــام ( ،)1393حقــوق کاداســتر (ثبــت نویــن) ،تهــران ،انتشــارات گنــج دانــش،
ج ،1چ .2ص .321
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همــه امــاک یــک فــرد ،تحــت یــک نــام و کــد رتبهبنــدی میشــود .بــا توجــه بــه ماهیــت امــوال
غیرمنقــول و امــاک ،کاداســتر ملکــی بــه دو نــوع کاداســتر ملکــی شــهری و کاداســتر ملکــی زراعــی
تقســیم میگــردد:
الف .کاداستر ملکی شهری
در کاداســتر شــهری 1همانطورکــه از عنــوان آن مشــخص اســت هــدف تعییــن موقعیــت و ثبــت
محدودههــای شــهری ،منــازل ،خیابانهــا ،کوچههــا و معابــر موجــود و جم ـعآوری اطالعــات مناســب
و ضــروری دیگــر و ارائــه آن اســت و بــا توجــه بــه اهمیــت و تراکــم امــاک و مســتغالت شــهری و
قیمــت و ارزش آنهــا در قیــاس بــا اراضــی زراعــی روشهــای دقیقتــری بــرای تهیــه نقشــه قطعــات و
2
جم ـعآوری و نگهــداری و ارائــه اطالعــات در آن ب ـهکار م ـیرود.
کاداســتر شــهری از زیرمجموعههــای ج ـیآیاس 3در مدیریــت امــاک شــهرها میباشــد .توضیــح
اینکــه کاداســتر شــهری موجــب مدیریــت اصولــی زمیــن و اطمینــان در معامــات و شــفافیت ســازی
اطالعاتــی میگــردد .در کاداســتر شــهری میبایســت حقــوق و قوانینــی متعــدد و پیچیــدهای در کنــار
4
هــم و بــرای تحقــق یــک هــدف واحــد در زمینــه ثبــت زمیــن و مدیریــت امــاک مدنظــر قــرار گیرنــد.
ب .کاداستر ملکی زراعی (روستایی)
همانطورکــه از اســم آن برمیآیــد کاداســتر زراعــی 5بــرای تحدیــد حــدود امــاک در روســتاها
قابلیــت اجرایــی دارد .هــدف از کاداســتر زراعــی ،تعییــن مرزهــای مــزارع و جمــعآوری اطالعــات
توصیفــی مربــوط بــه محیــط و کاربردهــای آن میباشــد کــه در قیــاس بــا کاداســتر شــهری از دقــت
کمتــری در تهیــه قطعــات برخــوردار اســت 6.مالکیــت دقیــق و فراهــم کــردن زمینههــای فرآینــد
1-URBAN CADASTRE

 .2حنیفی ،مهران؛ حبیبی درگاه ،بهنام ( ،)1393همان ،ص 232
)3-Geographic Information System (GIS
4-Kitsakis, D., Kalantari, M., Rajabifard, A., Atazadeh, B., & Dimopoulou, E. (2019). Exploring the 3rd
dimension within public law restrictions: A case study of Victoria, Australia. Land Use Policy, 85, p 200.
5-RURAL CADASTRE
 .6حنیفی ،مهران؛ حبیبی درگاه ،بهنام (،)1393حقوق کاداستر (ثبت نوین) ،تهران ،انتشارات گنج دانش ،ج ،1چ .2ص
221.
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توســعه پایــدار در مناطــق روســتایی از چالشهــای پیــش روی کاداســتر روســتایی ســت کــه بــا اجــرای
درســت و کامــل آن میتــوان شــرایط مناســبی جهــت شــکوفایی جامعــه و زیرســاختهای اقتصــادی
و اجتماعــی فراهــم نمــود 1و بــا اجــرای صحیــح کاداســتر روســتایی تــا حــد زیــادی میتــوان مشــکالت
حاکــم بــر ایــن مناطــق را رفــع و شــرایط را بــرای اجــرای برنامههــای توســعه شــهری و روســتایی
فراهــم نمــود و بــه کاهــش تعارضــات حقوقــی و حقیقــی و کاهــش رانتخــواری و سوءاســتفاده از
امــاک و خاتمــه دادن بــه تشــکیالت ســنتی و صرفهجویــی در زمــان و هزینــه پرداخــت .کاداســتر
روســتایی تهیهشــده بــا ج ـیآیاس و نقش ـههای بزرگمقیــاس ،کاربردهــای متعــددی دارنــد؛ ازجملــه
برنامهریــزی عمــران روســتایی ،توســعه کشــاورزی ،اصالحــات اراضــی ،یکپارچهســازی اراضــی 2کاداســتر
3
روســتایی نیــز میتوانــد بــه دو نــوع کاداســتر زراعــی و کاداســتر زراعــی ـ مالــی تقســیم شــود.

بند دوم .کاداستر اداری ـ حقوقی
شــروع کاداســتر در هــر کشــوری بــا حدنــگاری اداری ـ حقوقــی میباشــد؛ بــه ایــن معنــی کــه
کارشناســان بــه تهیــه اطالعــات و دادههــای ضــروری بــرای انتقــال زمیــن پرداختــه و قطعــات زمیــن را از
هــم مجــزا نمــوده کــه ایــن اطالعــات حــاوی تمــام حقــوق و ادعــای ملکــی اســت.
کاداســتر اداری ـ حقوقــی دو معنــی کاداســتر مثبــت و منفــی داشــته و معنــای کاداســتر منفــی بــه
ایــن صــورت میباشــد کــه تمــام تغییــرات در مــورد داراییهــای غیرمنقــول و ثبــت معامــات آنهــا در
نظــر گرفتــه شــود و صرفـاً در آن بــه ثبــت ســند میپردازنــد نــه ثبــت اصــل ملــک .درصورتیکــه قبـ ً
ا
ایــن اتفاقــات کام ـ ً
ا برعکــس صــورت میگرفــت؛ یعنــی اصــل ملــک مــورد ثبــت رســمی قرارگرفتــه و
تغییــرات بعــدی و عقــود و معامــات متوجــه اصــل ملــک بــود .از ســوی دیگــر ،انعقــاد تمــام قراردادهــای
خصوصــی بــا ســند عــادی ،میبایســت مــورد تصدیــق طرفیــن و گواهــی در دفترخانــه ثبتاســناد و
امــاک قــرار گیــرد.

 .1رابط ،علیرضا؛ احدنژاد؛ محسن ( )1389ضرورت تهیه نقشه کاداستر در حوزههای روستایی کشور و نقش آن
در تسریع روند توسعه روستایی ،همایش ملی جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر .ص
211.
 .2صادقی شقاقی اسفستانی ،فاطمه؛ پرویز ،حسابی؛ اسدی ،جواد؛ آئین مقدم ،فاطمه ( )۱۳۹۱بررسی نقش سامانه
 .3عیوضی ،هوشنگ؛ احمدیه ،رضا؛ بکتاش ،پیمان ( )1384مدل توسعهای جزءبهجزء برای کاداستر زراعی-مالی-
در توسعه پایدار  GISهمایش سیستمهای اطالعات مکانی سازمان نقشهبرداری .ص  .432اطالعات جغرافیایی
کشاورزی استان آذربایجان شرقی با تاکید برتهیه نقشههای کاداستر زراعی و انجام یکپارچه سازی ،پنجمین کنگره بین
.المللی جغرافیدانان اسالم ،تبریز ،دانشگاه تبریز .ص 121
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در کاداســتر مثبــت ،بــه ثبــت حقــوق مربــوط بــه امــوال غیرمنقــول ماننــد اصــل ملــک و زمیــن و
معامــات مربــوط بــه آن پرداختــه میشــود و بــرای شناســایی امــوال پایــگاه قانونــی ایجادشــده و دولــت
1
از مالــک یــا مالکیــن خــواه مالــک خصوصــی ،عمومــی و دولتــی حمایــت میکنــد.
در تقســیمبندی کاداســتر بــه دو نــوع کاداســتر مثبــت و منفــی ،خوبــی و بــدی ،قــدرت و ضعــف،
برتــری و غالــب بــودن یکــی بــر دیگــری مدنظــر نبــوده بلکــه آنچــه در آن موردبحــث اســت نحــوۀ ثبــت
نهایــی و برخــورد دولتهــا و محاکــم قضایــی بــا ایــن دو نــوع کاداســتر میباشــد .در کاداســتر منفــی
آنچــه ثبــت میگــردد تغییــرات ملــک اســت نــه اصــل ملــک و دولــت نیــز ازاینگونــه سیســتم حمایــت
یــا آن را ضمانــت نمیکنــد .برخــاف سیســتم کاداســتر مثبــت کــه اصــل ملــک بهعنــوان یــک پایــگاه
قانونــی از حقــوق هــر قطعــه زمیــن ثبــت و دولــت نیــز از چنیــن زمینــی کــه رســماً ثبتشــده و
قطعــاً دارای یــک نقشــهبرداری رســمی میشــود ،تضمیــن بــه عمــل مــیآورد .نظامهــای ثبــت در
2
کشــورهایی ماننــد اســترالیا ،نیوزیلنــد و برخــی از ایــاالت کشــور آمریــکا و کانــادا بـهکار مـیرود.
کاداســتر حقوقــی تقســیمبندی قطعــات زمیــن توســط نقشــههای تهیهشــده از راه توپوگرافــی
و ثبــت در دفاتــر ثبــت میباشــند .برخــی معتقدنــد کــه نفــس اقــدام بــه اعمــال فــوق ،جهــت ثبــت
زمیــن ،خــود کاداســتر حقوقــی اســت .مجموعــه عملیــات گــردآوری اطالعــات مربــوط بــه زمیــن و
ترســیم نقشــه در سیســتم واحــد و یکپارچــه و تعییــن حــدود و مشــخصات دقیــق امــاک را کاداســتر
حقوقــی میداننــد .اســتفاده از ایــن اطالعــات دقیــق و ب ـهروز میتــوان موقعیــت ،مالکیــت امــاک و
مســتغالت و حتــی ارزش آن را بــرای مراجــع مختلــف و اشــخاص حقیقــی و حقوقــی تعییــن نمــود.
کاداســتر حقوقــی بــه دو نــوع کاداســتر مضیــق (محدود) و کاداســتر موســع (گســترده) تقسیمشــده
و ایــن تقســیمبندی در ســایر کشــورها نیــز آمــده کــه بــه تبییــن آنهــا پرداختهشــده اســت.
الف .کاداستر مضیق
ً
کاداســتر مضیــق ،کاداستریســت کــه صرفـا ملکــی و حقوقــی بــوده و جــدا از ســایر انــواع کاداســتر،
ماننــد کاداســتر مالــی ،کاداســتر سیاســی ،کاداســتر زراعــی ،کاداســتر صنعتــی ،کاداســتر بهداشــتی و...
هســت .مــاده  1آییننامــه حــدود وظایــف و تشــکیالت نقشــه امــاک مصــوب  15دی  1379نیــز بــه
تعریــف آن اشــارهکرده اســت« :بــه مجموعــه عملیــات فنــی ،مهندســی ،ممیــزی ،ثبتــی و حقوقــی در
مــورد امالکــی اطــاق میشــود کــه جریــان ثبتــی آن خاتمــه یافتــه اعــم از اینکــه در دفتــر امــاک
ثبتشــده یــا نشــده باشــد بــه جهــت آنکــه محــدوده و موقعیــت امــاک را مشــخص نمایــد و ارتبــاط
 .1حنیفی ،مهران؛ حبیبی درگاه ،بهنام ( ،)1393همان ،ص
 .2پورکمال ،میترا (ترجمه شده از الرسن ،گرهارد) ( ،1376همان ،ص 134
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جغرافیایــی آنهــا را بــا یکدیگــر نشــان دهــد و بهمنظــور تثبیــت مالکیــت و تســهیل در حلوفصــل
دعــاوی ملکــی و ثبــت امــاک و ســایر مــوارد مربــوط بــه امــاک اجــرا میگــردد» .همانطورکــه
مشــاهده میشــود ،در مــاده فوقالذکــر و در مفــاد مــاده  156قانــون ثبتاســناد و تبصرههــای آن
و نیــز بنــد  2مــاده  211قانــون برنامــه پنجــم پنجســاله توســعه نیــز قانونگــذار صرف ـاً بــه امــاک
و داراییهــای غیرمنقــول توجــه کــرده و بــه ســایر انــواع کاداســتر اشــارهای نکــرده و درواقــع معنــای
کاداســتر مضیــق مدنظــر مقنــن بــوده اســت 1.و از انــواع کاداســتر کاداســتر ملکــی مدنظــر بــوده کــه
2
هــدف آن تثبیــت مالکیــت و تســهیل در رفــع اختالفــات ملکــی میباشــد.
ب .کاداستر موسع (گسترده)
کاداســتر و نقشــه کاداســتر در معنــای موســع خــود بــه کاداســتر جامــع و چندمنظــوره میپــردازد.
در کاداســتر جامــع افــزون بــر اطالعــات حقوقــی و ملکــی کاداســتر ،بــه ســایر اطالعــات مربوط بــه داده
مکانــی اشــاره میگــردد .در کاداســتر موســع تمــام نقــاط کشــور دارای ســند دیجیتالــی و ســند بــا
نقشــه کاداســتری میباشــند و ایــن امــر میتوانــد دولتمــردان را در جهــت حکمرانــی خــوب و تحقــق
تمــام اهــداف عمرانــی و اقتصــادی و مدیریتــی و ...یــاری نمایــد و بــا کمــک ایــن اطالعــات پای ـهای و
مکانــی میتــوان بــه بهبــود مدیریــت زمیــن پرداخــت؛ زیــرا در آن تمامــی امــاک ،جنگلهــا ،مراتــع،
جادههــا و اراضــی و ...دارای نقشــه کاداســتری بــوده و اطالعــات حقوقــی و ثبتــی و نقشــهبرداری
هرکــدام از آنهــا در سیســتم رایانــهای پــردازش و ذخیــره و بهروزرســانی میشــوند و تمــام منافــع
قطعــات زمیــن از قبیــل حقــوق زمیــن ،محدودیتهــا و انحصارهــا را موردتوجــه قــرار میدهــد کــه
طبــق ایــن توضیحــات وســعت کاداســتر مدنظــر میباشــد 3.افزایــش ارزش امــاک در شــهرها و مــزارع
و توســعه حوزههــای شــهری و روســتایی موجــب اهمیــت یافتــن فنونــی ماننــد نقش ـهبرداری شــده
اســت .در نقشــهبرداری ثبتــی یــا کاداســتر امــاک بــا نقشــههای بزرگمقیــاس و بــا دقــت باالیــی
تهیــه میگردنــد.

بند سوم .کاداستر جامع یا چندمنظوره
کاداســتر جامــع و چندمنظــوره 4تلفیقــی از دو نــوع کاداســتر اداری و ملکــی میباشــد کــه
عــاوه بــر اطالعــات حقوقــی و مالــی ،اطالعــات مربــوط بــه مســائل حقوقــی ،مالــی ،داده مکانــی و
 .1حنیفی ،مهران؛ حبیبی درگاه ،بهنام ( ،)1393همان ،ص 124
 .2مشهدی ،علی ( ،)1395حقوق کاداستر (کاداستر در نظام اطالعاتی ثبت) ،انتشارات خرسندی ،ج ،1چ ،1ص .187
 .3پورکمال ،میترا (ترجمه شده از الرسن ،گرهارد) ( ،)1376همان ،ص .132
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اطالعاتــی مربــوط بــه کاربــری ،موقعیــت ،خــاک و خاکشناســی ،مســائل کاربــردی و ...جهــت ارائــه
خدمــات بــرای اهــداف مختلــف دیــده میشــود .برخــی کاداســتر چندمنظــوره را زیرمجموعــه کاداســتر
ســهبعدی میداننــد.
در کاداســتر جامــع اطالعــات حقوقــی ،مالکیتــی و مالــی ملــک ،اطالعاتــی در خصــوص مالــک یــا
مالکیــن (جمعیــت ،جنــس ،ســن و دیگــر اطالعــات آمــاری) بــه نقشــه اضافهشــده و هــر اطالعــات
مرتبــط بــا یــک داده مکانــی خــاص ذخیــره و پــردازش ،نگهــداری و بهروزرســانی میگــردد 1.کاداســتر
چندمنظــوره بهعنــوان یــک سیســتم اداری در امــوری ماننــد تصــرف اراضــی ،ارزش ،کاربــری و توســعه
و تمرکــز بــر مدیریــت پایــدار زمیــن محســوب میگــردد 2.کاداســتر چندمنظــوره عــاوه بــر ثبــت و
ذخیــره اطالعاتــی دربــاره زمیــن و ارزیابــی زمیــن ،طیــف گســتردهای از اطالعــات مربــوط بــه زمیــن را
ارائــه مینمایــد و اطالعــات جامــع و کاملــی را در اختیــار عمــوم و ســازمانهای اداری جهــت غلبــه بــر
3
مشــکالت ســنتی مربــوط بــه سیســتمهای مدیریــت زمیــن قــرار میدهــد.
الف .کاربرد کاداستر جامع
ایــن نــوع کاداســتر عــاوه بــر حــوزه مالــی و ملکــی بــه ســایر امــور ماننــد برنامههــای اقتصــادی،
عمرانــی ،اجتماعــی و ...در ارتبــاط بــا زمیــن میتوانــد خدمــات ارائــه نمایــد .کاداســتر چندمنظــوره
یــک ســامانه مبنایــی اســت کــه ســایر انــواع کاداســتر میتواننــد بــه آن تکیــه کننــد و هــدف،
تأمیــن خدمــات در جهــت اســتفاده بهینــه از اراضــی میباشــد 4.مجموعــه منظمــی از دادههــای هــر
قطعــه زمیــن کــه مورداســتفاده افــراد و ســازمانهای مختلــف و بــرای شــروع و تکمیــل پروژههــای
عمرانــی ،اقتصــادی و اجتماعــی مورداســتفاده قــرار میگیــرد .ضــرورت پرداختــن و تشــکیل کاداســتر
چندمنظــوره بــه حدیســت کــه بــدون آن هــر نــوع برنامهریــزی در جهــت طرحهــای عمرانــی،
اقتصــادی و اجتماعــی در مقیاسهــای مختلــف شــهری ،منطقــهای یــا ملــی بــه نتایــج مطلــوب و
5
مــورد انتظــار نخواهنــد رســید.
1-Enemark, S. (2012, May). From cadastre to land governance. In FIG Working Week (pp. 7).
 .2همان15 .
 .3اخوان ،مهدی ( )1394کاداستر چندمنظوره (جامع) ،جزءه درسی حقوق کاداستر ،دوره کارشناسی ارشد حقوق ثبت.،
.پردیس فارابی دانشگاه تهران ،ص 32
 .4امیدوار ،کمال ( )1396مقدمهای بر حدنگاری ،یزد ،دانشگاه یزد ،ج ،1چ ،1ص . 12
5-Khalaj, M., & Lashkari, E. (2010). Multipurpose cadastre, essential for Urban development plans in Iran.
International journal of humanities and social sciences, 4(6), P825.
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کاداســتر چندمنظــوره ابــزاری بــرای مدیریــت زمیــن بــوده و موجــب بهبــود توســعه شــهری در
ایــران ،شــفافیت در تصمیمگیــری ،تضمیــن حقــوق فــردی کاهــش زمــان آمادهســازی و تصویــب
برنامههــای و افزایــش مشــاركت عمومــی و عدالــت اجتماعــی میشــود.
در کشــورهای اروپــای شــرقی تمایــل بــرای برنامهریــزی تولیــد ،برنامهریزیهــای ناحیــهای و
حفاظــت از محیطزیســت در اســتفاده از سیســتمهای جامــع و چندمنظــوره کاداســتر زیــاد اســت.
آنچــه در کشــورهای اروپــای شــرقی دیــده میشــود اینکــه کاداســتر پیــش از جنــگ بــوده و اکنــون بــا
توجــه بــه فراهــم بــودن زمینههــای توســعه تمرکــز و توجــه آنهــا بــر منابــع محیطــی و زراعــی اســت
و تــاش آنهــا در جهــت تأســیس یــک سیســتم اطالعاتــی زمینبــر مبنــای اکولــوژی - 1اقتصــادی
بــوده و رکوردهــا بــر مبنــای عوامــل طبیعــی و تکنیکــی ماننــد اکولــوژی ،کاربــری زمیــن ،آبوهــوا و
2
تأمیــن آب انتخــاب میشــوند.
ب .تحقیقات کاداستر جامع
کشــور اســترالیا در تحقیقــات و مطالعــات نقشــههای پیشــرفته جغرافیایــی و کاداســتر جامــع
چندمنظــوره پیشــگام بــوده اســت و بــا ســامانه تورنــز( 3تورنــس) توســط رابــرت تورنــز بــرای جنــوب
کشــور اســترالیا و فقــط بــرای اراضــی و مالکیتهــای خصوصــی در ســال  1970تحقیقــات خــود را
آغــاز کــرد 4.در ایــن سیســتم بــرای یــک قطعــه زمیــن دو ســند تهیهشــده ســند اول کــه «ســند
اصلــی» میباشــد در اختیــار همــگان و ســند دوم کــه «ســند رونوشــت» اســت بــه همــراه نقشــه زمیــن
بــه مالــک داده خواهــد شــد .در سیســتم تورنــز کــه یــک سیســتم ثبــت امــاک اســت ضمانتهــای
قانونــی نشــان داده میشــود کــه یــک مــدرک انحصــاری میباشــد کــه اشــخاص نامبــرده در اســناد
بهعنــوان مالــک قانونــی زمیــن شــناخته میشــوند .سیســتم کاداســتر در کشــور اســترالیا بــر اســاس
ثبــت معامــات زمیــن توســط بــازار زمیــن اســتوار بــوده کــه بــه حمایــت از ثبــت حقــوق ،ثبــت زمیــن
بــرای داشــتن حــق مالکیــت قانونــی ،محدودیــت و مســئولیت مربــوط بــه زمیــن بــا روشهــای دقیــق
5
نقشــهبرداری میپرداخــت.
 .1بومشناسی
 .2پورکمال ،میترا (ترجمه شده از الرسن ،گرهارد) ( ، )1376همان ،ص
 .4حنیفی ،مهران؛ حبیبی درگاه ،بهنام ( ،)1393همان ،ص 132
 .5طایفه رستمی ،آرش ( )1396جزءه درسی بررسی سیستم کاداستر در استرالیا ،دانشگاه پیام نور بم .ص 111

3-Torrens
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بــا واگــذاری ســند بــه دیگــری مشــخصات مالــک جدیــد در ظهــر ســند اصلــی و رونوشــت بــا ذکــر
شــماره ســند منتقــل و معاملــه ثبتشــده ظهرنویســی میشــود .اداره مالکیتهــا اســم مالــک جدیــد
ثبتشــده را بــا شــمارههای دفتــر امــاک و دفتــر پرونــده در یــک اندکــس مخصــوص وارد میکنــد و
اگــر قســمتی ازملــک فروختــه شــود بــا کروکــی ســاده مرزهــا و ابعــاد بخشهــا بــا شــماره ثبتشــده
مشــخص میشــود و ضمیمــه ســند واگــذاری اصلــی و در ظهــر ســند پشتنویســی میشــود .ثبــت
واگذاریهــای قبــل از روی کار آمــدن سیســتم تورنــز اختیــاری بــوده و امــاک منتقلشــده بعــد
از اجرایــی شــدن تورنــز ثبــت میشــود .سیســتم تورنــز صرفــاً بــه تهیــه نقشــه در مالکیتهــای
خصوصــی میپــردازد و تهیــه نقشــههای بزرگمقیــاس و کاداســتری در اراضــی حکومتــی جــزء
1
وظایــف آن نیســت.

بند چهارم .وضعیت فعلی حدنگاری در کشور
در حــال حاضــر ،در خــاء قانــون فنــی کاداســتر ،اداره ثبــت و اســناد کشــور بــه موجــب مســئولیت
حقوقــی کــه بــه وی ســپرده شــده اســت ،بــه حدنــگاری امــاک میپــردازد .ایــن عمــل در زمانــی
صــورت گرفتــه کــه معمــوالً مالــک یــا بــه صــورت اختیــاری یــا قهــری قصــد تهیــه ســند تکبرگــی
داشــته باشــد .ازآنجاکــه تهیــه ســند تکبرگــی بــرای مالــکان مســتلزم صــرف هزینههایــی میباشــد،
برخــی امــاک در نقــاط خــاص کــه ارزش مالــی بســیار پایینــی دارنــد ،بــه نســبت قیمــت کــم ،صرفــه
اقتصــادی تهیــه ســند تکبرگــی را ندارنــد .متأســفانه دولــت در ایــن مــورد کمکــی بــه مالکیــن چنیــن
امالکــی نکــرده و از طــرف دیگــر ،اجبــار و ضمانتــی بــرای تهیــه ســند تکبرگــی وجــود نــدارد .معمــوالً
نقــاط خــارج از شــهری کــه ارزش ملکــی چندانــی ندارنــد ،بــه صــورت قولنامـهای معاملــه شــده و هیــچ
اجبــار قانونــی بــرای کاداســتر آن وجــود نــدارد .درواقــع میتــوان چنیــن نتیجــه گرفــت کــه ســازمان
اســناد و امــاک تنهــا بــر حدنــگاری امالکــی متمرکــز شــده کــه بــرای دریافــت ســند تکبرگــی اقــدام
کــرده و در محــدوده مناســب شــهری قــرار دارنــد .از دیــدگاه فنــی کاداســتر تنهــا نــوع ملکــی و ثبتــی،
آن هــم بــه صــورت ناقــص اجــراء شــده کــه بــه همیــن جهــت ،زمینــه برخــی زمینخواریهــا و
فــروش امــاک بــه چندیــن نفــر بــه واســطه عــدم ثبــت دقیــق امــاک وجــود دارد .در اکثــر کشــورهای
جهــان ،کاداســتر نــه بــه درخواســت مالــک ،بلکــه بــه صــورت جامــع در سراســر کشــور انجــام شــده
اســت 2.از طــرف دیگــر ،باتوجــه بــه مســئولیت قــوه قضاییــه در نظــارت بــر امــورات اجرایــی ،بــه نظــر
 .1حنیفی ،مهران؛ حبیبی درگاه ،بهنام ( ،)1393همان ،ص 211
2-Wehrmann, B., & Germany, B. W. (2006). Cadastre in itself won’t solve the problem: the role of institutional
P 54change and psychological motivations in land conflicts–cases from Africa.
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میرســد کــه ســپردن یــک امــر اجرایــی بــه نهــادی غیراجرایــی چنــدان مناســب بــه نظــر نرســد.
تــا اینجــا بخشــی از فرضیــه تحقیــق تبییــن شــده کــه انتخــاب نــوع مناســب کاداســتر در کشــور و
ســپردن آن بــه نهــادی نظارتــی ،بــه عنــوان بخشــی از علــل عــدم موفقیــت طــرح شــناخته شــد.

گفتار دوم .تحوالت تقنینی کاداستر در بخش اداری کشور
قانونگــذار از مدتهــا پیــش از شناســایی کاداســتر ،بــه فکــر تبییــن مســئولیتهای حقوقــی مرتبــط
بــا محــدوده امــاک بــوده اســت؛ امــا ،اگــر بــه تمامــی منابــع حقوقــی نگریســته شــود ،مســئولیت
اجــرای حدنــگاری در حــال حاضــر تنهــا بــه اداره ثبــت و اســناد کشــور ســپرده شــده ،در صورتــی کــه
ایــن اداره ،تنهــا یکــی از اســتفادهکنندگان از مزایــای کاداســتر اســت .ســازمان نقش ـهبرداری کشــور
بــه موجــب قانــون نقش ـهبرداری مصــوب ســال  ،1345تکلیــف اجــرای کاداســتر را بــر عهــده داشــته
اســت .وظیفــه تهیــه نقشــه امــاک بهصــورت نقشــه کاداســتر در مــاده  156قانــون ثبــت اســناد
و امــاک کشــور بــا ســازمان ثبــت اســناد و امــاک کشــور اســت .در حــال حاضــر در مــاده  2ق.ح
بهصراحــت ایــن امــر را بــه ســازمان ثبــت اســناد و امــاک کشــور ســپرده اســت و بیــان مـیدارد کــه:
«ســازمان ،متولــی اجــرای حدنــگاری »...منظــور از ســازمان در ایــن مــاده طبــق تعریــف ق.ح در مــاده
 1ســازمان ثبــت اســناد و امــاک کشــور اســت.
در آییننامــه «تعییــن وظایــف ،مقــررات و اعضــای شــورای عالــی نقشــهبرداری کشــور مصــوب
 »1381شــورای عالــی نقشــهبرداری نیــز در کنــار ســازمان ثبــت اســناد و امــاک کشــور بــه امــر
تهیــه نقشــه و نظــارت بــر تولیــد اطالعــات مکانــی کشــور و ایجــاد هماهنگــی و سیاس ـتگذاری در
ارتبــاط بــا تهیــه نقشــه میپــردازد .بــر مبنــای جــزء الــف از بنــد  2مــاده  3قانون«تغییــر نــام وزارت
آبادانــی و مســکن بــه وزارت مســکن و شهرســازی و تعییــن وظایــف آن مصــوب « ،»1353تهیــه طــرح
جامــع بــرای هریــک از شــهرها بــا توجــه بــه ضوابــط و اســتانداردهای مصــوب و تعییــن ضوابــط و
اســتانداردها بــرای تهیــه نقش ـههای هــادی و اعــام آن بــه وزارت کشــور» از وظایــف وزارت مســکن
و شهرســازی مقــرر شــده اســت .ســازمانهای دیگــری ماننــد ســازمان مراتــع و آبخیــزداری کشــور،
ســازمان جغرافیایــی نیروهــای مســلح و ســازمان جنگلهــا نیــز بــه امــر مســاحت و نقشــهبرداری
اراضــی مشــغول هســتند.
بهموجــب مــاده  15آییننامــه حدنــگاری مصــوب  1379در مقابــل دریافــت تعرفــه قانونــی
مالــک یــا قائممقــام وی یــا مراجــع دولتــی و شــهرداریها میتواننــد از ســازمان ثبــت نقشــههای
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کاداســتری را خریــده کــه ایــن امــر در حقــوق فرانســه در ســال  2008از طریــق اختصــاص پایــگاه
اینترنتــی و دسترســی افــراد بــه اطالعــات کاداســتری صــورت میگیــرد.
ســازمان ثبــت اســناد و امــاک براســاس مــاده  8آییننامــه اجرایــی ق.ح ،بعــد از اتمــام تکالیــف
گفتهشــده بــرای ایــن ســازمان ،ظــرف مهلــت قانونــی پنجســاله مکلــف بــه صــدور اســناد مالکیــت
کاداســتری بــه جــای اســناد دفترچ ـهای میباشــد.
در مــاده  9ق.ح بیانشــده« :تمامــی دســتگاهها مکلــف هســتند کــه بــا ســازمان ثبــت اســناد و
امــاک همــکاری نماینــد» بــه ایــن معنــی کــه اگــر ارگانهــای دولتــی دیگــر مــدارک و اطالعاتــی در
خصــوص زمیــن و اطالعــات نقش ـهبرداری داشــته جهــت پیشــرفت رونــد اجــرای کاداســتر ظــرف 2
ســال در اختیــار ســازمان ثبــت اســناد و امــاک قــرار دهنــد .تکلیــف ذکرشــده در ایــن مــاده مربــوط به
ســازمانها و دســتگاههای دولتــی ماننــد شــهرداریها ،ســازمان مســکن و شهرســازی ،جنــگلداری،
مراتــع طبیعــی و ...میشــود و افــزون بــر آن در ایــن مــاده هیچگونــه ضمانتاجرایــی در صــورت
تخلــف از ایــن تکالیــف از ســوی ســازمانها و دســتگاههای مربوطــه ذکــر نشــده و ایــن موضــوع از
نقایــص و ایــرادات وارده بــر ایــن قانــون میباشــد .وجــود ضمانتاجــرا میتوانــد اهــرم فشــاری بــرای
انجــام تکلیــف گفتهشــده بــرای ســایر ســازمانها در جهــت همــکاری بــا اداره ثبــت اســت کــه انجــام
آن رونــد پیشــرفت اجــرای کاداســتر را افزایــش میدهــد .عــدم همــکاری ســایر دســتگاهها و ارگان
هــای متولــی بــا ســازمان ثبــت اســناد و امــاک را بــا اســتفاده از بهکارگیــری شــورای حفــظ حقــوق
بیتالمــال و معاونتهــای پیشــگیری از وقــوع جــرم دادگســتریها و دســتگاههای نظارتــی مرتفــع
نمــود.
علیرغــم اینکــه مقنــن در مــاده  8ق.ح ذیــل ســازمانهای مکلــف بخشهــای دولتــی و غیردولتــی
را در کنــار هــم آورده اســت ،امــا تکلیفــی بــرای ایــن بخشهــا در مقایســه بــا ســازمانهای دولتــی
مقــرر نشــده اســت؛ زیــرا ارتبــاط ســایر ســازمانها و دســتگاهها بــا ســازمان ثبــت اســناد و امــاک
رابطــه دوطرفــه اســت و ســازمان ثبــت اســناد و امــاک نیــز میتوانــد هــم از دادههــا و مســتندات
آنهــا اســتفاده کنــد و هــم اطالعــات ثبتــی و کاداســتری خــود را در اختیــار آنهــا قــرار دهــد و از ســویی
دیگــر بــا توجــه بــه غیردولتــی بــودن ایــن بخشهــا و در پاســخ بــه عــدم همــکاری آنهــا نتــوان از
ضمانتاجراهــای مالــی و کیفــری علیــه اقدامــات آنهــا در ارائــه نکــردن اطالعــات و نتایــج فعالیــت
خــود اعمــال نمایــد.
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بند اول .مسئولیتهای اداری مالکین
عــدم ارائــه مطالــب و مســتنداتی در مــورد اراضــی از ســوی مالــک یــا مالکیــن نیــز بــدون ذکــر
تکلیــف بــودن آن و بــدون قیــد ضمانتاجــرای عــدم انجــام آن بــوده امــا در تبصــره مــاده  11ق.ح
آمــده کــه «پــس از اتمــام مهلــت پنجســاله مذکــور از ارائــه هرگونــه خدمــات ثبتــی بــه اشــخاص
منــوط بــه تعویــض اســناد مالکیــت دفترچـهای میباشــد ».مثـ ً
ا در صــورت نداشــتن ســند کاداســتری
و تکبــرگ امــکان بازداشــت ملــک در شــعب ســازمان ثبــت وجــود نــدارد و درواقــع مقنــن بــرای
رســیدن بــه هــدف خــود یعنــی دســتیابی بــه مســتندات و اطالعــات امــاک و اراضــی اشــخاص
خصوصــی و حقیقــی و حقوقــی بــه تشــویق و ترغیــب آنهــا بــه بهرهمنــدی از خدمــات ثبتــی متوســل
شــده اســت.
بهموجــب تبصــره  3مــاده  11آییننامــه اجرایــی ق.آ.ح ،ســازمان ثبــت اســناد و امــاک کشــور
بــرای نیــل بــه هــدف دسترســی بــه اطالعــات تخصصــی و نقشـهبرداری از نقشـهبرداران متخصــص در
ایــن زمینــه اســتفاده نمایــد «ســازمان بــا ایجــاد تمهیــدات الزم زمینــه برونســپاری تهیــه نقشـههای
مربــوط بــه درخواســت ثبــت ،افــراز ،تجمیــع ،اصــاح و تعییــن باقیمانــده بــه نقشـهبرداران ذیصــاح
را فراهــم خواهــد نمــود».
تعــداد زیــادی از کشــورهای جهــان بــه اجــرای کاداســتر در نظــام حقوقــی خــود پرداختهانــد؛
بدینصــورت کــه کاداســتر در کشــورهای اروپایــی (اروپــای غربــی ،اروپــای شــرقی ،اروپــای شــمالی،
اروپــا جنوبــی) ،در کشــورهای غیراروپایــی (ایاالتمتحــده آمریــکا ،اســترالیا ،روســیه) ،کشــورهای
آســیایی (کشــور ترکیــه ،ژاپــن ،چیــن ،مغولســتان ،افغانســتان ،نپــال ،هندوســتان ،اندونــزی ،کویــت)
و کشــورهای آفریقایــی (کشــور مالــی ،آنگــوال ،الجزایــر) و کشــورهای حــوزه آمریــکای التیــن (کشــور
آرژانتیــن) بــه اجــرا درآمــده اســت .در کشــورهای سراســر دنیــا ،ســازمانها و ارگانهــای مختلفــی
بهعنــوان متصدیــان اجــرای کاداســتر و ثبــت زمیــن مشــغول بــه فعالیــت میباشــند.

بند دوم .صالحیت حقوقی اداره ثبت و اسناد کشور
ســازمان اســناد و امــاک کشــور بــه موجــب قانــون ثبــت اســناد و امــاک در ســال  1310تأســیس
شــد کــه در بــاب اول لــزوم تشــکیل اداره ثبــت در حیطــه مســائل قضایــی تبییــن شــد و بــا توجــه بــه
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عــدم تغییــر ایــن قانــون یــا عــدم تصویــب قانونــی مرتبــط در طــی چنــد دهــه ،ایــن منبــع حقوقــی
هنــوز هــم اعتبــار تقنینــی الزم را دارد .پــس از انقــاب اســامی ایــران بحــث تفکیــک قــوا بهصراحــت
در ق.ا.ا منعکــس گردیــد و قــوه قضاییــه مســتقل ،مســئول نظــارت بــر اجــرای صحیــح قانــون تعییــن
گردیــد؛ لــذا ســازمان ثبــت و اســناد کشــور ،مســئولیت ثبــت ماوقــع ملکــی کشــور را عهــدهدار بــوده
کــه بهگونــهای نظــارت بــر وضعیــت مالکیــت میباشــد .ازآنجاکــه کاداســتر یــک اقــدام اجرایــی
محســوب میشــود ،میتــوان بــه قانــون حدنــگاری کــه مســئولیت ایــن اقــدام را بــه نهــادی نظارتــی
ســپرده انتقــاد داشــت .ممکــن اســت برخــی حقوقدانــان ایــن عقیــده را بــه پیــش کشــیده کــه بــه
احتمــال بــروز فســاد در ایــن عرصــه ،اختیــار اجرایــی کاداســتر بــه قــوه مجریــه ســپرده نشــده اســت.
امــا در پاســخ میتــوان چنیــن عنــوان کــرد کــه حتــی در صــورت اجــرای کاداســتر توســط قــوه
مجریــه میتــوان مســئولیت نظارتــی را بــه ســازمان اســناد و امــاک واگــذار نمــود .براســاس اختیــارات
نظارتــی ،اگــر همچــون دیگــر ادارات دولتــی ،مســئولیت اجــرای آن بــه بخــش خصوصــی واگــذار
میشــد ،بازهــم اختیــارات نظارتــی ســازمان ثبــت و اســناد کافــی بــود .در حــال حاضــر نهادهــای
دولتــی بــرای برخــی امــورات اجرایــی همچــون اجــرای پروژههــا بــه هیــچ وجــه مجــاز بــه اقــدام
مســتقیم اجرایــی نبــوده و تنهــا بــا نظــارت بــر بخــش خصوصــی ،نســبت بــه حســن عمــل ،اطمینــان
دارنــد .بــا توجــه بــه اینکــه وضعیــت بخــش خصوصــی در قوانیــن تعییــن نشــده ،ســازمان ثبــت اســناد
و امــاک راســا موظــف بــه اجــرای امــور بــوده کــه بــه نظــر بــا توجــه بــه ســاختار اداری ـ قضایــی آن،
عملــی ســخت محســوب میشــود.

بند سوم .انتقادها به نظام اداری کاداستری کشور
تهیــه و تدویــن نظــام جامــع حدنــگاری یعنــی اطالعــات نقشـهها ،اطالعــات حقوقــی و توصیفــی و
ثبتــی از ســوی ســازمان ثبــت اســناد و امــاک طبــق مــاده  4ق.ح و مــاده  2ق.آ.ح از تکالیــف مقررشــده
از ســوی قانونگــذار بــرای ایــن ســازمان اســت و نیــز موظــف اســت اطالعــات و دادههــای کاداســتری را
گــردآوری کــرده و در جهــت تســریع در پاســخ اســتعالمات و جلوگیــری از هــدر رفتــن وقــت و هزینــه
و فراهــم نمــودن شــرایط ثبــت آنــی و ثبــت الکترونیــک قــدم بــردارد؛ بهگون ـهای کــه بعــد از پایــان
مهلــت پنجســاله از ســوی مقنــن تمــام خدمــات ارائهشــده بــه اشــخاص حقیقــی ،حقوقــی ،دولتــی و
غیردولتــی بــا دقــت و ســرعت و بهصــورت الکترونیــک و آنــی باشــد.
از موانــع جــدی اجــرای کاداســتر در ایــران ،عــدم وجــود تجهیــزات رایانــهای و نقشــهبرداری
روزآمــد و عــدم وجــود نیروهــای مجــرب ،متبحــر و آموزشدیــده میباشــد و ایــن امــور ،نهتنهــا
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اجــرای کاداســتر را بــا کنــدی مواجــه میســازد ،بلکــه موجــب حرکــت رو بــه عقــب کاداســتر ،افزایــش
مشــکالت و تأخیــر در اجــرای آن میگــردد.
در قوانیــن گذشــته در خصــوص اجــرای کاداســتر ماننــد ســال  68ســازمان ثبــت اســناد و امــاک
موظــف بــه اجــرای کاداســتر طــی یــک دوره زمانــی مشــخص و تعیینشــده از ســوی قانونگــذار بــوده
امــا تــا بــه امــروز بهصــورت جــدی و کامــل اجــرا نشــده اســت.
انتقــاد بــه منابــع حقــوق اداری در ایــن خصــوص را میتــوان وضــع تکالیفــی دانســت کــه ضمانتــی
بــرای اجــرا ندارنــد .مث ـ ً
ا لــزوم همــکاری ســازمانهای مختلــف بــا ســازمان اســناد و امــاک کشــور
در ق.ح توصیــه شــده ،امــا ضمانتــی بــرای آن عنــوان نگردیــده اســت .در قانــون نیــز از لــزوم اســتفاده
از تجهیــزات فنــی بــروز ســخن گفتــه شــده کــه بــاز هــم ضمانتــی بــرای آن ذکــر نگردیــده و همچنیــن
جزئیــات فنــی آن نیــز بیــان نشــده اســت .تعییــن مهلــت بــرای ســازمان اســناد و امــاک کشــور بــدون
هیــچ ضمانتــی نیــز دیگــر انتقــاد بــه قوانیــن اداری ایــن بخــش اســت .نیــاز اســت کــه در مــورد
اســتفاده از بخــش خصوصــی در بحــث کاداســتری ،آییننامــه اجرایــی مصــوب گــردد.

گفتار سوم .خألهای حقوقی نظام اداری کاداستری کشور
عــدم وجــود قانــون جامــع کاداســتر ،عــدم تبییــن جریــان ثبــت نویــن ،روشهــای عملیاتــی کــردن
آن و مشــخص نبــودن متولــی اصلــی اجــرای کاداســتر جامــع موجــب حرکــت کنــد اجــرای آن شــده
اســت .قــوه قضاییــه میبایســت بــرای پایــان مشــکالت اجــرای کاداســتر چندمنظــوره در گام اول ،طــرح
جامــع نظــام اداری کاداســتری را پیشبینــی و جهــت تصویــب بــه مجلــس شــورای اســامی تقدیــم
نمایــد کــه در آن عــاوه بــر تعریــف کاملــی از کاداســتر چندمنظــوره ،متولــی یــا متولیــان دیگــری
بــرای اجــرای دقیــق و کامــل تمــام ابعــاد کاداســتر در کشــور تعییــن نمایــد .بیتردیــد ســازمانی فراتــر
از تمــام ســازمانهای مرتبــط بــا زمیــن و مطلــع نســبت بــه مســائل فنــی نقشــهبرداری ،زمیــن،
مســائل ثبتــی ،حقوقــی ،اجرایــی ،اقتصــادی و متشــکل از متخصصــان علــوم مختلــف ،ســازمانی کــه
بهتمامــی اطالعــات مربــوط بــه امــر اجــرای کاداســتر و اطالعــات بــهروز ثبــت زمیــن ،دسترســی
داشــته باشــد ،میتوانــد امــر اجــرای کاداســتر را بــه عهــده گیــرد .همــکاری ارگانهــای مختلــف
ماننــد ســازمان نقش ـهبرداری ،وزارت مســکن و شهرســازی ،منابــع طبیعــی و ...جهــت ارائــه اطالعــات
فنــی ،حقوقــی و دادههــای مکانــی ،بــه ایــن علــت کــه افــزون بــر اطالعــات حقوقــی بــه عملیــات فنــی
و جغرافیایــی جهــت اجــرای کاداســتر چندمنظــوره نیازمنــد بــوده ،امــری ضــروری بــه نظــر میرســد
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یــا ایــن مســئله خطیــر را بــه بخــش خصوصــی توانمنــد و قابــل اعتمــاد و بخــش دولتــی متبحــر ماننــد
پیمانــکاران خارجــی یــا ســازمان نقش ـهبرداری واگــذار نمــود.

بند اول .عدم توجه به تخصص اداری کارمندان
تمــام تحقیقــات و مطالعــات مربــوط بــه ابعــاد و اهــداف کاداســتر در عرصــه داخلــی و بینالمللــی
توســط دانشــمندان و پژوهشــگران رشــته جغرافیــا و علــوم زمینــی انجامگرفتــه و آثــار و کتــب
منتشرشــده بــا مضامیــن کاداســتر از ســوی مجامــع غیرحقوقــی ماننــد فدراســیون جهانی نقشـهبرداری
و در خصــوص ابعــاد فنــی و جغرافیایــی بــه رشــته تحریــر درآمــده و همیــن امــر موجــب شــده علیرغم
اهمیــت بعــد حقوقــی کاداســتر ،ابعــاد جغرافیایــی کاداســتر در مقایســه بــا ابعــاد ثبتــی و حقوقــی
آن پررنگتــر گــردد؛ بنابرایــن ضروریســت کــه بــرای حرکــت همزمــان بعــد حقوقــی و جغرافیایــی
کاداســتر ،پژوهشــگران حــوزه حقــوق و ثبــت نیــز بــه انتشــار آثــار خــود در حــوزه حقوقــی کاداســتر
در داخــل و خــارج کشــور اهتمــام ورزیــده و ســازمانهای ذیربــط نیــز بــه برگــزاری همایشهــا و
کنگرههایــی در سراســر کشــور و در ســطح بینالمللــی جهــت تبــادل اطالعــات و رفــع مشــکالت و
ابهامــات ایجادشــده بپردازنــد .اجــرای کاداســتر جهانــی بــه نیروهــای مجــرب ،متبحــر و آموزشدیــده
در حــوزه نقشـهبرداری و مدیریــت زمیــن نیازمنــد بــوده کــه در ابتــدای امــر بــرای ارتقــاء ایــن علــوم
بایــد بــه آمــوزش و ترویــج آنهــا در مراکــز علمــی و دانشــگاهی سراســر کشــور و نیــز بــه همــکاری
علمــی بــا نهادهــای مختلــف در دنیــا در حــوزه کاداســتر پرداخــت .اختصــاص تمــام عوایــدی دریافتــی
حاصــل از اجــرای کاداســتر یــا افزایــش ســهم درصــدی بــرای متولــی اجــرای آن از محــل درآمدهــا
میتوانــد در ســرعت بخشــیدن ایــن طــرح عظیــم و مســاحت کل اراضــی کشــور تأثیرگــذار باشــد؛ زیــرا
اجــرای کاداســتر چندمنظــوره ،منافــع متعــددی را بــرای ســازمانهای مختلــف بــا اهــداف گوناگــون
بــه همــراه داشــته و از ســویی باعــث افزایــش درآمــد دولــت خواهــد شــد و کشــور و مــردم را از مزایــای
اجــرای کاداســتر بهرهمنــد مینمایــد .در غیــر ایــن صــورت مانــع جــدی بــر ســر راه اجــرای صحیــح،
ســریع ،کامــل و بهموقــع کاداســتر چندمنظــوره و جامــع در ایــران وجــود خواهــد داشــت.

بند دوم .چندوجهی بودن کاداستر در نظام اداری
بــا توجــه بــه ماهیــت چندوجهــی نقشــه کاداســتر ،ســایر انــواع کاداســتر مــورد غفلــت و بیتوجهــی
قرارگرفتــه اســت .درنتیجــه تعریــف ارائهشــده کامــل و کافــی نبــوده و از ســوی دیگــر علیرغــم
تکالیــف قانونــی متعــدد در خصــوص اجــرای کاداســتر از ســوی مقنــن و بــا عنایــت بــه جایــگاه اجرایــی
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و عملیاتــی کاداســتر (صرفــاً حقوقــی و شــهری) در نظــام حقوقــی و ثبتــی ایــران همیــن کاداســتر
اشارهشــده (کاداســتر مضیــق) در مــواد قانونــی فــوق نیــز بــه علــت ســوءمدیریت و عــدم همــکاری
ســازمانهای مربوطــه بــا ســازمان ثبتاســناد و امــاک کشــور بهعنــوان متولــی اصلــی اجــرای طــرح
کاداســتر حقوقــی و مــوازیکاری ایــن ســازمانها در اجــرای امــورات مربــوط بــه زمیــن و مســتغالت و
نبــود ضمانــت اجــرای در ق.ح بــرای ســایر ارگانهــا بــه علــت عــدم همــکاری بــا ســازمان ثبتاســناد و
امــاک و ناکارآمــدی مــواد قانونــی تصویبشــده موفــق عمـل نکــرده و ایــن امــر باعــث بــروز مشــکالت
متعــددی در حــوزه ملــک و معامــات مربــوط بــه داراییهــای غیرمنقــول شــده اســت .روانتریــن و
جامعتریــن تعریــف بــرای کاداســتر میتوانــد اینگونــه باشــد کــه کاداســتر فهرســت مرتبشــدهای
از اطالعــات حقوقــی ،ثبتــی و فنــی از امــوال غیرمنقــول در منطقــهای معیــن خــواه داخــل شــهر
یــا خــارج از شــهر کــه براســاس نقشــهها و عملیــات کاداســتری تهیهشــده باشــد کــه اطالعــات
کاداســتری در رایانــه ثبــت و نگهــداری ،ویرایــش و بهروزرســانی میشــود .کاداســتر نظامیســت کــه
هــدف آن تعییــن و مشــخص کــردن محدودههــای تعریفشــده بــه همــراه اطالعــات حقوقــی آنهــا
از قبیــل محدودههــای امــاک ،محدودههــای جغرافیایــی ،طبیعــی ،زراعــی ،سیاســی و ...میباشــد
و برحســب هــدف کلــی در نظــام کاداســتر و اینکــه هــر نظامــی هــدف خــاص و مشــخصی را دنبــال
میکنــد ،کاداســتر بــه انــواع مختلــف و متنوعــی تقســیم شــده اســت.
در کشــور مــا ،کاداســتر عــاوه بــر بحــث قانونگــذاری ،بــا مشــکالت اجرایــی و ســوءمدیریت
مواجــه بــوده کــه در قیــاس بــا رونــد روبهرشــد و جهانــی آن ،حرکتــی بســیار کنــد و همــراه بــا
مشــکالت بیشــماری روبــهرو کــرده اســت .عمــ ً
ا بــا مشــکالت فــراوان قانونــی ،مدیریتــی و مالــی
روبــرو بــوده و دســتخوش تنگناهــای قانونــی و موانــع دیگــری شــده ازجملــه مشــکالت اساســی کــه
اجــرای کاداســتر بــا آن مواجــه بــود عــدم وجــود قانــون جامــع کاداســتری ســت کــه در آن عملیــات
اجرایــی کاداســتر بهطــور کامــل ،دقیــق ،جزئــی و شــفاف تبییــن شــده باشــد و عــدم تبییــن جریــان
ثبــت نویــن و ســازوکارهای آن و مشــخص نبــودن متولــی اصلــی اجــرای کاداســتر جامــع اســت.

بند سوم .صالحیت اداری ـ حقوقی کاداستر
امــر تعییــن کاربــری و تفکیــک و پیمایــش زمیــن و نقشـهبرداری ازنظــر ماهیــت کاری در صالحیت
قــوه مجریــه و ســازمانهای زیرمجموعــه آن ماننــد مســکن و شهرســازی کشــور ،منابــع طبیعــی و
ســایر ســازمانهای مرتبــط بــا مســئله زمیــن میباشــد و ازایــنرو محــول کــردن اجــرای کاداســتر
بــه ســازمان ثبــت اســناد و امــاک کــه یــک ســازمان زیــر نظــر قــوه قضاییــه بــوده کــه اطالعــات
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مربــوط بــه اراضــی (کــه در اختیــار ســایر ســازمانهای قــوه مجریــه میباشــد) را در اختیــار نــدارد و
از ســوی دیگــر بــه دلیــل فنــی و تخصصــی بــودن بســیاری از امــور مرتبــط بــا نقش ـهبرداری موجــب
شــده رونــد اجــرای کاداســتر بســیار کنــد و ناقــص و در برخــی مــوارد بــا شکســت مواجــه میشــود و
هزینههــای بســیاری را هــم ازنظــر مالــی و هــم ازنظــر منابــع انســانی بــه کشــور وارد مینمایــد و در
مقابــل خروجــی و نتیجــه مطلوبــی عایــد دولــت نخواهــد شــد.

بند چهارم .بخش خصوصی توانمند در کاداستر
قانونگــذار در هیــچ منبــع حقوقــی در مــورد بخــش خصوصــی در جریــان کاداســتر ســخنی بــه
میــان نیــاورده اســت .در وضعیــت کنونــی نیــز شــرکتهای خصوصــی توانمنــد ایــن عرصــه ناشــناخته
مانــده و در ســامانه واگذاریهــای دولتــی ،مــوردی از مناقصــات مرتبــط بــا کاداســتر بــه چشــم
نمیخــورد .در خــأ قانونــی ،ســازمان ثبــت و اســناد کشــور مســتقیماً بــه اجــرای کاداســتر پرداختــه
کــه موفقیــت چندانــی بدســت نیــاورده اســت .ایــن در حالــی اســت کــه در امــورات مشــابه همچمــون
اجــرای پروژههــای عمرانــی ،ســازمانهایی همچــون شــهرداریها و اســتانداریها تنهــا اختیــارات
نظارتــی داشــته و بههیچوجــه حــق دخالــت مســتقیم در پــروژه را ندارنــد و ایــن مهــم میبایســت بــا
همــکاری بخــش خصوصــی بــه اتمــام برســد .از دیــدگاه مدیریتــی ،حضــور بخــش خصوصــی در امــورات
ارجایــی ،تحــت شــرایطی کــه مانــع از فســاد در ایــن حــوزه گــردد ،آثــار اقتصــادی مناســبی بــرای
کشــور بــه همــراه دارد .برایناســاس ،از دیــدگاه اجرایــی و مدیریتــی ،میتــوان از بخــش خصوصــی
در اجــرای کاداســتر کمــک گرفــت و باتوجــه بــه تجربــه موفــق دیگــر کشــورها ،هزینــه اجــرای ایــن
طــرح نیــز بــه مراتــب کاهــش خواهــد داشــت ،ضمــن اینکــه کارآیــی آن مــورد توجــه میباشــد .در
ایــن بــاره نیــاز اســت کــه یــا بهواســطۀ تغییــر در منابــع حقوقــی کنونــی یــا بــا وضــع آییننامــه
اجرایــی ،نســبت بــه رســمیت حضــور بخــش خصوصــی در ایــن حــوزه اقــدام شــده تــا موفقیــت طــرح
افزایــش یابــد.

گفتار چهارم .نقش دولت در نظام اداری کاداستری
همانطورکــه پیشــتر اشــاره شــد ،یکــی از دالیــل عــدم تمایــل مالکیــن بــه تهیــه ســند تکبرگــی
کــه کاداســتر نیــز بــه واســطه آن انجــام میشــود ،ارزش انــدک ملــک آنهــا بــوده کــه بــرای ایــن کار
صرفــۀ اقتصــادی وجــود نــدارد .در ایــن بــاره یــک مثــال حقوقــی عنــوان شــده اســت.
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در ســال  1397دریکــی از محلههــای گلشــهر کــرج ،آقــای ا.م .ملــک خــود دارای دو بــاب مغــازه
و دوطبقــه منــزل را کــه همگــی دارای یــک ســند بــود ،از بخــش مغازههــا فروختــس امــا ،باتوجهبــه
یکیبــودن ســند مالکیــت ،بــرای مغــازه نخســت ،کدرهگیــری فــروش دریافــت کــرد کــه در فــروش
مغــازه دوم دچــار مشــکل شــده و قولنامــه بــدون کدرهگیــری شــد .فروشــنده خواهــان فســخ معاملــه
بــه دلیــل مشــخص نبــودن وضعیــت ملکــی بــود ،امــا آقــای ا.م حاضــر بــه پــس دادن پــول خریــدار
نبــود .ضمــن بازگشــایی پرونــده در دادگاه شهرســتان کــرج ،قاضــی دســتور بازپرداخــت پــول بــه
خریــدار منصــرف شــده را صــادر کــرد و خیــار معاملــه را بــه دلیــل مشــخص نبــودن وضعیــت ملــک،
صحیــح دانســت .آقــای ا.م در دادگاه چنیــن اظهــار داشــت کــه هزینــه تفکیــک ســند باهــدف فــروش
امــاک ســنددار ،تقریب ـاً بــاارزش فــروش ملــک برابــر اســت و بــرای ایــن اقــدام صرفــه مالــی وجــود
نــدارد .دادگاه ایــن اظهــارات را نپذیرفــت و معاملــه را فسخشــده اعــام نمــود 1.دراینبــاره چنــد
نکتــه قابلتأمــل اســت .اوالً صــدور اســناد مالکیــت جدیــد ،مســتلزم تهیــه نقشــههای کاداســتری
بــوده کــه باتوجــه بــه شــمول مالیاتهــای متعــدد ،هزینههایــی بــرای تفکیــک یــا صــدور ســند
در پــی دارد .در برخــی محلههــا ،ارزش ملــک آنچنــان پائیــن بــوده کــه چنیــن عملیاتــی صرفــه
اقتصــادی نــدارد .باتوجــه بــه کمبــودن ارزش برخــی امــاک ،نیــاز اســت کــه دولــت و قــوه قضاییــه
از دریافــت هزینههــای متعــدد در قالــب عــوارض و مالیــات خــودداری نماینــد .شــهرداری بهعنــوان
یکنهــاد عمومــی نیــز دراینبــاره نقــش مهمــی دارد .طبیعتـاً تــا زمــان بهصرفــه نبــودن صــدور اســناد
مالکیــت بــرای چنیــن امالکــی ،وضعیــت نامشــخص معامــات باقــی خواهــد مانــد .ثانیـاً عــدم صــدور
کدرهگیــری بهواســطۀ مــادر بــودن یــک ســند کــه مغــازهای دیگــر از آن بــه فــروش رفتــه اســت،
در اینجــا یــک نقطهقــوت بــرای ســازوکار کدرهگیــری اســت کــه یکســان بــودن کدپســتی ،موقعیــت
کاداســتری و شــماره ســند بــرای یــک مجموعــه را علتــی بــر عــدم صــدور کدرهگیــری مجــدد بــرای
معامــات میدانــد.
یافتهها
آنچــه در ایــن پژوهــش بحــث شــد در جهــت پاس ـخدهی بــه ایــن پرســش بــوده کــه علــل عــدم
موفقیــت طــرح کاداســتر در کشــور مــا چــه بــوده اســت .بــا تعاریفــی کــه از اقســام کاداســتر بیــان شــد،
میتــوان انتخــاب غیرصحیــح نــوع کاداســتر را یکــی از علــل عــدم موفقیــت ایــن طــرح در سیســتم
اداری دانســت .بنــا بــه آنچــه کــه بیــان شــد ،در اکثــر کشــورها کاداســتر جامــع بــا موفقیــت همــراه
بــوده و بنــا بــه تعریفــی کــه از دیگــر اقســام کاداســتر بهعمــل آمــد ،غیرجمــع بــودن یکــی از اقســام
 .1مصاحبه :حسینی ،رضا ،1399/7/21 ،وکیل پایه یک دادگستری با بیست سال سابقه کار ،دکترای حقوق بینالملل از
.ایاالت متحده آمریکا
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و تمرکــز بــر آن را میتــوان علــت عــدم موفقیــت طــرح دانســت .کاداســتر چندمنظــوره و جامــع یــک
ســامانه پای ـهای و دربردارنــده مجموعــه کامــل اطالعــات بــوده کــه ســایر انــواع کاداســتر میتواننــد
بــه آن تکیــه کــرده و عــاوه بــر حــوزه مالــی و ملکــی بــه ســایر امــور ،ماننــد برنامههــای اقتصــادی،
عمرانــی ،اجتماعــی و ...مرتبــط بــا زمیــن ،خدمــات ارائــه دهــد .امــا آنچــه در سیســتم اداری کشــور
مــا دیــده میشــود ،تمرکــز اداره ثبــت اســناد و امــاک بــر کاداســتر ثبتــی و حقوقــی اســت و شــاید
بــه همیــن علــت اســت کــه متولــی اجــرای کاداســتر حقوقــی ســازمان ثبــت اســناد و امــاک کشــور
تعیینشــده اســت و ایــن امــر موجــب بیتوجهــی بــه انــواع دیگــر کاداســتر ماننــد کاداســتر کشــاورزی،
کاداســتر سیاســی ،کاداســتر اقتصــادی و ...شــده اســت.
از موانــع جــدی اجــرای کاداســتر در ایــران ،عــدم وجــود تجهیــزات رایانــهای و نقشــهبرداری
روزآمــد و عــدم وجــود نیروهــای مجــرب ،متبحــر و آموزشدیــده میباشــد و ایــن امــور نهتنهــا
اجــرای کاداســتر را بــا کنــدی مواجــه میســازد ،بلکــه موجــب حرکــت رو بــه عقــب کاداســتر ،افزایــش
مشــکالت و تأخیــر در اجــرای آن میگــردد.
از دیــدگاه اداری ،مدیریــت دولتــی همــواره ضعیــف ارزیابــی شــده و ســازمان ثبــت و اســناد کشــور
باوجــود تبعیــت از خطمشــی قــوه قضاییــه و اســتقالل از قــوه مجریــه ،بــاز هــم بــه شــیوه دولتــی اداره
شــده کــه عــدم کارآیــی ایــن روش مدیریتــی در انجــام امــورات اجرایــی در تمــام جهــان بــه اثبــات
رســیده اســت .در ایــن بــاره نیــاز اســت کــه از بخــش خصوصــی توانمنــدی اســتفاده کــرد کــه یــک
نهــاد دولتــی تنهــا بــر آن نظــارت داشــته باشــد .طبیعت ـاً هزینــه اجــرای طــرح کاداســتر بــا وجــود
بخــش خصوصــی ،بــه دلیــل مدیریــت بهتــر و کاهــش مخــارج ،کاهــش داشــته و حتــی میتــوان بــه
تســریع آن امیــدوار بــود .از آنجاکــه بــه موجــب قوانیــن فعلــی ،ســازمان اســناد و امــاک متولــی اجــرای
طــرح کاداســتر اســت ،نیــاز بــوده کــه قانونگــذار زمینــه حقوقــی بــرای حضــور بخــش خصوصــی در
طــرح کاداســتر را فراهــم داشــته کــه ایــن امــر میتوانــد بــه اشــتغال بیشــتر نیــز منتهــی گــردد.
ایــن تحقیــق تنهــا بــه روش تحلیلــی ـ توصیفــی انجــام شــده کــه در حیطــه پژوهشهــای حقــوق
اداری متناســب ارزیابــی میشــود ،امــا نیــاز اســت کــه بــه روشهــای دیگــر غیرحقوقــی همچــون
طــرح پرسشــنامه و تحلیــل کمــی ،علــل عــدم موفقیــت کاداســتر در کشــور را ارزیابــی نمــود.
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فهرست منابع
منابع فارسی

الف .کتابها
 .1امیدوار ،کمال ( ،)1396مقدمه ای بر حدنگاری ،یزد ،دانشگاه یزد ،ج ،1چ.1
 .2پورکمــال ،میتــرا (ترجمــه شــده از الرســن ،گرهــارد) ( ،)1376سیســتمهای کاداســتر و
ثبــت زمیــن ،تهــران ،انتشــارات مرکــز اطالعــات جغرافیایــی شــهر تهــران ،ج ،1چ.1
 .3حنیفــی ،مهــران؛ حبیبــی درگاه ،بهنــام ( ،)1393حقــوق کاداســتر (ثبــت نویــن) ،تهــران،
انتشــارات گنــج دانــش ،ج ،1چ.2
 .4مشــهدی ،علــی ( ،)1395حقــوق کاداســتر (کاداســتر در نظــام اطالعاتــی ثبــت)،
انتشــارات خرســندی ،ج ،1چ.1
 .5مهرزاد ،مهران ( ،)1392کاداستر ،انتشارات جنگل ،ج ،1چ.1
ب .مقالهها
 .6حســنی ،محمــد؛ دالور ،محمودرضــا ( ،)1380کاداســتر مالــی و کاربــرد آن در نظــام
مالیاتــی ،همایــش ژئوماتیــک.
 .7رابــط ،علیرضــا؛ احدنــژاد؛ محســن ( ،)1389ضــرورت تهیــه نقشــه کاداســتر در حوزههای
روســتایی کشــور و نقــش آن در تســریع رونــد توســعه روســتایی ،همایــش ملــی جغرافیــا و
برنامهریــزی شــهری ،دانشــگاه آزاد اســامی واحــد اسالمشــهر.
 .8صادقــی شــقاقی اسفســتانی ،فاطمــه؛ پرویــز ،حســابی؛ اســدی ،جــواد؛ آئیــن مقــدم ،فاطمــه
( ،)۱۳۹۱بررســی نقــش ســامانه اطالعــات جغرافیایــی  GISدر توســعه پایــدار کشــاورزی
اســتان آذربایجــان شــرقی بــا تاکیــد برتهیــه نقشــههای کاداســتر زراعــی و انجــام
یکپارچــه ســازی ،پنجمیــن کنگــره بیــن المللــی جغرافیدانــان اســام ،تبریــز ،دانشــگاه تبریــز.
 .9عیوضــی ،هوشــنگ؛ احمدیــه ،رضــا؛ بکتــاش ،پیمــان ( ،)1384مــدل توســعهای جزءبهجــزء
بــرای کاداســتر زراعی-مالــی -همایــش سیســتمهای اطالعــات مکانــی ســازمان
نقشــهبرداری.
 .10کرمــی ،حامــد؛ گــودرزی ،مهــدی ( ،)1399تحلیــل حقوقــی قــرارداد خریدخدمــت
کارکنــان دســتگاههای اجرایــی بــا تأکیــد بــر آراء دیــوان عدالــت اداری ،فصلنامــه علمــی
پژوهــش هــای نویــن حقــوق اداری .106-80 )2( 4
 .11مشــهدی ،علــی؛ دارایــی ،علــی؛ قارلقــی ،صدیقــه ( ،)1399شـ ِ
ـتثنای
ـرایط اســتثنایی و اسـ
ِ
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حاکمیــت قانــون (مــورد پژوهشــی رویکــرد خبــرگان قانــون اساســی بــه وضعیتهــای
اضطــراری) ،فصلنامــه علمــی پژوهــش هــای نویــن حقــوق اداری .56-39 )4( 2
ج .قوانین
 .1اعالمیه جهانی حقوقبشر 1948 ،میالدی.
 .2آییننامه اجرایی قانون ثبت اسناد و امالک کشور 1317 ،هجری شمسی.
 .3آییننامه اجرایی قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور 1395 ،هجری شمسی.
 .4آییننامــه حــدود و وظایــف و تشــکیالت تهیــه نقشــه امــاک بهصــورت کاداســتر و مقــررات
اجرایــی آن موضــوع تبصــره  3مــاده  156قانــون ثبــت اســناد و امــاک 1379 ،هجــری شمســی.
 .5قانون اساسی ایران ،مصوب  ،1358بازنگری شده در سال .1368
 .6قانون برنامه پنجم پنجساله توسعه جمهوری اسالمی ایران.1394-1390 ،
 .7قانون ثبت اسناد و امالک کشور 1310 ،هجری شمسی.
 .8قانون جامع حدنگار (کاداستر) 1393 ،هجری شمسی.
 .9قانون سازمان نقشهبرداری 1345 ،هجری شمسی.
 .10قانون مدنی ایران ،مصوب  1311هجری شمسی.
د .پایاننامهها و جزءههای درسی
 .1اخــوان ،مهــدی ( )1394کاداســتر چندمنظــوره (جامــع) ،جــزءه درســی حقــوق کاداســتر ،دوره
کارشناســی ارشــد حقــوق ثبــت ،پردیــس فارابــی دانشــگاه تهــران.
 .2صادقیان ،سعید ( )1386جزءه درسی کاداستر ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تفرش.
 .3طایفــه رســتمی ،آرش ( )1396جــزءه درســی بررســی سیســتم کاداســتر در اســترالیا ،دانشــگاه
پیــام نــور بــم.
 .4عبدالرزاقــی ،الهــام ( )1394مطالعــه بــر روی بهبــود سیســتم کاداســتر در مغولســتان ،پایاننامــه
کارشناســی ارشــد حقــوق ثبــت ،پردیــس فارابــی دانشــگاه تهران.
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Analysis of the reasons for the failure of the cadastral plan in the country from the perspective of
administrative law
Shiva Mohammadi*
Saeed Kheradmandi**
Abstract: In the old registry office, the location of real estate was determined by address-

es, which made it very difficult to determine the exact boundaries of the property, and in
property-related administrative matters, the rights of many citizens were lost and some were
unjustly occupied. The master plan has been quite successful in most countries. In our country, this responsibility was entrusted to the State Registration and Documents Organization,
the administrative part of the judiciary, which, after several years, did not achieve complete
success in real estate surveying. This descriptive-analytical study seeks to investigate the
nature and legal effects of surveying in the country’s registered administrative system and to
identify the reasons for the failure of this project. Despite the legal explicitness of the need
to determine the boundaries of all property in the country, unfortunately, this practice has not
yet been achieved and the fight against land grabbing, which is one of the most important
goals of the survey, has not been completely successful. In the administrative system of the
country, the focus of the Registry of Deeds and Real Estate is on the registration and legal
cadastre; While in developed countries, all aspects of land management and registration are
considered and they benefit from the benefits of multi-purpose cadastre implementation in all
organizations and organs. On the other hand, demarcation affairs in Iran are entrusted to the
Registry and Documents Organization, which is an administrative body under the jurisdiction
of the judiciary, which due to its almost governmental management, is not very efficient in
administrative affairs and needs to be empowered by the private sector based on successful
experience of other countries. He got help in this regard.
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