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چکیده
کاداستر که در نظام حقوقی ایران از آن با عنوان «حدّنگار» یاد میی ویودن نیوعی از نقشیه بیردار
ثبتی است که دارا ارزش حقوقی بوده و وضعیّت امالک کشیور را از پینج جهیت ارزشن موقعیّیتن
مالکیّتن مساحت و نوع کاربر مشخّص می سازد .به رغم اهمیّت و جایگاه این نهاد در حقیو نیوین
ثبتین در نظام حقوقی ایران برخی از مسائل مربوط به آن همچنان مورد غفلیت واقی ویده اسیت .مهیم
ترین سؤالی که در خصوص کاداستر مطرح می گردد آن است که «آییا کاداسیتر توانیایی تعیار

بیا

سایر ادلّه اثبات دعوا را دارد؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ این سؤالن اطّالعات کاداستر کدام یی
از ادلّه مذکور را نقض نموده و توانایی مقابله با کدام ی

از این ادلّه را ندارد؟» .در پژوهش حاضر بیا

استفاده از روش توصیفی -تحلیلین به بررسی ارزش استناد بیه نقشیه هیا کاداسیتر در دعیاو ملکیی
پرداخته وده و روون گردیده است که با توجّه به طریقیّت ادلّه اثبات دعوا و نقش آنها در دستیابی بیه
فلسفه و هدف اصلی دادرسی یا همان کشف واقعیّتن و بیا عناییت بیه مییاان اعتبیار و قابلیّیت اتّکیا بیه
اطّالعات کاداسترن این اطّالعات توان مقابله با سایر ادلّه اثبات دعوا و نقض آنها را دارا می باود.
کلیدواژه :کاداسترن حدّنگار ن حقو ثبتی نوینن زمینن اموال غیر منقولن دعاو ملکی
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 -2مقدّمه
یکی از مهم ترین حقیو بیه رسیمیّت ویناخته ویده بیرا اویخاص در نظیام هیا
حقوقی مختلفن حق مالکیّت است که بر اساس آنن امکان تصرّف وخص در ویء ییا
مال خاص نسبت به سایر افراد جامعه برا و به رسیمیّت ویناخته میی ویود (جعفیر
لنگرود ن 002 :1390؛ بهرامین  .)33-33 :1391به بیان دیگرن بر اسیاس حیق مالکیّیت
وخص می تواند همه گونه تصرّفی در ویء یا مال متعلّق به خود نموده و به هر ویکلی
که صالح بداند (مگر موارد مستثنی وده در قانون)ن از آن انتفیاع ببیرد (امیامین :1311
 .)27/1در میان تمامی اموالن زمین همواره به عنوان مهم ترین اموال ویخص محسیو
گردیده و به تب آنن دعاو ملکی در طول تاریخ همواره زمانن تیوان و حجیم کیار
قابل توجّهی از مراج و محاکم قضایی را به خود اختصاص داده است .به همین دلییلن
قانونگذاران کشیورها مختلیف تیالش نمیوده انید تیا بیا اسیتفاده از تیدوین قیوانین و
مقرّرات و به رسمیّت وناختن طُرُ و ویوه ها نوین ثبتین از حجم ایین قبییل دعیاو
بکاهند.
رووی که از گذوته ها دور به منظور جلوگیر از وقوع دعاو ملکی یا کیاهش
آن مورد توجّه مقنّنین قرار گرفتهن ایجاد ویوه ها دقییق ثبیت اراضیی و امیالک و بیه
روز رسانی اطّالعات مربوط به آنها با استفاده از اباار و تکنولیوی هیا جدیید اسیت.
بر این اساسن دو نظام ثبتی در دنیا پایه گذار وده است -1 :نظام ثبتی ایستا که صیرفا
بر توصیف اطّالعاتی که نگهدار می ووندن تمرکا دارد؛  -0نظیام ثبتیی پوییا کیه بیر
جم آور حقایق اوّلیه و توجّه به تغییرات بعید اطّالعیات امیالک و بیه روز رسیانی
آنها تمرکا دارد (ر.ک :طباطبائین  .)001 :1319نظام ثبتی پویا را بیا توجّیه بیه میالک
جم آور و به روز رسانی اطّالعات (مال غیر منقیول ییا مالی

آن) میی تیوان بیه دو

دسته نظام ثبت وخصی و نظام ثبت عینی تقسیم نمود؛ در نظام ثبت وخصین افراد و بیه
تب ایشان معامالت مربوط به حق و حقو (و نه خودِ اموال و حق و حقو ) مورد ثبیت
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و ضبط قرار می گیردن در حالی که عنصر اصلی در نظام ثبت عینیی «میال غییر منقیول»
است (السانن  .)11 :1311با توجّه به معایب و ماایا هر ی

از نظام ها فو ن عمیوم

کشور ها در مسأله ثبت امالکن از نظام ثبتی پویا و عینی استفاده می کنند؛ چراکه ثبت
و به روز رسانی اطّالعات و جلوگیر از امحاء و جعل اسناد و همچنین عدم بروز خطیا
در این نظام ثبتی کم تر از نظام ثبتی ایستا است .به تب این مسألهن کاداستر یکی از ابیاار
هییایی اسییت کییه بییه منظییور اجییرا هرچییه بهتییر نظییام ثبتییی عینییی و پویییا مییورد توجّییه
قانونگذاران کشورها مختلف قرار گرفته است .به بیان دیگرن نهاد کاداستر ویاخه ا
فرا روته ا و مشترک میان علوم مختلف (از جمله زمین وناسین جغرافیان حقو ثبیت
و حقو زمین) محسو وده که به همین واسیطه برخیی پژوهشیگران از آن بیا عنیوان
«حقو ثبتی نوین» نیا یاد کرده اند .قانونگذار در این ویوه به دنبال رصد داراییی هیا
غیر منقول (به ویژه در مناطق وهر ) با هدف توسعه توانمند ها زمین و کنتیرل آن
می باود .در این میانن وناسنامه دار نمودن و هویّت بخشی به زمینن افاودن بیه قیدرت
مدیریتی و سیاسی دولت هان توسعه گرایی اقتصاد و حقیوقی و در نتیجیهن کارآمید
ثبت از دیگر دستاورد ها بکارگیر این روش از ثبت اراضیی و امیالک غییر منقیول
محسو می گردد (حنیفی و حبیبی درگاهن .)11 :1393
در خصوص مفهوم و ماهیّت کاداسیتر و جایگیاه آن در مییان ادلّیه دعیاو ملکیین
سؤاالت و نکات قابل تأملی وجود دارد که تا کنون پژوهشیی جیام و کامیل پیرامیون
این موارد صورت نگرفته است .از همین رون در این پژوهش به تبیین و بررسیی ابعیاد و
زوایا مختلف ماهیّت کاداستر و جایگاه آن در دعاو ملکی پرداخته وده است.

 -1مفهوم و ماهیّت کاداستر
یکی از مسائل بسیار مهمی که می بایست در ابتدا بحی

پیرامیون کاداسیتر بیدان

پرداخته وودن بررسی مفهوم و ماهیّت این نهاد حقوقی است .در مورد مفهوم و ماهیّیت
کاداستر دو نوع نگرش میان پژوهشیگران و حقوقیدانان وجیود دارد :نخسیتن نگرویی
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که بر اساس آنن کاداستر به خود ِ خود دارا ارزش و جایگاه ویژه ا بوده و بخیش
اصلی نظام حقو ثبتی نیوین را تشیکیل میی دهید .و دومن نگرویی کیه بیر مبیانی آنن
کاداستر تنها جنبه اباار داوته و منجیر بیه پوییایی و بیه روز بیودن اطّالعیات در نظیام
حقو ثبتی نوین می وود .به منظور ارزیابی هر ی

از این دو نگرشن ضیرور اسیت

در ابتدا بح ن مسائلی از قبیل مفهوم لغو و اصطالحین منشأ پیدایش و استعمال این
وایه و نحوه انتقال آن از نظام حقوقی اروپا به قیوانین و مقیرّرات سیایر کشیورها میورد
تبیین و بررسی قرار گیرد.
کاداستر وایه ا انگلیسی و برگرفته از کلمه یونانی «کاتاستکین »1به معنیا «ثبیت»
و «دفتر یادداوت» بوده که در یونان و رم باسیتان بیه منظیور تعییین محیدوده اراضیی و
اموال غیر منقول و همچنین تعیین میاان مالیات در نظر گرفتیه ویده بیرا میالکین ایین
اموال مورد استفاده قرار می گرفته اسیت .بیا گذویت زمیان و ورود ایین وایه بیه زبیان
التینن در مفهوم و نوع نگارش آن تغییراتی ایجاد گردید؛ به گونه ا که پس از میدّتی
در اثر کثرت استعمالن عموم مردم از این وایه بیه صیورت «کاپتاسیتروم »0و در معنیا
اصطالحی آن استفاده می کردندن تا آن که در قرن هجدهم مییالد ن سیاسیت میداران
اروپایی هم زمان با تحوّالت اجتماعی و اقتصاد و بیه منظیور ایجیاد نظیامی دقییق بیا
هدف تعیین اطّالعات اراضی اوخاص (به خصوص نیوع مالکیّیت و کیاربر امیالک)
این اصطالح را بیه صیورت «کاداسیتر »3وارد ادبییات حقیوقی کشیور هیا اروپیایی و
سازمان ها بین المللی نمودند (برنجکارن 11 :1377؛ اسکافین 121 :1310؛ طباطبیائین
039 :1319؛ فرامرزپیورن 01 :1319؛  .Stoter, 2000: 1و  .)Zevenbergen, 2002: 12بیر
همین اساسن فدراسیون بین المللی نقشه بردار کاداستر را مجموعیه اقیدامات الزم در
جهت تعیین فهرست مرتّب وده ا از اطّالعات زمین در میرز هیا جغرافییایی وابسیته
1.Katastichon
2.Capitastrum
3.Cadaster
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به ی

کشور یا منطقه دانسته که با انجام أعمالی از قبیل نقشه بردار از حدود و ثغیور

اراضی آغاز وده و پیس از ثبیت اطّالعیات میورد نییاز (از جملیه حقیو ملکیین نیوع
کاربر ن اندازه و ارزش مل

) به نقشه بارگ مقیاس قطعات ضیمیمه ویده و بیه طیور

رسمی به ثبت می رسد.
قانونگذار ایران نیا به تبعیّت از مقنّنین سیایر کشیور هیا بیرا نخسیتین بیار در سیال
 1311ه.ش و ذیل ماده  112الحاقی به قانون ثبت در ادبیات رسیمی حقیوقی کشیور از
این وایه استفاده نمود و پس از گذوت زمان قابل توجّهن در سال  1379ه.ش ذیل آیین
نامه «حدود و تشکیالت کاداستر موضوع تبصره  3ماده  112قانون ثبت» به تعرییف آن
پرداخت .دلیل این تأخیر چند دهه ا را میی تیوان میوارد چیون «نبیودِ قیانون جیام
کاداسییتر کشییورن مشییکالت و ضییعف هییا سییاختار و بودجییه ا سییازمان اسییناد و
امالکن ناهماهنگی میان دستگاه ها و متولّیان این امرن ضعف نظارتی بیر دسیتگاه هیا و
نبود یا ضعف زیر ساخت ها از لحاظ فنّی» معرّفی نمود (رضیایین  .)3 :1390بیر اسیاس
آئین نامه فو ن «نقشه کاداسیتر بیه مجموعیه عملییات فنّیین مهندسیین ممیّیا ن ثبتیی و
حقوقی در مورد امالکی اطال می وود که جریان ثبتی آن خاتمه یافتیه باوید؛ اعیمّ از
این که در دفتر امالک ثبت وده یا نشده باود .بیه جهیت آن کیه محیدوده و موقعیّیت
امالکی را مشخّص نماید و ارتباط جغرافیایی آنها با یکدیگر را نشان دهید و بیه منظیور
تثبیت مالکیّت و تسهیل در حلّ و فصیل دعیاو ملکیی و ثبیت امیالک و سیایر میوارد
مربوط به امالک اجرا گردد».
علیرغم نقاط قوّت تعریف مذکورن این تعرییف دارا مشیکالتی بیود کیه از مییان
آنها میتوان به عدم جامعیّت و مانعیّت آن و همچنین مشترک لفظی بودن و بکارگیر
وایه کاداستر در معیانی مختلفیی از جملیه «اطّالعیات قطعیات زمیین»ن «عملییات نقشیه
بردار » و «نقشه ا که از این طریق حاصل می گردید» اواره نمیود .پیس از تصیویب
اییین آئ یین نامییهن وزارت دادگسییتر در سییال  1379ه.ش ذیییل تعیییین تعرفییه فییروش
اطّالعات کاداسترن اصطالح «نقشه بردار ثبتی» را به عنوان معادل فارسیی و جیایگاین
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وایه مذکور معرّفی نمود .با این حالن با عنایت به این کیه عنیوان «نقشیه بیردار ثبتیی»
اصطالحی عام و وامل تمامی اقسام نقشه بردار می گرددن بکارگیر اصطالح «نقشه
بردار ثبتی» به عنوان معادل فارسیی «کاداسیتر» چنیدان میورد قبیول حقوقیدانان قیرار
نگرفت.
نهایتا مجلس وورا اسالمی بیا توجّیه بیه مشیکالت موجیود در قیوانین و مقیرّرات
وض وده و با عنایت به ارائه تعرییف دقییق بیرا کاداسیتر و لیاوم بکیارگیر معیادل
فارسی برا این وایهن در بهمن  1393ه.ش قانونی تحت عنوان «قیانون جیام حیدّنگار
کشور» را مورد تصویب قرار داد و این قانون از ابتیدا سیال  1393ه.ش الزم االجیراء
گردید .بکارگیر اصطالح «کاداستر» در توضیح و پس از اصطالح «حدّنگار» در ایین
قانون به صراحت مشخّص می سازد که مقنّن ضمن به رسمیّت وناختن وییوه کاداسیترن
بییه منظییور جلییوگیر از بکییارگیر لغییات انگلیسییی و نامییأنوس در زبییان فارسییین
اصطالحات «حدّنگار» و «حدّنگار » را به عنوان معادل فارسی «کاداسیتر» بیه رسیمیّت
وناخته و از آن استفاده نموده اسیت .عیالوه بیر ایینن مقینّن در قیانون میذکور مییان دو
مفهوم «حدّنگار» و «حدّنگار » که از هر دو با عنوان کاداستر یاد می ودن تفاوت قائیل
ود .بر اساس قانون مذکورن حدّنگار «فهرست مرتّب وده اطّالعات مربوط بیه قطعیات
زمین است که مشخّصه ها زمین مانند اندازهن کاربر ن مشخصّات رقیومین ثبتیی و ییا
حقوقی به نقشه بارگ مقیاس اضافه ویده اسیت (بنید  1میاده  1قیانون جیام حیدّنگار
کشور)» .همچنین مراد از حدّنگار یا عملیات کاداسترن «مجموعه فعالیّت ها میرتبط
با حدّنگار است که وامل تهیه نقشه با استفاده از عکس هیا و تصیاویر زمینیین درییایین
هوایین ماهواره ا ن تبدیل رقومی عکس ها و تصاویرن عملییات زمینیی نقشیه بیردار ن
ویرایش و تکمیل نقشه ها زمینی و تطبیق نقشه با وضعیّت واقعی و موجیود امیالک و
اضافه کردن کلیه اطّالعات ثبتین حقوقی و توصیفی و کنترل نهایی و به روزرسیانی آن

می باود (بند  0ماده  1قانون جام حیدّنگار کشیور)» .بیا توجّیه بیه میتن قیانون فیو
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میتوان دریافت کیه کاداسیتر مجموعیه اطّالعیات دقییق و طبقیه بنید ویده از
اراضی ی

کشور است که در آنن با استفاده از ویوه علمی موقعیّت و محدوده

و مالکیّت اراضی از سو یکی از نهاد ها قضایی (به نام ثبت اسناد و امیالک)
مشخّص گردیده و بدین ترتیبن منجر به حلّ و فصل دعاو ملکیی میی گیردد.
همچنین پیرامون نحیوه اسیتفاده از معیادل فارسیی ایین اصیطالح بایید گفیت در
صییورتی کییه اطّالعییات مییذکور مییراد باوییدن مییی بایسییت از وایه حیدّنگار و در
صورت مدّنظر بودن اقدامات و عملیاتی که منجر به جمی آور اطّالعیات میی
وودن از کلمه حدّنگار استفاده نمود.
حقوق دانان کشورمان نیا با توجّه بیه تعیاریف ارائیه ویده از سیو مقّیننن اقیدام بیه
مفهوم وناسی اصطالح کاداستر نموده اند که یکی از کامل ترین ایین تعیاریفن متعلّیق
به بهرامی است؛ از نظر و کاداستر عملیات ثبتی ا است که در خصوص امیوال غییر
منقول صورت پذیرفته و مشتمل بر دو بخش مواز مهندسیی و حقیوقی اسیت کیه بیه
طور همامان و در راستا تشخیص محدوده و موقعیّت اراضی و امالکی کیه اقیدامات
ثبتی آنها خاتمه یافته استن صورت می گیرد تا بدین ترتیبن ارتباط مکانی هر مل
امالک مجاور خود مشخّص گردییده و مسیاحت و مشخّصیات هیر ملی

با

بیه صیورت

مستقلّ و با هدف تثبیت مالکیّیت مشیروع و قیانونی اویخاص حقیقیی و حقیوقی و نییا
تسهیل در امر رسیدگی به دعاو ادار و قضایی ملکی معییّن گیردد (بهرامیین :1391
.)033
با توجه به توضیحات فو می توان گفت کاداستر نوعی از نقشه بردار ثبتی اسیت
که دارا ارزش حقوقی بیوده (رئیوفی راد و داروزنیین  )71 :1397و طیی آنن مراجی
رسمی و ذیصالح قضایین وضعیّت امالک کشور را از پنج جهت «ارزش»ن «موقعیّیت»ن
«مالکیّت»ن «مساحت» و «نوع کاربر » مشخّص می سازند.
در دوران معاصرن وایه کاداستر تبدیل به ی

نیام جهیانی ویده کیه در نظیام هیا
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حقوقی مختلف دنیا (صرفنظر از تفاوت ها زبانی) به همین صورت مورد استفاده قرار
گرفته و اگرچه ممکن است در کیاربرد و وسیعت عمیل آن در کشیور هیا مختلیفن
تفاوت هایی وجود داوته باودن لکن در مورد مفهوم لغو و اصطالحی آن اتّفیا نظیر
وجود دارد .با این حالن برخی از پژوهشگران بیر ایین باورنید کیه اسیتفاده از اصیطالح
کاداستر در معنا «نظیام جیام ثبیت زمیین و ییا میدیریت آن» چنیدان صیحیح نیسیت
(ر.ک :طباطبائین )031 :1319؛ از نظر ایشانن کاداستر صرفا یکیی از ابیاار هیا میورد
استفاده در نظام ثبت عینی بوده و این نظام با بکارگیر دیگر اباار ها از جمله تصیویب
قوانین مناسبن به روز و کارآمد به اهداف خود دسیت خواهید یافیت کیه بیا توجّیه بیه
مفهوم لغو و اصطالحین ماهیّت و کارکرد کاداستر به نظر می رسد نظریه ارائیه ویده
از سو این گروه صحیح تر بوده و کاداستر نه به عنوان بخش اصلی نظام حقیو ثبتیی
نوین و بلکه به عنوان اباار کارآمد در جهت دستیابی بیه اطّالعیات پوییا و بیه روز در
نظام حقو ثبتی نوین مورد وناسایی قرار داد که ممکن است با گذر زمیان و پیشیرفت
علم و تکنولوی ن کارآمد خیود را از دسیت داده و در نتیجیهن قانونگیذار مجبیور بیه
حذف آن و جایگاین نمودن اباار جدید در جهت به روز بودن و پوییایی اطّالعیات
خود در نظام حقو ثبتی و یا به روز رسانی کاداستر و ایجیاد تغییراتیی در نحیوه جمی
آور اطّالعات از طریق آن گردد.
وایان ذکر است که بر اساس نظر مسئولین ثبت تا سال 1399ن حیدود  91درصید از
کلّ این طرح در ایران به مرحله اجرا درآمده است (تویسیرکانین  .)013 :1399بیا ایین
حالن برخی از پژوهشگران در همان زمان بر این باور بودنید کیه عملییات کاداسیتر در
ایران عمدتا در مناطق وهر انجام وده و کاداستر اراضی غیر وهر که  93درصید از
اراضی کلّ کشور را وامل می ویوندن فاقید اطّالعیات میورد نییاز بیرا اجیرا طیرح
کاداستر هستند (فرامرزپورن  .)39 :1319در حیال حاضیر نییا اطّالعیات رسیمی و قابیل
اعتماد در مورد آخرین وضعیّت جم آور اطّالعات کاداستر در مناطق غیر ویهر
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که عمده اراضی کشور را تشکیل می دهندن در دسترس نیست.

 -4روش های جمع آوری اطّالعات کاداستر
بخش فنّی نظام کاداستر یا به عبارت بهتر سیستم نقشه بردار بکار گرفتیه ویده در
آن (که وامل جم آور ن نگهدار و ارائه اطّالعات مربوط به وضعیّت ملی

از نظیر

موقعیّت و حیدود میی ویود) از مهیم تیرین و پیر اسیتفاده تیرین بخیش هیا کاداسیتر
محسو می گردد؛ چرا که به واسطه تعیین موقعیّت و مساحت مل

ن تأثیر مسیتقیم بیر

رو ارزش آن داوته و کلیه بخش ها دیگر کاداستر را تحت الشعاع قیرار میی دهید.
روش ها مرسوم در تهیه نقشه و اطّالعیات کاداسیتر را میی تیوان بیه سیه دسیته کلیی
«تحریر »ن «خطّی» و «رقومی» تقسیم نمود (برنجکارن .)01-03 :1377
در روش تحریر که ساده ترین و ابتدایی ترین نوع نقشه بیردار اسیتن موقعیّیت
مل

با استفاده از جمالت و عبارات مشخّص گردیده و جهیات اربعیه ملی

از طرییق

پالک ها مجاور معیّن می وود .در ایین وییوهن موقعیّیت نسیبی میال غیرمنقیول (و نیه
موقعیّت حقیقی و واقعی آن) مشخّص وده و عموما ابعاد ذکیر ویده در سیند بیا انیدازه
واقعی مل

مغایرت دارد (برنجکارن  .)02 :1377به همین دلیل است که وییوه میذکور

در نقشه بردار و تهیه اطّالعات کاداستر میورد اسیتفاده قیرار نگرفتیه و قانونگیذار نییا
ذیییل قییوانین و مقیرّرات موجییود و در تعیییین اقسییام کاداسییترن اقییدام بییه حییذف عنییوان
«کاداستر تحریر » نموده است.
در روش خطین اطّالعات کاداستر بیه صیورت نقشیه هیا خطّیی دارا اطّالعیات
توصیفی ثبتی تهیه می وود (میاده  0آئیین نامیه حیدود و تشیکیالت کاداسیتر موضیوع
تبصره  3ماده  112قانون ثبت) .در این روش که نقشه از طرییق فتیوگرامتر (ییا نقشیه
بردار مستقیم زمینی) حدود و ثغور مل

مشخّص میی گیرددن اطّالعیات مسیطّحاتی

دارا اهمیّت بیشتر نسبت به اطّالعات ارتفاعی است.
در صورتی که مجموعه اطّالعات کاداستر در رایانه ضبط و گووه ها امیالک بیه
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صورت نقاط دارا مختصّات نمایانده وودن کاداستر به روش رقومی خواهد بود (میاده
 0آیین نامه حدود و تشکیالت کاداستر موضیوع تبصیره  3میاده  112قیانون ثبیت) .در
روش رقومی عالوه بر مشخّصه هیا هندسیین جغرافییایی و مکیانی ملی

ن اطّالعیات

توصیفی نیا به صورت برخط اضافه وده و از همین رون استفاده از ایین روش بیر سیایر
روش ها موجود غلبه دارد (افتخارن .)117 :1393
وایان ذکیر اسیت کیه اسیتفاده از کاداسیتر رقیومی بیه عنیوان یکیی از ابیراز ثبیتن
مشخّص کننده مالک و معیار قرار گرفتن نظام عینی پویا در ثبت امیالک اییران اسیت
که با مالک قرار دادن اراضی در جرییان ثبیت و بیه روز رسیانی اطّالعیات موجیودن از
خطر منسوخ ودن نجات یافته است (طباطبائین .)033-033 :1319

 -3جایگاه کاداستر در میان ادلّه دعاوی ملکي
همان طور که در گذویته بییان ویدن از مهیم تیرین مسیائلی کیه در خصیوص نهیاد
کاداستر و جایگاه آن در نظام حقوقی کشیورمان مطیرح میی ویودن مییاان اعتبیار و بیه
عبارت ساده ترن قابلیّت استناد یا عدم استناد بر اطّالعات کاداستر به عنوان یکیی از ادلّیه
اثبات دعوا است که می بایست آن را از دو جهت مورد تبیینن بررسیی و ارزییابی قیرار
داد :نخست جایگاه اطّالعات کاداستر در دعاو ملکی بدون در نظر گرفتن سیایر ادلّیه
اثبات دعوا؛ و دومن جایگاه کاداستر در دعاو ملکی در کنار سیایر ادلّیه اثبیات دعیوا.
به بیان دیگرن سؤالی که در این خصوص مطرح می وودن آن اسیت کیه ایین اطّالعیات
در دعاو ملکی چه جایگاهی داوته و آیا مراج قضایی با استناد به مفادّ آنن اقیدام بیه
صدور حکم بیه نفی یکیی از طیرفین خواهنید نمیود؟ آییا اطّالعیات کاداسیتر توانیایی
تعار

با سایر ادلّه اثبات دعوا (از جملیه اقیرارن ویهادت ویهود ییا ویهادت همیراه بیا

سوگند) را دارا می باوند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ این سؤالن اطّالعیات کاداسیتر
در میان ادلّه اثبات دعوا چه جایگاهی داوته و به کدام یی

از ادلّیه میذکور ارجحیّیت
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دارد؟
با توجّه به اهمیّت سؤاالت فو و با عنایت به ضرورت بررسی جایگیاه کاداسیتر در
دعاو ملّی (چه به صورت انفراد و به خود خود و چه به صورت تعار

بیا سیایر

ادلّه اثبات دعوا) در ادامه ذیل سه قسمت به بررسی ایین موضیوع و پاسیخ بیه سیؤاالت
مذکور پرداخته وده است.
 -3-2جایگاه کلّي اطّالعات کاداستر
در توضیح پیرامون جایگاه کلّی اطّالعیات کاداسیتر در دعیاو ملکیی و بیدون در
نظرگرفتن تعار

آن با سایر ادلّه اثبات دعوا باید گفت بر اساس نظرات حقوقیدانان و

پژوهشگران طرح کاداستر می تواند آثار قضایی مستقیم یا غیر مستقیمی را بیا خیود بیه
دنبال داوته باود؛ آثار قضایی مستقیم کاداستر انصراف به برخی امور ماهو و ویکلی
در جریان دادرسی داویته و ویامل میوارد از قبییل «ایجیاد پایگیاه داده هیا زمیین»ن
«مستند ساز اطّالعات زمین»ن «تضمین ضریب امنیّیت زمیین»ن «ایجیاد ادبیّیات قضیایی
مشترک»ن «تحقّق خدمات حقوقی کارآمید»ن «صیدور حکیم از سیو مقیام قضیایی بیا
اطمینییان بیشییتر»ن «کییاهش جییرایم مییرتبط بییا اسییناد مل ی

از جملییه جعییل و ارتشییاء»ن

«جلوگیر از طرح وکایت علیه سازمان ثبیت و دفیاتر اسیناد رسیمی»ن «جلیوگیر ییا
کاهش وقوع اوتباه در تنظیم اسناد» و «جلوگیر از صدور اسناد مالکیّت معار » میی
وود .لکن آثار غیر مستقیم قضایی کاداستر وامل موارد مختلفی از جملیه «حیذف و ییا
کاهش بایگانی سنّتی»ن «بستر ساز در جهت تحقّق دادگستر الکترونیکی»ن «کیاهش
مرافعات ملکی» و «کاهش اطاله دادرسی» می وود (مهرآسان .)11-9 :1391
بنابراینن اطّالعات کاداستر که زیر مجموعه نظام عینی پویا محسیو میی گیردد از
لحاظ دلیلیّت و قدرت اثباتین قابل اعتماد و اتّکا است؛ چراکه از سویی خرید و فروش
اموال غیر منقولن مستلام ثبت بوده و از سو دیگرن ثبت أعمال حقوقی به طور معمول
زمانی صورت می گیرد که در صحّت آنن تحقیقاتن بررسی ها و مووکافی هیا الزم
(در خصوص موقعیّت مل

ن حدود و مساحت و مال

آن) انجام وده باوید (رازانیین
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 .)192-193 :1372قانونگذار نیا با مدّ نظر قرار دادن همین مسائلن در برخی از مواد بیه
صراحت دلیلیّت اطّالعیات کاداسیتر و فصیل الخطیا بیودن آن در برخیی از دعیاو
ملکی را اعالم کرده است؛ به عنوان نمونهن وفق ماده  19آئین نامه حیدود و تشیکیالت
کاداستر موضوع تبصره  3ماده  112قیانون ثبیت «در میورد تفکیی

و افیراز امیالک و

تحدید حدود امالک مجاور و همچنین در دعاو مطروحیه در مراجی قضیایی جهیت

رف اختالفات حدودن نقشه کاداستر مالک عمل خواهد بود» .همچنیین در میواد  01و
 00آیین نامه مذکور اهمیّت نقشه ها کاداستر در عملیات ثبتی و رسییدگی بیه
دعاو تأییید و بیر آن تأکیید ویده اسیت و مهیم تیر از آنن حتّیی قبیل از بیروز
اختالفات و دعاو با توجّه به این که حدود و موقعیّت امالک با توجّه بیه نقشیه
ها کاداستر و مختصّات جغرافیایی دقیقا مشخّص و پیاده می وودن اصوال زمینه
بروز اختالفات و دعاو بسیار کاهش خواهد یافت.
 -3-1جایگاه اطّالعات کاداستر درکنار سایر ادلّه اثبات دعوا
همان طور که از توضییحات فیو مشیخّص گردییدن اجیرا کامیل حیدّنگار در
کشور منجر به عدم وقوع آن دسته از دعاو ملکی می وود که به واسطه عدم آگیاهی
از حدّ و مرز امالکن دستکار در آنها (اعم از دستکار بیه واسیطه عامیل انسیانی ییا
بالیا طبیعی) و همچنین اوتباه در پییاده کیردن و مکیان ییابی صیحیح ملی

بیر رو

زمین ایجاد می وود .با این حالن سؤالی که در خصوص جایگاه اطّالعات کاداسیتر بیه
عنوان ادلّه قابل استناد در دعیاو ملکیی بیاقی میی مانیدن آن اسیت کیه «آییا کاداسیتر
توانایی تعار

با سایر ادلّه اثبات دعوا (وامل اقرارن ویهادت عیدلین و ویهادت همیراه

با سوگند) را دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ سؤال پیشینن اطّالعات کاداستر کیدام
ی

از ادلّه مذکور را نقض نموده و توانایی مقابله با کدام ی
پیش از بررسی تعار

از این ادلّه را ندارد؟».

کاداستر با سایر ادلّه اثبات دعوان ضرور است هدف «اعتنا

به ادلّه اثبات دعوا در جهت صدور حکم» و «فلسیفه امیر قضیاوت و دادرسیی در مییان
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مردم» مورد بررسی قرار گیرد .در خصوص هدف نهیایی از بیه رسیمیّت ویناختن نهیاد
قضاوت فلسفه دادرسی دو نظرییه وجیود دارد :نخسیتن نظرییه ا کیه بیر اسیاس آنن
هیدف نهیایی از قضیاوت «فصیل خصیومت و بییر طیرف کیردن دعیاو موجیود میییان
اوخاص جامعه» است .دومن نظریه ا کیه «کشیف واقی ن رسییدن بیه حقیقیتن احقیا
حقو مظلوم و اجرا عدالت» را به عنوان هدف نهایی تأسیس نهاد قضیاوت و داور
در میان مردم معرّفی می کند .بدیهی است که آثار و نتایج قائل ودن به هر یی

از دو

نظریه فو در مییاان اعتبیار ادلّیه دعیوا نقیش مسیتقیم و غییر قابیل انکیار را دارد .در
توضیح پیرامون این مسأله باید گفت در صورتی که قائل به نظریه نخست وده و صیرفا
فصل خصومت را به عنوان هدف اصلی قضاوت در نظر بگیریمن موارد کیه در منیاب
دینی به عنوان ادلّه اثبات دعیاو (اعیم از میدنی و کیفیر ) بیه رسیمیّت ویناخته ویده
استن موضوعیّت می یابد؛ در حالی که بر اساس نظریه دومن ادلّه اثبات دعوا به خود ِ
خود چندان ارزوی نداوته و از آن جهت مورد توجّه قرار میی گییرد کیه وسییله ا در
جهت کشف حقیقت و اجرا دادرسی عادالنه محسیو گردییده و منجیر بیه احقیا
حقو مظلوم می گردد .از ایین منظیرن ادلّیه اثبیات دعیوا منحصیر در سیه میورد اقیرارن
وهادت وهود و وهادت همراه با سوگند نبوده و وامل هر وسیلهن اباار ییا میورد میی
وود که منجر به کشف حقیقت و ایجیاد علیم نسیبت بیه واقعییت دعیوا در نیاد قاضیی
گردد.
با بررسی مناب اسالمی می توان دریافیت در عمیوم دعیاو ن بیه خصیوص دعیاو
حقوقی که مهم ترین مسأله در آنها حفظ اموال و حقو مادّ اوخاص اسیتن آن چیه
که مورد توجّه وارع مقدّس قرار گرفته کشف واق ن رسیدن به حقیقتن احقا حقیو
مظلوم و برقرار عدالت در جامعه است؛ کما این که عموم فقها امامیّه و حقوقیدانان
ایران نیا با استناد به مناب دینین علیم قاضیی و صیدور حکیم بیر اسیاس آن را (چیه در
دعاو حقوقی و چه در دعاو کیفر ) امر مورد قبیول دانسیته و بیر آن اتّفیا نظیر
داوته و بر همین اساسن بیه صیراحت اعیالم کیرده انید کیه ادلّیه اثبیات دعیوا در نظیام
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دادرسی اسالمی طریقیّت داوته و به خیود خیود هییو گونیه ارزویی نیدارد (نجفیین
11/39 :1393؛ روتی گیالنین 1909 :1391؛ موسو خمینیین 321/0 :1323؛ جعفیر
لنگییرود ن 332/3 :1372؛ زراعییت و حییاجی زادهن 0 :1317؛ گییروه پژوهشییی حقییو
دانشگاه علوم اسالمی رضو ن  .)11 :1317همچنین به نظر می رسید قیرار دادن وفیفیه
قضاوت بر عهده پیامبران و امامیان و نائبیان ایشیان از سیو ویارع مقیدّس (ر.ک:03 :
وور ؛  :99انعام)ن به منظور نیل به کشف حقیقت و برقیرار عیدالت صیورت گرفتیه
باود؛ چراکه وارع مقدّس با تأکید بر لاوم قرار گرفتن ایین قبییل اویخاص بیر منصیب
قضاوت تالش نموده تا در حدّ امکیان ویرایطی را فیراهم سیازد کیه دادرسیی در مییان
مردم منجر به کشف حقیقت گردد .بر همین اساس است که محقّقین رویته حقیو در
کشور مان نیا متمایل به این نظریه هستند که هدف از دادرسی و ارائه دلیلن دستیابی بیه
حقیقیتن کشییف واقی و اجییرا عیدالت در جامعییه اسییت (کاتوزیییانن 173/1 :1311؛
واحد ن 01 :1392؛ مدنین .)01 :1393
بنابر توضیحات فو ن اگرچه ممکن است در خصوص طریقیّت یا موضیوعیّت ادلّیه
اثبات دعوا در مسائل کیفر میان فقها و حقوقدانان اختالف نظیر وجیود داویته باویدن
لکن به نظر می رسد بیا توجیه بیه فلسیفه و هیدف از دادرسیی در دعیاو حقیوقین در
طریقیّت ادلّه اثبات دعوا در این قسم از دعاو اختالفی وجود نداوته باود.
 -3-1-2جایگاه اطّالعات کاداستر در حالت تعارض با اقرار
اقرار که در اصطالح فقه و حقو مترادف با اصطالح «اعتراف» دانسیته ویدهن خبیر
دادن از حقّی ثابت بر ضرر خود با نفی حقّی از ذمّه دیگر برا خود اسیت (جعفیر
لنگییرود ن 71 :1390؛ موسییو خمینییین 39/0 :1323؛ هاوییمی وییاهرود ن :1302
211/1؛ مروجن 11 :1379؛ جرجسن 23 :1992؛ مرعیین 02 :1313؛ میاده  1019قیانون
مدنی) .اقرار از نظر تمامی فقها و حقوقدانان معتبر بوده و در اثبات اعتبار آن به آیات و
روایات مختلفن اتّفا عقالءن دلیل عقلی و همچنین اجمیاع اسیتناد ویده اسیت .تعیدّد

 437ـــــــــــــــــ مطالعات فقه و حقوق اسالمي ـ سال  21ـ شماره  11ـ بهار و تابستان 99

اسناد دالّ بر اعتبار اقرارن به حدّ است که متیأخّرین بیا اتّکیا بیر ایین اسینادن قاعیده ا
تحت عنوان «قاعده اقرار» را تأسیس نموده انید .وجیود همیین میواردن موجیب ویده تیا
اعتبار اقرار ناد برخی پژوهشگران مسلمان به اندازه ا باود که پذیرش یا عدم پذیرش
آن را برابر با مالک اعتقاد به اسالم بداننید .بیه عنیوان نمونیهن یکیی از پژوهشیگران در
اینباره آورده است« :از احکام ضرور اسالم این است که وقتی وخصی بر ضرر خیود
اقرار به امر نمودن اقرارش نافذ بوده و آن چه را که به آن اقیرار کیردهن عهیده دار آن
خواهد بود (سجاد ن  .»)023/1 :1373بدیهی است که معرّفیی «نفیوذ حکیم اقیرار» بیه
عنوان یکی از ضروریات دین مبین اسالمن به معنا خارج از دین دانستن مخالفیان ایین
نظریه است.
در خصوص جایگاه اقرار در نظام دادرسی اسالمی باید گفیت بیا توجّیه بیه آن کیه
اقرارن کاوف و فنّ آور بوده و مقام قضایی آن را وسیله صدور حکم بیه نفی یکیی از
طییرفین دعییوا قییرار مییی دهییدن اقییرار را باییید جییاو یکییی از امییارات دانسییت (جعفییر
لنگرود ن  .)77 :1392این مسأله در نظام حقوقی ایران نیا بیه رسیمیّت ویناخته ویده و
قانونگییذار ذیییل مییواد 1019ن  1027و  1079تییا  1077قییانون مییدنی آن را بییه رسییمیّت
وناخته است.
با توجّه به این توضیحاتن در خصوص تعار

اقرار با اطّاعات کاداستر باید گفیت

اگرچه برخی از محقّقین مدّعی وده اند که با ایجاد سامانه جیام حیدّنگار ن اقیرار بیه
عنوان مهم ترین دلیل (اُم الدّالئل یا ملکه دالیل) در اثبات دعوا ارزش خود را از دست
خواهد دادن لکن حقیقت آن است که رویّه قضایی در دوران معاصرن به گونه ا اسیت
که با توجّه به جایگاه اقرار و ادلّیه ارائیه ویده در جهیت اثبیات اعتبیار آنن در صیورت
تعار

اطّالعات کاداستر و اقرارن مالک صدور حکمن اقرار فرد مقرّ بیوده و نوبیت بیه

ارائه یا بررسی سایر ادلّه (حتّی اسناد رسمی و اطّالعیات کاداسیتر) نخواهید رسیید .چیه
بسا دلیل صدور چنین حکمی از سو مراجی قضیایی آن اسیت کیه اگرچیه کاداسیترن
سند رسمی بوده و با در نظر گرفتن ورایط خاصّن جم آور و ایجاد ویده اسیت و
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قطعا نسبت به زمان پیش از وقوع اقرارن علم آور است؛ لکن با توجّه به آن کیه اقیرار از
لحاظ ارائه اطّالعات دارا أرجحیّت زمانی است به نظر میی رسید اعتمیاد بیه اقیرار بیا
توجّه به اولویّت و أرجحیّت در زمان وقوعن صحیح تیر و بییش از اعتمیاد بیه اطّالعیات
کاداسترن به حقیقت و واقعیّت نادی

باود.

قانونگذار ایران نیا در ماده  00قانون آئین دادرسیی میدنی بیه همیین مسیأله اویاره
نموده و در اینباره آورده است« :هرگاه کسی اقرار به امر نماید که دلیل ذیحقّ بیودن
طرف او باودن دلیل دیگر برا ثبیوت آن الزم نیسیت» .بنیابراین در صیورتی کیه در
دعاو ملکین وخص نسبت به ذیحقّ نبودن خود اقرار کندن نوبت به ارائه اسناد رسمی
(از جمله اطّالعات کاداستر) نخواهد رسید و مقام قضایین ملام به صدور حکم بیه نفی
طرف مقابل خواهد بود.
در مقام افهارنظر در اینباره باید گفت که با توجّیه بیه فینّ آور بیودن اقیرار و قیرار
گرفتن آن ذیل مصادیق امارات و با عنایت به این مسأله که اطّالعات کاداستر از سیو
مراج ذیصالح قضایی (سازمان ثبت اسناد) جم آور وده و علم آور محسو میی
گرددن به نظر می رسد با توجّه أرجحیّت عمل به علیم در مقابیل فینّن مقیام قضیایی در
جایگاه صدور حکم می بایست اطّالعات کاداستر را بر اقرار افراد ترجیح دهد.
 -3-1-1تعارض اطّالعات کاداستر با شهادت شهود و سوگند
از دیگر ادلّه اثبات دعاو حقوقین «وهادت وهود» یا «وهادت بیه همیراه سیوگند»
است .در وهادت وهودن اوخاص مطّل نسبت به امر مذکور نیاد مقیام قضیایی گیواهی
داده و بدین ترتیبن در خصوص آن دعوا حکم صادر میی ویود (جعفیر لنگیرود ن
397 :1390؛ کاتوزیانن 13/0 :1311؛ هاومی واهرود ن  .) 319/1 :1302بر اساس نظر
مشهور فقها امامیّهن حقو مالی اوخاص در دعیاو حقیوقین بیه وسییله ویهادت دو
مردن ی

مرد و دو زنن ی

مرد و سوگند مدّعین دو زن و سوگند میدّعی ثابیت میی

وود (وهید ثانین 017-011/13 :1313؛ نجفین .)129-121/31 :1393
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با توجّه به آن که این قبیل از ادلّه در برخی از موارد به تنهایی و در میوارد همیراه
با سند عادّ ن به عنوان ادلّه اثبات دعوا مورد استفاده قرار می گیردن در صورت تعار
این ادلّه با کاداسترن ادلّه مذکور نقض و مالک صدور حکم ناد مقام قضایین اطّالعات
کاداسیتر خواهیید بییود؛ زیییرا از سیویی وفییق مییواد 00ن  32و  37اوییخاص در معییامالت
مربوط به اموال غیر منقول موفّف به تنظیم اسناد رسمی می باویند .از سیو دیگیرن بیا
توجه به آن که اطّالعات کاداسترن در سازمان ثبت اسیناد ضیبط میی گیردد و از همیین
رون جاو اسناد رسمی محسو می وود با توجّه به ایین توضییحات و بیا عناییت بیه آن
که در تعار

اسناد عاد و رسمین سند رسیمین میالک صیدور حکیم قیرار خواهید

گرفت در صورت تعار

اطّالعات کاداستر با ویهادت ویهود ییا ویهادت و سیوگندن

اصل بر صحّت اطّالعات کاداستر بوده و بار اثبات دعوا بر عهده طیرف مقابیل خواهید
بود .این نکته را نیا نباید فراموش نمود که با توجّه به آن که فلسفه و هدف از دادرسیی
در نظام اسالم کشف حقیقت بوده و ویهادت ویهود ییا ویهادت همیراه بیا سیوگند بیه
خود ِ خود دارا هیو ارزوی نبوده و دلیل اعتبار آن ناد وارع مقیدّس طریقیّیت ایین
ادلّه به سمت واق میی باویدن بیدیهی اسیت زمیانی کیه میورد جدیید (تحیت عنیوان
کاداستر) ایجاد گردد کیه طریقیّیت آن بیه واقی نادیی

تیر بیوده و از اعتبیار بیشیتر

برخوردار باودن می بایست آن را به وهادت وهود یا وهادت همیراه بیا سیوگند کیه از
طریقیّت کمتر در جهت کاوف واق برخوردار هستندن ترجیح داد.
قانونگذار نیا ذیل ماده  1399قانون مدنی به همین مسأله اذعان نموده و ابراز داویته
است« :در مقابل سند رسمی یا سند که اعتبار آن در محکمیه محیرز ویدهن دعیوا کیه
مخالف با مفاد یا مندرجات آن باود با وهادت وهود اثبات نمی وود».
ناگفته نماند که در خصوص اعتبار اسناد رسیمی و از جملیه اطّالعیات کاداسیتر در
مقابل وهادت ویهودن مسیأله ا اسیت کیه مراجی قانونگیذار اییران پیرامیون آن بیا
یکدیگر اختالف نظر داوته و دارنید .در توضییح پیرامیون ایین مسیأله بایید گفیت کیه
وورا نگهبان با توجّه به محصور بودن ادلّه اثبات دعوا ناد فقها و انحصیار ایین میوارد
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در اقرارن وهادت و سوگندن به موجب نظریه ویماره  0211میورّخ 1327/91/91ن میاده
 1399قانون مدنی را خالف موازین ورعی دانسته و حکم به ابطال آن نموده اسیت .در
این نظریه آمده است« :ماده  1399قانون مدنی از این نظر که وهادت بیّنیه ویرعیّه را در
برابر اسناد معتبرن فاقد ارزش دانستهن خالف موازین ورعی [محسو گردیده] و بیدین
وسیله ابطال می گردد» .بدیهی است که دلیل صدور چنین نظرییه ا از سیو ویورا
نگهبان به این دلیل است که از نظر فقها و حقوقدانان آن ووران هدف و فلسفه اصلی از
دادرسی در میان مردمن حلّ و فصل خصومت ها جامعه بوده و بالتّب آنن ادلّیه اثبیات
دعوا به خود ِ خود ارزومند بوده و موضوعیّت دارد.
با این حالن اداره حقیوقی قیوه قضیائیه در نظرییه مشیورتی ویماره  1099/7میورّخ
 1377/90/39اوعار داوته« :با توجّیه بیه ایین کیه ویورا نگهبیانن اصیالحات مجلیس
وورا اسالمی در قانون مدنی را که در سال  1379ه.ش انجام وده بودن تأییید کیردهن
در حالی که در این اصالحات هیو تغییر در ماده  1399داده نشیده و بیه همیان حیال
سابق خود باقی مانده است؛ لذا این تأییدن کاوف از آن است که ویورا نگهبیان نظیر
مجلس در خصوص عدم نییاز بیه تغیییر میاده  1399و صیحّت آن در وضی موجیود را
پذیرفته است و بدین صورتن این وورا با ابراز نظریه متأخّر خودن نظریه متقدّم خیویش
مبنی بر ابطال ماده مابور را نسخ کرده است».
در مقام جم بند نهایی پیرامون ارزش و اعتبیار کاداسیتر در دعیاو ملکیی بایید
گفت در صورتی که قائل به عدم نسخ نظریه وورا نگهبیان در خصیوص میاده 1399
قانون مدنی وویم طبق نظر مراج قانونگیذار کشیورن اطّالعیات کاداسیتر از اسیاسن
دلیل محکمه پسیند در جهیت صیدور حکیم در خصیوص دعیاو ملکیی محسیو
نخواهد ود که این نظر با دیدگاه وارع مقدّس در خصوص ادلّه اثبات دعوا و فلسیفه و
هدف دادرسی مغایرت دارد.
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نتیجه گیری
از مجموع توضیحاتی که پیرامون ابعاد و زوایا مختلف نهیاد کاداسیتر ارائیه ویدن
می توان دریافت که:
 -1کاداستر یا حدّنگار که یکی از مهم ترین مسائل مطروحه ذیل حقو ثبتی نیوین
استن نوعی از نقشه بردار محسو گردیده که دارا ارزش حقوقی بوده و وضعیّت
امییالک کشییور را از پیینج جهییت «ارزش»ن «موقعیّییت»ن «مالکیّییت»ن «مسییاحت» و «نییوع
کاربر » مشخّص می سازد .این نهاد می بایست نه به عنوان بخیش اصیلی نظیام حقیو
ثبتی نوین و بلکه به عنوان اباار کارآمد در جهت دستیابی به اطّالعات پویا و بیه روز
در نظام حقو ثبتی نوین مورد وناسایی قرار گیرد.
 -0در روش رقومی عالوه بر مشخّصه هیا هندسیین جغرافییایی و مکیانی ملی

ن

اطّالعات توصیفی نیا به صورت برخط اضافه وده و از همین رون استفاده از ایین روش
بر سایر روش ها موجود غلبه دارد.
 -3طرح کاداستر می تواند آثار قضایی مستقیم یا یر مستقیمی را بیا خیود بیه دنبیال
داوته باود؛ آثار قضایی مستقیم کاداستر انصراف به برخیی امیور میاهو و ویکلی در
جریان دادرسی داوته و آثار غیر مستقیم قضایی کاداستر وامل موارد مختلفی از جملیه
حذف و یا کاهش بایگانی سنّتین بستر ساز در جهت تحقّق دادگسیتر الکترونیکیی
و کاهش مرافعات ملکی اطاله دادرسی می وود.
 -3اگرچه ممکن است در خصوص طریقیّیت ییا موضیوعیّت ادلّیه اثبیات دعیوا در
مسائل کیفر میان فقها و حقوقدانان اختالف نظر وجود داوته باودن لکن بیه نظیر میی
رسد با توجه به فلسفه و هدف از دادرسی در دعاو حقوقین در طریقیّیت ادلّیه اثبیات
دعوا در این قسم از دعاو اختالفی وجود ندارد.
 -1اگرچه طبق نظر برخی در دوران معاصر در دعیاو ملکیین اقیرار بیر اطّالعیات
کاداستر ترجیح داده وده و بر اساس آن حکم به ضرر فرد مُقرّ صادر می ویود بیا ایین
حالن به نظر می رسد با توجّه به فنّ آور بودن اقیرار و قیرار گیرفتن آن ذییل مصیادیق
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امارات و با عنایت به این مسأله که اطّالعات کاداستر از سو مراج ذیصیالح قضیایی
(سازمان ثبت اسناد) جمی آور ویده و علیم آور محسیو میی گیرددن بیا توجّیه بیه
أرجحیّت عمل به علم در مقابل فنّن مقام قضایی در جایگاه صدور حکیم میی بایسیت
اطّالعات کاداستر را بر اقرار افراد ترجیح دهد.
 -2در صورت تعار

اطّالعات کاداستر با وهادت وهود یا وهادت و سیوگندن بیا

توجّییه بییه سییند رسییمی محسییو وییدن کاداسییترن مییالک صییدور حکییمن نقشییه هییا
حدّنگار بوده و بار اثبات دعوا بر عهده طرف مقابل خواهد بود .لکن در صورتی کیه
به عدم نسخ نظریه وورا نگهبان در خصیوص میاده  1399قیانون میدنی قائیل ویویمن
اطّالعات کاداستر از اساسن دلیل محکمه پسند در جهت صدور حکیم در خصیوص
دعاو ملکی محسو نخواهد ود؛ که این نظریه با دیدگاه وارع مقدّس در خصوص
ادلّه اثبات دعوا و فلسفه و هدف دادرسی مغایرت دارد.
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