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2011-ci il 6-7 oktyabr tarixlərində
Bakı şəhərində «Müasir əmlak
idarəçiliyində daşınmaz əmlakın vahid
kadastrının və milli məkan
məlumatları infrastrukturunun rolu»
mövzusunda keçirilmiş beynəlxalq
elmi-praktik konfransda Əmlak
Məsələləri Dövlət Komitəsi sədrinin

Açılış nitqi
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Hörmətli konfrans iştirakçıları!
Hörmətli qonaqlar!
Sizləri «Müasir əmlak idarəçiliyində daşınmaz əmlakın vahid kadastrı və məkan məlumatları infrastrukturunun rolu» mövzusunda keçirilən beynəlxalq elmipraktik konfransda ürəkdən salamlayıram.
Bu Konfrans bizim üçün əlamətdar olan bir tarixə Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin bərpasının 20-ci ildönümünə həsr edilmiş tədbirlər çərçivəsində təşkil edilmişdir. Məmnuniyyətlə qeyd etmək
istərdim ki, konfrans Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi
və Dünya Bankının birgə təşkilatçılığı ilə keçirilir.
20 il bundan öncə Azərbaycan Sovetlər Birliyinin
çökməsi ilə yenidən özünün müstəqilliyinə qovuşdu.
Müstəqillik qazanmış ölkəmiz həmin dövrdə mərkəzləşdirilmiş planlı sistemin dağılması nəticəsində xaos və
böhranla üzləşmişdi. Lakin bir neçə il ərzində ölkə bu
çətin vəziyyətdən Azərbaycan xalqının ümummilli lideri
Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə çıxdı və əsaslı islahatlar
yoluna qədəm qoydu. Bu islahatlar nəticəsində Azərbaycanda müasir dövlət və yeni iqtisadi sistem, yəni
sosial yönümlü bazar iqtisadiyyatı qurulmuş və inkişaf
etdirilmişdir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Möhtərəm
İlham Əliyev cənablarının rəhbərliyi ilə həyata keçirilən
uğurlu inkişaf strategiyası, əsaslı struktur islahatları
sayəsində ölkəmizin iqtisadiyyatı daha sürətlə inkişaf etmişdir. Son dövrlərdə Azərbaycan Respublikası iqtisadi
artım templərinə görə dünyada aparıcı mövqeyə malikdir. Belə bir faktı qeyd etmək kifayətdir ki, son illər
ərzində ölkəmizdə iqtisadiyyatın həcmi 3 dəfədən çox
artmışdır.
Ölkəmiz enerji sektorunda beynəlxalq əhəmiyyətli
iri miqyaslı layihələri uğurla həyata keçirir. Eyni zamanda çox şaxəli iqtisadiyyatın yaradılması, qeyri-neft
sektorunun, istehsal və sosial infrastrukturun inkişafı
sahəsində böyük irəliləyişlərə nail olmuşdur.
Dünyada baş verən qlobal maliyyə-iqtisadi böhran
şəraitində də bir çox ölkələrdən fərqli olaraq Azərbaycan
iqtisadiyyatı inkişaf etmişdir. İqtisadi artım tempi 2009cu ildə 9,3 faiz, 2010-cu ildə isə 5 faiz təşkil etmişdir.
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Mr. Karam Hasanov’s, Chairperson of
the State Committee on Property
Issues of the Republic of Azerbaĳan

opening Speech
Delivered at the International
theoretical and practical Conference on
the subject of «The Role of the Uniﬁed
Cadastre of Real Estate and National
Spatial Data Infrastructure in Property
Administration» which was held in
Baku in 2011, October 6-7
Dear participants!
Distinguished guests!
Ladies and gentlemen!
I am kindly greeting all of you at the International
Conference on the subject «The Role of the Uniﬁed
Cadastre of Real Estate and National Spatial Data Infrastructure in Property Administration».
This conference has been organised within the framework of the events dedicated to one of the most signiﬁcant dates – the twentieth anniversary of revival of the
state independence of the Republic of Azerbaĳan.
Twenty years ago, by collapsing the Soviet Union,
Azerbaĳan has regained its independence. Azerbaĳan,
as a newly established independent country, met the
chaos and crisis at the result of destroying the centralised
planned system. Although during several years Azerbaĳan found a way from this diﬃcult situation under the
direction of Heydar Aliyev, the nation-wide leader of the
Azerbaĳani people and stepped on the path of reforms.
As a result of these reforms, in Azerbaĳan the modern
public and new economic system, that is to say the social-oriented market economy was established and developed.
Thanks to the development strategy, basic structural
reforms implemented under the direction of Honourable Ilham Aliyev, the President of the Republic of
Azerbaĳan, the economy of our country was developed
rapidly. Recently, for its economic growth rate, Azerbaijan has become a leader country in the world. It is
enough to note that the volume of the country’s economy
grown more than 3 times.
Azerbaĳan implements the internationally signiﬁcant large-scaled projects in the energy sector successfully. In the meantime, we achieved big successes in the
ﬁeld of creation of diversiﬁed economy, development
of the non-oil sector, production and social infrastructure.
Unlike some countries, the economy of Azerbaĳan
was developed even while the global ﬁnancial-economic
crisis occurred in the world. The economic growth rate

Azərbaycanda milli məkan məlumatları infrastrukturu:
beynəlxalq təcrübə və inkişaf meylləri
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İqtisadiyyat sahəsində qazanılan uğurlar öz növbəsində vətəndaşlarımızın rifah halının yaxşılaşdırılmasına
imkan yaratmışdır. Qeyd edim ki, son yeddi il ərzində
Azərbaycanda yoxsulluq səviyyəsi 4-5 dəfə aşağı düşmüşdür. Sosial proqramların uğurla icra edilməsi
əhalinin həyat səviyyəsinin ardıcıl olaraq yüksəlməsi ilə
nəticələnir.
Ölkəmizdə güclü inkişaf investisiya qoyuluşlarının
və daşınmaz əmlak idarəçiliyində fəallığın yüksəlməsi
ilə müşayiət olunur. Bu isə öz növbəsində qarşımızda
əmlak idarəçiliyi sisteminin daha da təkmilləşdirilməsi
və müasir standartlara uyğun qurulması ilə bağlı bir sıra
yeni vəzifələr qoyur.
Müstəqillik illərində həyata keçirilən sosial-iqtisadi
islahatların nəticəsi olaraq Azərbaycanda əmlak münasibətlərində ciddi dəyişikliklər baş vermişdir. Ölkədə
əmlak üzərində xüsusi mülkiyyət ənənəsi bərpa edilmişdir. Qəbul olunmuş dövlət proqramları əsasında
aparılan genişmiqyaslı özəlləşdirmə Azərbaycanda
daşınmaz əmlaka sahibliyin yeni strukturunun formalaşması ilə nəticələnmişdir. İqtisadi islahatların və
özəlləşdirmənin həyata keçirilməsi Ümumi Daxili Məhsulda qeyri-dövlət sektorunun payının ardıcıl olaraq
yüksəlməsinə gətirib çıxarmışdır. Hazırda Ümumi Daxili Məhsulun 80%-dən çoxu özəl sektorun payına düşür.
Əmlak münasibətlərinin inkişafına uyğun olaraq,
daşınmaz əmlak idarəçiliyinin yeni mexanizmləri yaradılmışdır. Ölkəmizdə daşınmaz əmlak kadastrı və daşınmaz əmlak üzərində hüquqların dövlət qeydiyyatının
yeni sistemi formalaşdırılır. Müasir tələblərə uyğun
məkan məlumatları infrastrukturunun yaradılması istiqamətində işlərə başlanılmışdır.
Eyni zamanda ölkə iqtisadiyyatının dinamik inkişafı
daha səmərəli və şəﬀaf daşınmaz əmlakın qeydiyyatı və
kadastrı sisteminin yaradılması zərurətini gündəmə
gətirir. Bu sistem əmlak bazarlarının dəstəklənməsini,
habelə mülkiyyət hüquqlarının qorunmasını, daşınmaz
əmlakın səmərəli istifadəsini təmin etməlidir.
Bu istiqamətlərdə biz beynəlxalq qurumlarla, o cümlədən Dünya Bankı, BMT-nin Avropa İqtisadi Komissiyası, Almaniyanın KfW Bankı, habelə Norveçin «Statens
Kartverk» təşkilatı və digər xarici qurumlarla əməkdaşlıq əlaqələri qurmuşuq və müvaﬁq layihələr həyata
keçiririk.
Gördüyümüz işlər real nəticələrini verməkdədir.
Bunlardan bir neçəsini diqqətinizə çatdırmaq istərdim:
l müasir informasiya texnologiyalarının tətbiqi ilə Daşınmaz
Əmlakın Milli Qeydiyyat Sistemi yaradılmışdır. Ölkə üzrə
bütün ərazi qeydiyyat idarələrini əhatə edən vahid korporativ
şəbəkə qurulub istifadəyə verilmişdir. Dünya Bankı ilə birgə
həyata keçirdiyimiz layihə çərçivəsində daşınmaz əmlakın qeydiyyatı, kadastrı və idarə edilməsi üçün vahid sistem qurulur;
l peyk və aeroçəkilişlər vasitəsilə ölkə ərazisinin (işğal olunmuş ərazilər istisna olmaqla) ortofotoxəritələri hazırlanmışdır;
l ölkənin bütün ərazisində (işğal olunmuş ərazilər istisna olmaqla) 37 Daimi Fəaliyyət Göstərən Geodeziya İstinad Stansiyaları (AZPOS) quraşdırılıb;

in 2009 was 9.3 per cent, in 2010 – 5 per cent.
The successes obtained in the ﬁeld of economy create
a good opportunity to improve the welfare of the population. I would like to note that for the last 7 years the
poverty level was reduced 4 or 5 times in Azerbaĳan. The
successful implementation of the social programmes is
resulted by the improving of the living standards of the
people.
The signiﬁcant development in our country is accompanied by increasing of investment and activity in
real estate administration which sets us some new
tasks to improve the property administration system
and rebuild it in accordance with the up-to-date standards.
As a result of the social-economic reforms carried out
in during independence, the serious changes have been
taken in the property relations in Azerbaĳan. The private
ownership tradition was revived. The large-scale privatisation implemented on the base of the adopted programmes has been resulted with forming the new
structure of the ownership of real estate. The implementation of privatisation and economic reforms served the
constant increasing the private sector share in the Gross
Domestic Product. Nowadays, more than 80 % of GDP
is for the private sector.
According to the development of the property relations, the new mechanisms of real estate administration
have been developed. Now the new system for the real
estate cadastre and registration of titles to the real estate
is being forming. The works in direction of developing
the spatial data infrastructure in accordance with the
modern requirements has been commenced.
At the same time, the dynamic development of the
country’s economy makes the development of more eﬃcient and more transparent real estate registration and
cadastre system necessary. This system should provide
the support of property markets, protection of property
rights, and the eﬃcient usage of real estate.
For this directions we have established cooperation
links with international agencies, including the World
Bank, UNECE, KfW Bank of Germany, Statens Kartverk
– Norwegian Mapping Authority and others, and are
implementing relevant projects.
The works we have done give real results. I would
like to attract your attentions to some of them:
l The National System of Real Estate Registration has been
established by applying the modern information technologies.
The uniﬁed corporative network covering all the Registration
Departments for the entire country has been built and put into
operation. Within the project implemented together with the
World Bank, now the uniﬁed system for real estate registration,
cadastre and administration is being developed;
l The orthophotomaps of the territory of the country (excluding the occupied territory) have been created through satellite
and aerial survey;
l 37 permanent operating Geodesic Reference Stations
(AZPOS) have been installed in all the territory of the country

National spatial data infrastructure in Azerbaijan:
international experience and trends
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l hazırda ölkə ərazisində daşınmaz əmlakın rəqəmsal kadastr
xəritələrinin hazırlanmasına başlanmışdır;
l Avropa standartları əsasında Ünvan Reyestrinin İnformasiya Sistemi yaradılır. Bu sistem ünvan məlumatlarının istifadəçilərə çatdırılmasını, eləcə də Azərbaycanda mövcud olan
digər reyestrlərlə ünvan məlumatlarının elektron mübadiləsini
təmin edəcəkdir.
Dünya Bankının «Doing busines 2011» hesabatına
əsasən Azərbaycan daşınmaz əmlakın qeydiyyatının
təkmilliyi göstəricilərinə görə dünya ölkələri sırasında
10-cu yerdədir.
Bununla yanaşı, daşınmaz əmlak üzərində hüquqların dövlət qeydiyyatı sisteminin inkişafı ilə bağlı tədbirlər davam etdirilməlidir. Müasir qeydiyyat və kadastr
sistemlərinin inkişaf meylləri yaxından öyrənilməlidir.
Ölkəmizdə bu sahədə qabaqcıl təcrübələr və yeni texnologiyalar geniş tətbiq edilir. Eyni zamanda gələcəkdə
Avropa məkan məlumatları infrastrukturuna inteqrasiya üçün zəminlər yaradılması ilə bağlı məsələlər həll
olunmalıdır.
Bütün bunları əsas götürərək, yaxın gələcək üçün
hədəf kimi aşağıdakılar müəyyənləşdirilmişdir:
l bütün mövcud daşınmaz əmlak obyektləri barəsində müasir
tələblərə uyğun mərkəzləşdirilmiş elektron kadastr məlumat
bazasının yaradılması;
l qeydiyyat sisteminin davamlılığının təmin edilməsi üçün
uyğun mühitin və infrastrukturun formalaşdırılması;
l rəqəmsal məkan məlumatları bazasının yaradılması;
l daşınmaz əmlakın kadastrının, dövlət reyestrinin və məkan
informasiyalarının inteqrasiya olunmuş sisteminin yaradılması, informasiya resurslarının istifadəçilər üçün əlverişli olması;
l kadastr və qeydiyyat sahəsində dövlət xidmətlərinin elektron
formada təqdim edilməsinə keçidin təmin edilməsi.
Biz düşünürük ki, bu sahədə qabaqcıl ölkələrinin
təcrübələrinin öyrənilməsinin, problemlərin akademik
dairələrin nümayəndələrinin iştirakı ilə müzakirəsinin
əhəmiyyətli rolu ola bilər. Qeyd edilənlər baxımından
bu konfransın gündəliyinə maraqlı məsələlər daxil
edilmişdir.
Əmin olmaq istərdim ki, qarşıdakı iki gün ərzində
həmin məsələlər ətrafında geniş müzakirələr aparılacaq
və faydalı tövsiyələr hazırlanacaqdır.
Sonda mən konfransın təşkilində dəstəyə görə
Dünya Bankına, habelə tədbirə qatılan bütün iştirakçılara təşəkkürlərimi bildirmək istərdim.
Konfransın işinə uğurlar arzulayıram!
Diqqətinizə görə sağ olun.
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(excluding the occupied territory);
l the creation of digital cadastre maps of real estate of the territory of the country has already been commenced;
l The Information System of the Address Register is being developed in accordance with the European standards. This system will provide the delivery of the address information to users
as well as electronic exchange of address information with other
registers existing in Azerbaĳan;
l According to the «Doing Business 2011» Report, Azerbaijan is on the 10th place in the world for the perfectness indicators of the real estate registration.
Besides, the measures for improving the state registration system of real estate rights are continued. The development orientations of the modern registration and
cadastre systems should be deeply studied. The best
practices and new technologies in this ﬁeld are widely
used in our country. In the meantime, we should solve
the issues connected with creating bases for integration
to the European spatial data infrastructure in future.
Taking into account all of these, the target for the near
future is deﬁned as follows:
l Creating the centralised electronic cadastre database for all
of the existing real estate objects;
l Forming the environment and infrastructure in order to provide the durability of the registration system;
l Developing the digital spatial database;
l Developing the integrated system of real estate cadastre,
state register and spatial information, making information resources more suitable for users;
l Providing the state services in cadastre and registration ﬁeld
in the electronic form.
We guess that the study of the experiences of the advanced countries, discussion of the problems with the
representatives of the academician circles would play a
signiﬁcant role. In this respect, the programme of the
conference includes interesting issues.
I would like to assure that large-scale discussions will
be implemented around these issues and useful recommendations will be prepared for 2 days ahead.
In the end, I would like to thank the World Bank for
its support to organise the conference as well as all the
participants taking part at this event.
I wish every success to the Conference.
Thank you.
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Avropa Parlamenti və Avropa
Şurasının Avropa Cəmiyyətində
Məkan Məlumatları İnfrastrukturunun
(INSPIRE) yaradılması ilə bağlı
14 Mart 2007-ci il tarixli

DIReCTIve

DİReKTİvİ

2007/2/EC of the European Parliament
and of the Council of 14 March 2007
establishing an Infrastructure for
Spatial Information in the European
Community (INSPIRE)

AVROPA PARLAMENTİ
VƏ AVROPA İTTİFAQI ŞURASI,

OFFICIAL JOURNAL
L 108 , 25/04/2007 P. 0001 - 0014

Avropa Cəmiyyətinin yaradılması ilə bağlı Müqavilə və
xüsusilə də 175 (1)-ci Maddəni,
Komissiyanın verdiyi təkliﬁ,
Avropa İqtisadi və Sosial Komitəsinin ﬁkirlərini nəzərə
alaraq, (1),
Regionlar üzrə Komissiyalarla məsləhətləşmədən sonra,
17 Yanvar 2007-ci il tarixində Arbitraj Komissiyasının təsdiq etdiyi mətn əsasında, Müqavilənin 251-ci Maddəsində verilmiş proseduraya əsasən, (2),
(1) Komissiyanın ətraf mühitlə bağlı siyasəti Komissiyanın müxtəlif regionlarda olan situasiyaların müxtəliﬂiyini nəzərə alaraq yüksək səviyyəli mühaﬁzəyə
hədəﬂənməlidir.
Bundan əlavə, məkan informasiyası da daxil olmaqla
informasiya bu siyasətin və müqavilənin 6-cı Maddəsinə
uyğun olaraq ətraf mühitin mühaﬁzəsi ilə bağlı tələbləri
inteqrasiya edən Komissiyanın digər siyasətlərinin formalaşması və həyata keçirilməsi üçün tələb olunur. Belə
bir inteqrasiyanı həyata keçirmək məqsədilə müxtəlif
sektorlardan olan informasiya və biliyin kombinasiya olunması səbəbindən, informasiyanın istifadəçiləri və
provayderləri arasında koordinasiyanın yaradılması
vacibdir.
(2) Avropa Parlamenti və Avropa Şurasının 22 İyul
2002-ci il tarixində qəbul etdiyi 1600/2002/EC saylı qərara
əsasən qəbul olunmuş Ətraf Mühit üzrə Altıncı Fəaliyyət
Proqramı regional və lokal fərqlilikləri nəzərə alaraq
Komissiyanın ətraf mühitlə bağlı siyasətinin inteqrasiya
olunmuş bir formada qəbul olunmasını təmin etmək
üçün tam şəkildə nəzərdən keçirilməlidir. Məkan
məlumatlarının əldə olunması, keyﬁyyəti, təşkili, həmin
məlumatlara giriş imkanının olması və paylanılması
proqramda nəzərdə tutulan məqsədlərə nail olmaq
üçün tələb olunur.
(3) Məkan məlumatlarının əldə olunması, keyﬁyyəti,
təşkili, həmin məlumatlara giriş imkanının olması və
paylanılması problemləri çoxsaylı siyasət və informasiya
mövzuları ilə ümumilik təşkil edir və ictimai idarəetmənin müxtəlif səviyyələrində təcrübədən keçirilmişdir.
Bu problemlərin həll edilməsi məkan məlumatlarının
ünvan mübadiləsi, paylanılması, həmin məlumatlara
girişin təmin olunması və istifadəsi, həmçinin ictimai
idarəetmənin müxtəlif səviyyələri və müxtəlif sektorlar
üzərindən məkan məlumatları ilə xidmət tədbirlərini

Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of
the Council
of 14 March 2007
establishing an Infrastructure for Spatial Information in
the European Community (INSPIRE)
THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,
Having regard to the Treaty establishing the European
Community, and in particular Article 175(1) thereof,
Having regard to the proposal from the Commission,
Having regard to the opinion of the European Economic
and Social Committee [1],
After consulting the Committee of the Regions,
Acting in accordance with the procedure laid down in
Article 251 of the Treaty, in the light of the joint text approved by the Conciliation Committee on 17 January
2007 [2],
Whereas:
(1) Community policy on the environment must aim
at a high level of protection taking into account the diversity of situations in the various regions of the Community. Moreover, information, including spatial
information, is needed for the formulation and implementation of this policy and other Community policies,
which must integrate environmental protection requirements in accordance with Article 6 of the Treaty. In order
to bring about such integration, it is necessary to establish a measure of coordination between the users and
providers of the information so that information and
knowledge from diﬀerent sectors can be combined.
(2) The Sixth Environment Action Programme
adopted by Decision No 1600/2002/EC of the European
Parliament and of the Council of 22 July 2002 [3] requires
full consideration to be given to ensuring that the Community's environmental policy-making is undertaken in
an integrated way, taking into account regional and local
diﬀerences. A number of problems exist regarding the
availability, quality, organisation, accessibility and sharing of spatial information needed in order to achieve the
objectives set out in that programme.
(3) The problems regarding the availability, quality,
organisation, accessibility and sharing of spatial information are common to a large number of policy and information themes and are experienced across the various
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tələb edir. Bu səbəbdən Komissiyada məkan məlumatı
infrastrukturu yaradılmalıdır.
(4) Avropa Cəmiyyətində Məkan Məlumatları İnfrastrukturu (İNSPİRE) ətraf mühitə birbaşa və ya bilavasitə təsir edə biləcək siyasət və fəaliyyətlə bağlı siyasətin
formalaşdırılmasına kömək etməlidir.
(5) Avropa Cəmiyyətində Məkan Məlumatları İnfrastrukturu üzv dövlətlər tərəﬁndən yaradılmış və ümumi
həyata keçirilmə qaydaları ilə uyğunluq təşkil edən
məkan məlumatları infrastrukturuna əsaslanmalıdır və
ictimai səviyyədə olan tədbirlərlə tamamlanmalıdır.
Bu tədbirlər üzv dövlətlər tərəﬁndən yaradılan
məkan məlumatları infrastrukturunun Cəmiyyət və
transsərhəd kontekstində uyğun olması və istifadə oluna
bilinməsini təmin etməlidir.
(6) Üzv dövlətlərdə məkan məlumatları infrastrukturu aşağıdakı məsələləri təmin etməlidir: məkan
məlumatları qorunub saxlanılmalıdır, əldə oluna bilməli
və ən müvaﬁq səviyyədə istifadə olunmalıdır; məkan
məlumatları Cəmiyyət səviyyəsində müxtəlif mənbələrdən toplanılmalı və müxtəlif istifadəçilər və müraciətlər arasında paylanılmalıdır; ictimai idarəetmənin
bir səviyyəsində toplanılan məkan məlumatlarının digər
ictimai orqanlar arasında istifadə olunması mümkündür; məkan məlumatları onların geniş istifadəsini
lüzumsuz olaraq məhdudlaşdırmayan şərtlərə uyğun
olaraq hazırlanmalıdır; məkan məlumatlarının məqsədə
müvaﬁqliyini və onların istifadə şərtlərini qiymətləndirmək üçün müvaﬁq məkan məlumatlarını əldə etmək
asan olmalıdır.
(7) İctimaiyyətin ətraf mühitə aid informasiyaya girişini təmin etməklə bağlı bu direktivdə olan məkan
məlumatları və Avropa Parlamenti və Avropa Şurasının
28 Yanvar 2003-cü il tarixli 2003/4/EC saylı direktivində
əhatə olunan informasiyada üst-üstə düşən məqamlar
var. Bu direktiv 2003/4/EC saylı direktivə xələl gətirməməlidir.
(8) Bu direktiv məqsədləri onunla üst-üstə düşən ictimai sektorla bağlı informasiyanın yenidən istifadəsinə
dair Avropa Parlamenti və Avropa Şurasının 17 Noyabr
2003-cü il tarixində qəbul etdiyi 2003/98/EC saylı Direktivə xələl gətirməməlidir.
(9) Bu direktiv ictimai orqanların intellektual mülkiyyət hüquqlarının mövcudluğu və ya mülkiyyətliliyinə təsir etməməlidir.
(10) Avropa Birliyində Məkan Məlumatları İnfrastrukturunun yaradılması mühüm bir töhfə olacaq və
Qalileo birgə müəssisəsini yaradan 2002-ci il 21 May tarixli 876/2002 saylı Avropa Şurasının qanunu və Şuranın
2008-ci ilə kimi Ətraf Mühit və Təhlükəsizlik üçün
Qlobal Monitorinqini yaradan “Ətraf Mühit və Təhlükəsizlik üçün Qlobal Monitorinq” (2004-cü ildən 2008-ci ilə
kimi Fəaliyyət Cədvəli) kimi digər təşəbbüslərdən faydalanacaq. Üzv dövlətlər Qalileo və “Ətraf Mühit və
Təhlükəsizlik üçün Qlobal Monitorinq” təşəbbüslərinin
istifadə olunacağı təqdirdə, onlardan, xüsusilə də
Qalileo təşəbbüsündə verilmiş vaxt və yer istinadları ilə
8

levels of public authority. Solving these problems requires measures that address exchange, sharing, access
and use of interoperable spatial data and spatial data
services across the various levels of public authority and
across diﬀerent sectors. An infrastructure for spatial information in the Community should therefore be established.
(4) The Infrastructure for Spatial Information in the
European Community (Inspire) should assist policymaking in relation to policies and activities that may
have a direct or indirect impact on the environment.
(5) Inspire should be based on the infrastructures for
spatial information that are created by the Member
States and that are made compatible with common implementing rules and are supplemented with measures
at Community level. These measures should ensure that
the infrastructures for spatial information created by the
Member States are compatible and usable in a Community and transboundary context.
(6) The infrastructures for spatial information in the
Member States should be designed to ensure that spatial
data are stored, made available and maintained at the
most appropriate level; that it is possible to combine spatial data from diﬀerent sources across the Community
in a consistent way and share them between several
users and applications; that it is possible for spatial data
collected at one level of public authority to be shared between other public authorities; that spatial data are made
available under conditions which do not unduly restrict
their extensive use; that it is easy to discover available
spatial data, to evaluate their suitability for the purpose
and to know the conditions applicable to their use.
(7) There is a degree of overlap between the spatial
information covered by this Directive and the information covered by Directive 2003/4/EC of the European
Parliament and of the Council of 28 January 2003 on
public access to environmental information [4]. This Directive should be without prejudice to Directive
2003/4/EC.
(8) This Directive should be without prejudice to Directive 2003/98/EC of the European Parliament and of
the Council of 17 November 2003 on the re-use of public
sector information [5], the objectives of which are complementary to those of this Directive.
(9) This directive should not aﬀect the existence or
ownership of public authorities' intellectual property
rights.
(10) The establishment of INSPIRE will represent signiﬁcant added value for — and will also beneﬁt from —
other Community initiatives such as Council Regulation
(EC) No 876/2002 of 21 May 2002 setting up the Galileo
Joint Undertaking [6] and the Communication from the
Commission to the European Parliament and the Council "Global Monitoring for Environment and Security
(GMES): Establishing a GMES capacity by 2008 — (Action Plan (2004 to 2008))". Member States should consider using the data and services resulting from Galileo
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bağlı məsələlərdən nəticələnən məlumat və xidmətlərdən istifadəni nəzərdən keçirəcək.
(11) Məkan məlumatlarının toplanılması, onların
yayılmasının harmonizasiyası və ya təşkili və məkan
məlumatlarının istifadəsi üçün milli və icma səviyyəsində bir çox təşəbbüslər atılır. Belə təşəbbüslər üzv
dövlətlərdə müxtəlif mənbələrdən alınan məkan məlumatlarının istifadəsini asanlaşdırmaq məqsədilə görüləcək tədbirlərlə bağlı Şuranın 96/61/EC saylı direktivinin
15-ci maddəsinə əsasən Avropa Şurasının 2000-ci il 17
iyul tarixli, 2000/479/EC saylı qərarı kimi qanunlarla
yaradıla bilər. Bu tədbirlər məkan məlumat bazalarının
işlək vəziyyətdə olması üçün nəzərdə tutulmalıdır və
üzv dövlətlər məkan məlumat bazalarının işlək vəziyyətdə olması baxımından onların istifadəsinin məhdudlaşdırılmamağı məqsədlərinə nail olmaq üçün tələb
olunan istənilən məlumat və ya informasiyanı təmin etməlidir.
Həyata keçirilmə ilə bağlı qaydalar mümkün olduğu
şəraitdə beynəlxalq standartlara əsaslanmalıdır və üzv
dövlətlər üçün hədsiz xərclərə gətirib çıxarmamalıdır.
(12) Bu direktiv ictimai orqanlar tərəﬁndən verilən
məkan məlumatlarına və öz ictimai tapşırıqlarını yerinə
yetirmək üçün ictimai orqanlar tərəﬁndən məkan
məlumatlarının istifadəsinə tətbiq olunmalıdır.
Bununla belə, bəzi şərtləri nəzərə alaraq, bu direktiv
həmçinin ﬁziki və hüquqi şəxslərin müraciəti əsasında
ﬁziki və hüquqi şəxslər tərəﬁndən verilən məkan
məlumatlarına da tətbiq oluna bilər.
(13) Bu direktiv yeni məlumatların toplanılması və
ya informasiyanı Komissiyaya çatdırmaq tələblərini qoymamalıdır, belə ki, bu məsələlər ətraf mühitlə bağlı digər
qanunvericiliklə tənzimlənir.
(14) Milli infrastrukturlar proqressiv şəkildə həyata
keçirilməli və müvaﬁq olaraq bu direktivdə əhatə olunan milli məkan mövzuları müxtəlif səviyyəli prioritetlərə uyğunlaşdırılmalıdır. İnfrastrukturun həyata
keçirilməsi məkan məlumatlarının uyğun məkan
məlumatlarını tələb edən İcma siyasətlərində nəzərdə
tutulmuş geniş tədbirləri və üzv dövlətlərdə irəli
sürülmüş uyğunlaşdırma cəhdləri tərəﬁndən edilmiş
irəliləyişin prioritetliyini nəzərə almaqla hansı səviyyədə
tətbiq olunmasını nəzərə almalıdır.
(15) Mövcud olan məkan məlumatlarının axtarılması
və ya onların xüsusi məqsəd üçün istifadə oluna
bilməsini müəyyənləşdirməkdə vaxt və resurs itkisi əldə
olan məlumatların tam istifadəsi üçün əsas maneə hesab
olunur. Bu səbəbdən, üzv dövlətlər meta məlumatlar
formasında mövcud məkan məlumatları bazaları və xidmətlərinin təsvirini verməlidir.
(16) Məkan məlumatlarının cəmiyyətdə təşkil
olunduğu və həmin məlumatlara çıxışın təmin olunduğu format və strukturların geniş müxtəliﬂiyi icma
qanunvericiliyinin eﬀektiv formalaşması, həyata keçirilməsi, monitorinqi və qiymətləndirilməsinə maneçilik törədir və birbaşa və ya dolayı şəkildə ətraf mühitə təsir
edir və həyata keçirilmə tədbirləri məkan məlumat-

and GMES as they become available, in particular those
related to the time and space references from Galileo.
(11) Many initiatives are taken at national and Community level to collect, harmonise or organise the dissemination or use of spatial information. Such initiatives
may be established by Community legislation, such as
Commission Decision 2000/479/EC of 17 July 2000 on the
implementation of a European pollutant emission register (EPER) according to Article 15 of Council Directive
96/61/EC concerning integrated pollution prevention
and control (IPPC) [7] and Regulation (EC) No 2152/2003
of the European Parliament and of the Council of 17 November 2003 concerning monitoring of forests and environmental interactions in the Community (Forest
focus) [8], in the framework of Community funded programmes (for example Corine land cover, European
Transport Policy Information System) or may emanate
from initiatives taken at national or regional level. This
Directive will not only complement such initiatives by
providing a framework that will enable them to become
interoperable, but it will also build upon existing experience and initiatives rather than duplicate the work that
has already been done.
(12) This Directive should apply to spatial data held
by or on behalf of public authorities and to the use of
spatial data by public authorities in the performance of
their public tasks. Subject to certain conditions, however,
it should also apply to spatial data held by natural or
legal persons other than public authorities, provided that
those natural or legal persons request this.
(13) This Directive should not set requirements for
the collection of new data, or for reporting such information to the Commission, since those matters are regulated by other legislation related to the environment.
(14) The implementation of the national infrastructures should be progressive and, accordingly, the spatial
data themes covered by this Directive should be accorded diﬀerent levels of priority. The implementation
should take account of the extent to which spatial data
are needed for a wide range of applications in various
policy areas, of the priority of actions provided for under
Community policies that need harmonised spatial data
and of the progress already made by the harmonisation
eﬀorts undertaken in the Member States.
(15) The loss of time and resources in searching for
existing spatial data or establishing whether they may
be used for a particular purpose is a key obstacle to the
full exploitation of the data available. Member States
should therefore provide descriptions of available spatial
data sets and services in the form of metadata.
(16) Since the wide diversity of formats and structures in which spatial data are organised and accessed
in the Community hampers the eﬃcient formulation,
implementation, monitoring and evaluation of Community legislation that directly or indirectly aﬀect the environment, implementing measures should be provided
for in order to facilitate the use of spatial data from
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larının üzv dövlətlərdə müxtəlif mənbələrdən istifadəsini asanlaşdırmaq üçün təmin olunmalıdır. Bu tədbirlər
məkan məlumat bazalarını uyğun şəkildə təqdim etmək
üçün hazırlanmalıdır və üzv dövlətlər qarşılıqlı əlaqə
məqsədlərinə nail olmaq üçün onların istifadəsinin məhdudlaşdırılmamağı şərtlərinə uyğun olaraq tələb olunan
istənilən məlumat və ya informasiyanı təmin etməlidir.
Həyata keçirilmə qaydaları mümkün olduğu halda
beynəlxalq standartlara əsaslanmalıdır və üzv dövlətlər
üçün hədsiz xərclərə gətirib çıxarmamalıdır.
(17) Şəbəkə xidmətləri birlikdə ictimai orqanın müxtəlif səviyyələri arasında məkan məlumatlarının paylanılması üçün zəruridir. Bu şəbəkə xidmətləri məkan
məlumatlarını aşkar etmək, transformasiya etmək, nəzərdən keçirmək və məkan məlumatlarını yükləmək və
məkan məlumatları və elektron ticarət xidmətlərinin tətbiqini təmin etməlidir.
Şəbəkə xidmətləri üzv dövlətlər tərəﬁndən yaradılmış infrastrukturların qarşılıqlı əlaqəsini təmin etmək
məqsədilə ümumi şəkildə razılaşdırılmış spesiﬁkasiyalar və minimum fəaliyyət kriteriyalarına uyğun şəkildə fəaliyyət göstərməlidir. Şəbəkə xidmətləri ictimai
orqanlara məkan məlumatları bazaları və xidmətlərinin
əldə olmasına imkan yaratmaq üçün texniki imkanları
özündə birləşdirməlidir.
(18) Ətraf mühitə birbaşa və ya dolayı şəkildə təsir
edən Birliyin siyasətinə müvaﬁq bəzi məkan məlumat
bazaları və xidmətlər üçüncü tərəf tərəﬁndən təmin
olunmalı və həyata keçirilməlidir.
Bu səbəbdən üzv dövlətlər üçüncü tərəﬂərə milli infrastrukturlara yardım etmək imkanı təklif etməlidir, bu
zaman belə bir şərt nəzərə alınmalıdır ki, bu infrastrukturlar tərəﬁndən əhatə olunan məkan məlumatları və
məkan məlumatları xidmətlərinin birliyi və asan şəkildə
istifadəsinə xələl gəlmir.
(19) Üzv dövlətlərdə olan təcrübə göstərir ki, məkan
informasiyası üçün infrastrukturun uğurla həyata keçirilməsi üçün aşağıdakılar vacibdir: xidmətlərin minimum sayı ictimaiyyət üçün pulsuz olmalıdır. Bu
səbəbdən üzv dövlətlər məkan məlumat bazalarını
nəzərdən keçirməklə bəzi xüsusi şərtləri nəzərə alaraq
xidmətləri pulsuz təmin etməlidir.
(20) Milli infrastrukturların Avropa Birliyində Məkan
Məlumatları İnfrastrukturuna inteqrasiyasına yardım
etmək məqsədilə, üzv dövlətlər Komissiya tərəﬁndən
idarə olunan Birliyin geoportalı, həmçinin onların idarə
etmək istədiyi istənilən giriş nöqtələri vasitəsilə öz infrastrukturlarına girişi təmin etməlidir.
(21) İctimai idarəetmənin müxtəlif səviyyələrindən
olan informasiyanın əldə olunmasını təmin etmək
məqsədilə, üzv dövlətlər bu istiqamətdə ictimai orqanların milli, regional və lokal səviyyədə öz ictimai fəaliyyətini həyata keçirdiyi zaman qarşıya çıxan və ətraf
mühitə birbaşa və ya dolayı şəkildə təsir edə biləcək
praktik maneələri aradan qaldırmalıdır.
(22) İctimai orqanlar öz ictimai tapşırıqlarının yerinə
yetirilməsi müddətində müvaﬁq məkan məlumatları
10

diﬀerent sources across the Member States. Those measures should be designed to make the spatial data sets interoperable, and Member States should ensure that any
data or information needed for the purposes of achieving interoperability are available on conditions that do
not restrict their use for that purpose. Implementing
rules should be based, where possible, on international
standards and should not result in excessive costs for
Member States.
(17) Network services are necessary for sharing spatial data between the various levels of public authority
in the Community. Those network services should make
it possible to discover, transform, view and download
spatial data and to invoke spatial data and e-commerce
services. The services of the network should work in accordance with commonly agreed speciﬁcations and minimum performance criteria in order to ensure the
interoperability of the infrastructures established by the
Member States. The network of services should also include the technical possibility to enable public authorities to make their spatial data sets and services available.
(18) Certain spatial data sets and services relevant to
Community policies that directly or indirectly aﬀect the
environment are held and operated by third parties.
Member States should therefore oﬀer third parties the
possibility of contributing to the national infrastructures,
provided that the cohesion and ease of use of the spatial
data and spatial data services covered by those infrastructures is thereby not impaired.
(19) Experience in the Member States has shown that
it is important, for the successful implementation of an
infrastructure for spatial information, that a minimum
number of services be made available to the public free
of charge. Member States should therefore make available, as a minimum and free of charge, the services for
discovering and, subject to certain speciﬁc conditions,
viewing spatial data sets.
(20) In order to assist the integration of the national
infrastructures into Inspire, Member States should provide access to their infrastructures through a Community geo-portal operated by the Commission, as well as
through any access points they themselves decide to operate.
(21) In order to make information from various levels
of public authority available, Member States should remove the practical obstacles faced in that regard by public authorities at national, regional and local level when
performing their public tasks that may have a direct or
indirect impact on the environment.
(22) Public authorities need to have smooth access to
relevant spatial data sets and services during the execution of their public tasks. Such access can be hindered if
it depends on individual ad hoc negotiations between
public authorities every time access is required. Member
States should take the necessary measures to prevent
such practical obstacles to the sharing of data, using for
example prior agreements between public authorities.
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bazaları və xidmətlərə rahat girişə malik olmalıdır. Belə
girişə, hər dəfə giriş tələb olunduğu zaman, ictimai
orqanlar arasında individual ad hoc danışıqlardan asılı
olaraq maneçilik törədilə bilər. Üzv dövlətlər ictimai
orqanlar arasında ilkin razılaşmaları nümunə kimi istifadə edərək, məlumatların paylanılmasına olan belə
praktik maneələrin qarşısını almaq üçün vacib tədbirlər
görməlidir.
(23) Ətraf mühitlə bağlı Birliyin qanunvericiliyinə
əsasən öhdəliklərin həyata keçirilməsi üçün eyni üzv
dövlətdə olan ictimai orqanlar digər ictimai orqanı tələb
olunan məkan məlumat bazaları və xidmətləri ilə təmin
edən zaman, əlaqəli üzv dövlət bu məkan məlumatı
bazaları və xidmətlərin ödənişli olmasının sərbəst seçim
hüququnun olmayacağından narahatdır. Milli hüquqa
uyğun olaraq, ictimai administrativ funksiyaları həyata
keçirən hökumət və digər ictimai orqanlar və ﬁziki və
hüquqi şəxslər arasında məkan məlumat bazaları və
xidmətləri üçün mexanizmlər ictimai orqanların
maliyyə dayanıqlığını, xüsusilə də gəlirini yüksəltmək
öhdəliyi olan orqanları nəzərə almalıdır, İstənilən hadisədə, tətbiq olunan istənilən xidmət haqları investisiyanın məntiqli qayıdışı ilə birgə, məlumatların
toplanması, hazırlanması, yenidən hazırlanması və
yayılması xərcini aşmamalıdır.
(24) Şəbəkə xidmətlərinin təmin olunması şəxsi
məlumatların emalı və belə məlumatların azad hərəkətinə münasibətdə fərdi şəxslərin mühaﬁzəsi ilə bağlı
Avropa Parlamenti və Avropa Şurasının 95/46/EC saylı
direktivinə uyğun olaraq şəxsi məlumatların qorunması
ilə bağlı prinsiplərə uyğun şəkildə həyata keçirilməlidir.
(25) Direktivə uyğun olaraq, belə ictimai orqanlar
arasında məkan məlumatlarının paylaşılması üçün
çərçivə nöqteyi-nəzərindən, həmin direktiv üzv dövlətdə olan belə ictimai orqanlar, həmçinin digər üzv
dövlətlərdə olan ictimai orqanlar və Komissiyanın paylaşmalarda neytral olması vacibliyini bildirir. Komissiya
institutları və orqanlarının mütəmadi olaraq bütün üzv
dövlətlərdən məkan məlumatlarını birləşdirmək və
qiymətləndirmək ehtiyacı olduğu üçün, onlar uyğun
şərtlərlə məkan məlumatları və məkan məlumatları xidmətləri və onların istifadəsinə çıxışı olmalıdır.
(26) Üçüncü tərəf tərəﬁndən qiymətli xidmətlərin
inkişafını hazırlamaq nöqteyi-nəzərindən, ictimai orqanlar və ictimaiyyətin faydalanması üçün, inzibati və milli
sərhədləri keçən məkan məlumatlarına çıxışı asanlaşdırmaq vacibdir.
(27). Məkan məlumatları üçün infrastrukturun eﬀektiv şəkildə həyata keçirilməsi bu işə yardım edənlər və
ya istifadəçilər qismində belə infrastrukturun yaradılmasında maraqla birgə koordinasiya tələb edir.
Bu səbəbdən hökumətin müxtəlif səviyyələrinə
doğru genişlənən və üzv dövlətlər daxilində səlahiyyət
və məsuliyyətləri nəzərə alan müvaﬁq koordinasiya
strukturları yaradılmalıdır.
(28) İnformasiya strukturlarının müasir və aktual
təcrübəsindən faydalanmaq üçün, bu direktivin həyata

(23) Where a public authority supplies another public
authority in the same Member State with spatial data
sets and services required for the fulﬁlment of reporting
obligations under Community legislation relating to the
environment, the Member State concerned should be
free to decide that those spatial data sets and services
shall not be subject to any charging. The mechanisms for
sharing spatial data sets and services between government and other public administrations and natural or
legal persons performing public administrative functions under national law should take into account the
need to protect the ﬁnancial viability of public authorities, in particular those that have a duty to raise revenue.
In any event, any charges applied should not exceed the
cost of collection, production, reproduction and dissemination together with a reasonable return on investment.
(24) The provision of network services should be carried out in full compliance with the principles relating
to the protection of personal data in accordance with Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the
Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and
on the free movement of such data [9].
(25) Frameworks for the sharing of spatial data between public authorities upon whom the Directive imposes a duty to share should be neutral in respect of such
public authorities within a Member State, but also in respect of such public authorities in other Member States
and of the Community institutions. Since the Community institutions and bodies frequently need to integrate
and assess spatial information from all the Member
States, they should be able to gain access to and use spatial data and spatial data services in accordance with harmonised conditions.
(26) With a view to stimulating the development of
added-value services by third parties, for the beneﬁt of
both public authorities and the public, it is necessary to
facilitate access to spatial data that extend over administrative or national borders.
(27) The eﬀective implementation of infrastructures
for spatial information requires coordination by all those
with an interest in the establishment of such infrastructures, whether as contributors or users. Appropriate coordination structures which extend to the various levels
of government and take account of the distribution of
powers and responsibilities within the Member States
should therefore be established.
(28) In order to beneﬁt from the state of the art and
actual experience of information infrastructures, it is appropriate that the measures necessary for the implementation of this Directive should be supported by
international standards and standards adopted by European standardisation bodies in accordance with the
procedure laid down in Directive 98/34/EC of the European Parliament and of the Council of 22 June 1998 laying down a procedure for the provision of information
in the ﬁeld of technical standards and regulations [10].
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keçirilməsi üçün vacib olan tədbirlərin beynəlxalq standartlar və texniki standartlar və qaydalar sahəsində informasiya təminatı üçün prosedura müəyyənləşdirən
Avropa Parlamentinin 98/34/EC saylı və Avropa Şurasının 22 İyun 1998-ci il tarixli Direktivində müəyyən
olunmuş proseduraya uyğun olaraq Avropa standartlaşdırma orqanları tərəﬁndən qəbul olunan standartlar
vasitəsilə dəstəklənəcək.
(29) Avropa Ətraf Mühit Agentliyi və Avropa Ətraf
Mühit İnformasiyası və Müşahidə Şəbəkəsinin yaradılması ilə bağlı 1990-cı il 7 May tarixli, 1210/90 saylı
Avropa Şurasının qaydasını ilə yaradılmış Avropa Ətraf
Mühit Agentliyinin məqsədi Avropa Birliyi səviyyəsində
Birliyi obyektiv, etibarlı və müqayisə oluna bilən ətraf
mühitlə bağlı informasiya ilə təmin etmək həvalə olunub
və onun məqsədi xüsusilə də üzv dövlətlər və Birliyin
institutları arasında qərarın qəbul olunması ilə bağlı ətraf
mühitlə bağlı informasiyanın axınını yaxşılaşdırmaqdır
və bu edəcək.
(30) Qanunun daha yaxşı şəkildə hazırlanması ilə
bağlı İnstitusional Razılaşmanın 34-cü maddəsinə
uyğun olaraq, üzv dövlətlər özlərinin və Komissiyanın
maraqları əsasında bu Direktiv və köçürmə tədbirləri
arasında olan nisbət mümkün qədər çox təsvir edən öz
cədvəllərini çəkməyə və onları ictimaiyyətə çatdırmağa
həvəsləndirilirlər.
(31) Bu direktivin həyata keçirilməsi üçün vacib olan
tədbirlər bu qanunda müəyyən olunmuş icraçı orqanların işi üçün proseduralar qoyan Şuranın 28 İyun, 1999cu il, 1999/468/EC of 28 saylı qərarına uyğun olaraq
qəbul olunmalıdır.
(32) Xüsusi olaraq, Komissiya I, II və III əlavələrdə
istinad olunmuş mövcud məlumat mövzularının təsvirinə uyğunlaşmalıdır. Belə tədbirlər ümumi həcmə malik
olduğu və bu direktivin qeyri-vacib elementlərində
düzəliş etmək üçün hazırlandığını nəzərə alaraq,
1999/468/EC saylı qərarın 5(a) maddəsində qeyd olunan
tənzimləyici proseduraya uyğun olaraq, uyğunlaşmalıdır.
(33) Komissiya məkan məlumatlar baza və xidmətlərinin qarşılıqlı fəaliyyəti və harmonizasiyası üçün
texniki qaydaları müəyyən edən, belə kompleks və xidmətlərə çıxışla bağlı şərtləri müəyyənləşdirən, həmçinin
şəbəkə xidmətlərinin texniki spesiﬁkasiyaları və öhdəlikləri ilə bağlı olan qaydaları qəbul etməyə səlahiyyəti
daşıyır.
Bel tədbirlər ümumi həcmli olduğu və yeni qeyrivacib elementlərin əlavə edilməsi ilə bu Direktivi həyata
keçirmək məqsədilə hazırlandığı üçün, onlar
1999/468/EC saylı Qərarın 5a maddəsində müəyyən olunmuş araşdırmaya ilə birgə, tənzimləyici proseduraya
uyğun olaraq qəbul olunmalıdır.
(34) Bu direktivin həyata keçirilməsi ilə bağlı qərarlar
və İnspirenin gələcək qiymətləndirilməsi üçün hazırlıq
işi bu direktivin həyata keçirilməsinin davamlı monitorinqi və davamlı hesabatların hazırlanmasını tələb edir.
(35) Bu direktivin məqsədi, məhz Avropa Cəmiyyə12

(29) Since the European Environment Agency set up
by Council Regulation (EEC) No 1210/90 of 7 May 1990
on the establishment of the European Environment
Agency and the European Environment Information
and Observation Network [11] has the task of providing
the Community with objective, reliable and comparable
environmental information at Community level, and
aims inter alia to improve the ﬂow of policy-relevant environmental information between Member States and
the Community institutions, it should contribute actively
to the implementation of this Directive.
(30) In accordance with point 34 of the Interinstitutional Agreement on better law-making [12], Member
States are encouraged to draw up, for themselves and in
the interests of the Community, their own tables illustrating, as far as possible, the correlation between this
Directive and the transposition measures, and to make
them public.
(31) The measures necessary for the implementation
of this Directive should be adopted in accordance with
Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying
down the procedures for the exercise of implementing
powers conferred on the Commission [13].
(32) In particular, the Commission should be empowered to adapt the description of the existing data
themes referred to in Annexes I, II and III. Since such
measures are of general scope and are designed to
amend non-essential elements of this Directive, they
should be adopted in accordance with the regulatory
procedure with scrutiny provided for in Article 5a of Decision 1999/468/EC.
(33) The Commission should also be empowered to
adopt implementing rules laying down technical
arrangements for the interoperability and harmonisation
of spatial data sets and services, rules governing the conditions concerning access to such sets and services, as
well as rules concerning the technical speciﬁcations and
obligations of network services. Since such measures are
of general scope and are designed to supplement this Directive by the addition of new non-essential elements,
they should be adopted in accordance with the regulatory procedure with scrutiny provided for in Article 5a
of Decision 1999/468/EC.
(34) Preparatory work for decisions concerning the
implementation of this Directive and for the future evolution of Inspire requires continuous monitoring of the
implementation of the Directive and regular reporting.
(35) Since the objective of this Directive, namely the
establishment of Inspire, cannot be suﬃciently achieved
by the Member States because of the transnational aspects and the general need within the Community to coordinate the conditions of access to, exchange and
sharing of spatial information, and can therefore be better achieved at Community level, the Community may
adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty. In accordance
with the principle of proportionality, as set out in that
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tində Məkan Məlumatları İnfrastrukturunun (İNSPİRE)
yaradılması transmilli aspektlər və məkan məlumatlarına çıxış, mübadilə və paylanma şərtlərini əlaqələndirmək üçün Komissiya daxilində ümumi tələb
nöqteyi-nəzərindən üzv dövlətlər tərəﬁndən kifayət
qədər nail oluna bilməz və bu səbəbdən Komissiya
səviyyəsində daha yaxşı tənzimlənə bilər və Komissiya
Müqavilənin 5-ci Maddəsində müəyyən olunmuş subsidiarlıq prinsipinə uyğun olaraq tədbirlərlə bağlı qərar
verə bilər. Bu maddədə əks olunmuş mütənasiblik prinsipinə görə, bu məqsədə çatmaq üçün bu Direktiv kənara çıxmır.
Bu direktivi qəbul etmişlər:

FƏSİL 1

Article, this Directive does not go beyond what is necessary in order to achieve this objective,
HAVE ADOPTED THIS DIRECTIVE:

CHAPTER I
GENERAL PROVISIONS
Article 1
1. The purpose of this Directive is to lay down general rules aimed at the establishment of the Infrastructure for Spatial Information in the European Community
(hereinafter referred to as Inspire), for the purposes of
Community environmental policies and policies or activities which may have an impact on the environment.
2. Inspire shall build upon infrastructures for spatial
information established and operated by the Member
States.

ÜMUMİ MÜDDƏALAR
Maddə 1
1. Bu Direktivin məqsədi Komissiyanın ətraf mühit
siyasəti və ya ətraf mühitə təsiri ola biləcək siyasət və ya
fəaliyyət məqsədləri üçün Avropa Cəmiyyətində Məkan
Məlumatları İnfrastrukturunun yaradılması məqsədi
daşıyan ümumi qaydaları müəyyən etməkdir.
2. Avropa Cəmiyyətində Məkan Məlumatları İnfrastrukturunun üzv dövlətlər tərəﬁndən yaradılmış və
idarə olunmuş məkan məlumatları infrastrukturlarına
əsasən yaradılacaq.
Maddə 2
1. Bu direktiv 2003/4/EC və 2003/98/EC saylı Direktivlərlə ziddiyyət təşkil etmir.
2. Bu direktiv ictimai orqanların intellektual mülkiyyət hüquqlarının mövcudluğu və mülkiyyətliliyinə
təsir etmir.
Maddə 3
Bu Direktiv məqsədləri üçün, aşağıdakı deﬁnisiyalar
bunlara tətbiq olunacaq:
1. “məkan məlumatları infrastrukturu” dedikdə
meta məlumatlar, məkan məlumat bazaları və məkan
məlumat xidmətləri başa düşülür; şəbəkə xidmətləri və
texnologiyalar; məlumatların paylanılması, onlara çıxış
və istifadəsi ilə bağlı razılaşmalar; və bu Direktivə uyğun
olaraq yaradılmış, idarə olunmuş və istifadəyə verilmiş
koordinasiya və monitorinq mexanizmləri, prosesləri və
proseduraları;
2. “məkan məlumatları” dedikdə spesiﬁk məkan və
ya coğraﬁ əraziyə birbaşa və ya bilavasitə istinadı olan
məlumatlar nəzərdə tutulur.
3. “məkan məlumat bazası” dedikdə məkan məlumatlarının müəyyən şəkildə toplanılması nəzərdə tutulur;
4. “məkan məlumat xidmətləri” dedikdə məkan
məlumat bazaları və ya müvaﬁq meta məlumatlarda

Article 2
1. This Directive is without prejudice to Directives
2003/4/EC and 2003/98/EC.
2. This Directive does not aﬀect the existence or ownership of public authorities' intellectual property rights.
Article 3
For the purposes of this Directive, the following deﬁnitions shall apply:
1. "infrastructure for spatial information" means
metadata, spatial data sets and spatial data services; network services and technologies; agreements on sharing,
access and use; and coordination and monitoring mechanisms, processes and procedures, established, operated
or made available in accordance with this Directive;
2. "spatial data" means any data with a direct or indirect reference to a speciﬁc location or geographical area;
3. "spatial data set" means an identiﬁable collection
of spatial data;
4. "spatial data services" means the operations which
may be performed, by invoking a computer application,
on the spatial data contained in spatial data sets or on
the related metadata;
5. "spatial object" means an abstract representation of
a real-world phenomenon related to a speciﬁc location
or geographical area;
6. "metadata" means information describing spatial
data sets and spatial data services and making it possible
to discover, inventory and use them;
7. "interoperability" means the possibility for spatial
data sets to be combined, and for services to interact,
without repetitive manual intervention, in such a way
that the result is coherent and the added value of the
data sets and services is enhanced;
8. "Inspire geo-portal" means an Internet site, or
equivalent, providing access to the services referred to
in Article 11(1);
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toplanılmış məkan məlumatları ilə bağlı kompüter tətbiqinə çağırmaqla icra olunan əməliyyatlar başa düşülür.
5. “məkan obyekti” dedikdə spesiﬁk yer və ya coğraﬁ
ərazi ilə əlaqəli real dünya fenomeninin mücərrəd təqdimatı başa düşülür
6. “meta məlumatlar” dedikdə məkan məlumat
bazaları və məkan məlumat xidmətlərini təsvir edən və
onları aşkara çıxarmaq, inventarizasiyasını aparmaq və
istifadə etməyə imkan verən informasiya başa düşülür;
7. “qarşılıqlı əlaqə” dedikdə təkrarlı şəkildə əl müdaxiləsi olmadan birləşdiriləcək məkan məlumat
bazaları və qarşılıqlı əlaqə yaradılacaq məkan məlumat
bazaları imkanı başa düşülür və bu elə formada həyata
keçirilməlidir ki, nəticə ardıcıl olsun və məlumat bazaları
və xidmətlərin əlavə dəyəri artsın;
8. “Avropa Cəmiyyətində Məkan Məlumatları İnfrastrukturunun geoportalı” dedikdə 11-ci (1) Maddədə
istinad olunmuş xidmətlərə çıxışı təmin edən internet
saytı və ya ekvivalent başa düşülür.
9. “ictimai orqan” dedikdə aşağıdakılar nəzərdə tutulur:
(a) milli, regional və ya lokal səviyyədə ictimai məsləhətçi
orqanları da daxil olmaqla, istənilən hökumət və ya ictimai administrasiya başa düşülür;
(b) ətraf mühitlə bağlı xüsusi tapşırıqlar, fəaliyyət və ya
xidmətlər də daxil olmaqla, milli qanunvericiliyə uyğun olaraq,
ictimai inzibati funksiyaları icra edən istənilən ﬁziki və ya
hüquqi şəxs başa düşülür və
(c) (a) və ya (b) bəndində qeyd olunmuş hər hansı orqan
və ya şəxsin nəzarəti altında ətraf mühitlə bağlı ictimai məsuliyyət və funksiyalara malik olan və ya belə xidmətləri təmin
edən istənilən ﬁziki və ya hüquqi şəxs;
Üzv dövlətlər müəyyən edə bilər ki, orqanlar və ya institutlar hüquqi və ya qanunverici bacarıq ilə işlədikləri zaman,
onlar bu direktivin məqsədləri üçün ictimai orqan olaraq
nəzərdən keçirilmir;
10. “üçüncü tərəf” dedikdə ictimai orqan yox, ﬁziki
və ya hüquqi şəxs başa düşülür.
Maddə 4
1. Bu Direktiv aşağıdakı şərtlərə cavab verən məkan
məlumat bazalarını əhatə edəcək:
(a) onlar üzv dövlətin yurisdiksiya hüquqlarına malik
olduğu və ya onları icra etdiyi əraziyə aid olur;
(b) onlar elektron formatdadır
(d) Onlar aşağıdakı tərəﬂərin adından və ya onlar
tərəﬁndən icra olunur:
(i) İcra orqanı tərəﬁndən hazırlanmış və ya qəbul olunmuş
və ya bu orqan tərəﬁndən idarə olunmuş və ya yenilənmiş və
ictimai tapşırıqların həcmi daxilində olan ictimai orqanlar;
(ii) 12-ci Maddəyə uyğun olaraq şəbəkənin açıq olduğu
üçüncü tərəf;
(e) onlar I, II və ya III Əlavədə sadalanmış mövzuların bir
və ya daha çoxuna aid olar
2. Eyni məkan məlumat bazasının çoxsaylı identik
nüsxələri müxtəlif icra orqanları tərəﬁndən və ya onların
adından saxlanıldığı halda, bu Direktiv yalnız müxtəlif
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9. "public authority" means:
(a) any government or other public administration, including public advisory bodies, at national, regional or local level;
(b) any natural or legal person performing public administrative functions under national law, including speciﬁc duties, activities or services in relation to the environment; and
(c) any natural or legal person having public responsibilities or functions, or providing public services relating to the
environment under the control of a body or person falling
within (a) or (b).
Member States may provide that when bodies or institutions are acting in a judicial or legislative capacity,
they are not to be regarded as a public authority for the
purposes of this Directive;
10. "third party" means any natural or legal person
other than a public authority.
Article 4
1. This Directive shall cover spatial data sets which
fulﬁl the following conditions:
(a) they relate to an area where a Member State has and/or
exercises jurisdictional rights;
(b) they are in electronic format;
(c) they are held by or on behalf of any of the following:
(i) a public authority, having been produced or received by
a public authority, or being managed or updated by that authority and falling within the scope of its public tasks;
(ii) a third party to whom the network has been made available in accordance with Article 12;
(d) they relate to one or more of the themes listed in Annex
I, II or III.
2. In cases where multiple identical copies of the same
spatial data set are held by or on behalf of various public
authorities, this Directive shall apply only to the reference
version from which the various copies are derived.
3. This Directive shall also cover the spatial data services relating to the data contained in the spatial data sets
referred to in paragraph 1.
4. This Directive does not require collection of new
spatial data.
5. In the case of spatial data sets which comply with
the condition set out in paragraph 1(c), but in respect of
which a third party holds intellectual property rights,
the public authority may take action under this Directive
only with the consent of that third party.
6. By way of derogation from paragraph 1, this Directive shall cover spatial data sets held by or on behalf
of a public authority operating at the lowest level of government within a Member State only if the Member State
has laws or regulations requiring their collection or dissemination.
7. The description of the existing data themes referred to in Annexes I, II and III may be adapted in accordance with the regulatory procedure with scrutiny
referred to in Article 22(3), in order to take into account
the evolving needs for spatial data in support of Community policies that aﬀect the environment.
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nüsxələrin yarandığı istinad versiyasına tətbiq olunacaq
3. Bu Direktiv həmçinin 1-ci Paraqrafda istinad olunmuş məkan məlumat bazalarında toplanılmış məlumatlarla bağlı məkan məlumat xidmətlərini əhatə edəcək.
4. Bu Direktiv yeni məkan məlumatlarının toplanılmasını tələb etmir.
5. Məkan məlumat bazalarının 1-ci (c) paraqrafda
müəyyən olunmuş şərtə uyğun gəldiyi lakin üçüncü
tərəﬁn intellektual mülkiyyət hüququna sahib olduğu
halda, ictimai orqan yalnız üçüncü tərəﬁn razılığı ilə bu
Direktivə uyğun olaraq tədbir görə bilər.
6. 1-ci paraqrafdan qismən imtina olunduğu halda,
bu direktiv üzv dövlət daxilində hökumətin ən aşağı
səviyyəsində fəaliyyət göstərən ictimai orqan tərəﬁndən
və ya onun adından məkan məlumat bazalarını əhatə
edəcək və bu zaman belə bir şərt nəzərə alınmalıdır ki,
üzv dövlət onların toplanılması və ya yayılmasını tələb
edən qanun və qaydalara malikdir.
7. I, II və III Əlavələrdə istinad olunmuş mövcud
məlumat mövzularının təsviri ətraf mühitə təsir edən
Komissiya siyasətlərinin dəstəklənməsində məkan
məlumatları üçün dəyişən ehtiyacları nəzərə almaq
məqsədilə 22-ci Maddədə (3) əks olunmuş araşdırma ilə
birgə, nizamlayıcı proseduraya uyğunlaşdırılacaq.

II Fəsil
META MƏLUMAT
Maddə 5
1. Üzv dövlətlər təminat verirlər ki, meta məlumatlar
məkan məlumatlar toplusu və I, II, III Əlavələrdə
sadalanan mövzulara müvaﬁq olan xidmətlər üçün
yaradılıb və bu meta məlumatlar qüvvədə qalır.
2. Meta məlumatlar aşağıdakı məlumatları özündə
birləşdirir:
a. Məkan məlumatları toplusunun Maddə 7.1-də nəzərdə
tutulan qaydaların yerinə yetirilməsi ilə uyğunluğu.
b. Məkan məlumatlar toplusu və xidmətlərə keçid və istifadə, uyğun və müvaﬁq ödəniş haqqı üçün müraciət şərtləri.
c. Məkan məlumatlar toplusunun keyﬁyyəti və qanuniliyi.
d. Dövlət hakimiyyəti məkan məlumatlar toplusu və xidmətlərinin yaradılması, idarə edilməsi, saxlanılması və
bölüşdürülməsinə görə cavabdehliyi.
e. Maddə 13-ə müvaﬁq olaraq məkan məlumatlarının ictimaiyyətə çıxışına məhdudiyyət və bu məhdudiyyətlərin
səbəbləri.
3. Üzv Dövlətlər meta məlumatların yerinə yetirilmiş
və Maddə 3.6-da qeyd olunmuş məqsədləri həyata
keçirmək məqsədilə kifayət qədər keyﬁyyətli olmasına
təminat vermək üçün lazımı tədbirlər görəcək.
4. Bu maddənin həyata keçirilməsi üçün qaydalar
Maddə 22.2-yə istinadən tənzimləyici proseduralara
uyğun olaraq 15 May 2008-ci ildə qəbul ediləcək. Bu qaydaların vacib, mövcud beynəlxalq standartlar və isti-

CHAPTER II
METADATA
Article 5
1. Member States shall ensure that metadata are created for the spatial data sets and services corresponding
to the themes listed in Annexes I, II and III, and that those
metadata are kept up to date.
2. Metadata shall include information on the following:
(a) the conformity of spatial data sets with the implementing rules provided for in Article 7(1);
(b) conditions applying to access to, and use of, spatial data
sets and services and, where applicable, corresponding fees;
(c) the quality and validity of spatial data sets;
(d) the public authorities responsible for the establishment,
management, maintenance and distribution of spatial data sets
and services;
(e) limitations on public access and the reasons for such
limitations, in accordance with Article 13.
3. Member States shall take the necessary measures to
ensure that metadata are complete and of a quality suﬃcient to fulﬁl the purpose set out in point (6) of Article 3.
4. Rules for the implementation of this Article shall
be adopted by 15 May 2008 in accordance with the regulatory procedure referred to in Article 22(2). These rules
shall take account of relevant, existing international standards and user requirements, in particular with relation
to validation metadata.
Article 6
Member States shall create the metadata referred to
in Article 5 in accordance with the following timetable:
(a) not later than two years after the date of adoption of implementing rules in accordance with Article 5(4) in the case of
the spatial data sets corresponding to the themes listed in Annexes I and II;
(b) not later than ﬁve years after the date of adoption of implementing rules in accordance with Article 5(4) in the case of
the spatial data sets corresponding to the themes listed in
Annex III.

CHAPTER III
INTEROPERABILITY OF SPATIAL DATA SETS
AND SERVICES
Article 7
1. Implementing rules laying down technical arrangements for the interoperability and, where practicable,
harmonisation of spatial data sets and services, designed
to amend non-essential elements of this Directive by
supplementing it, shall be adopted in accordance with
the regulatory procedure with scrutiny referred to in Ar-
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fadəçi tələbləri ilə xüsusilə də meta məlumatların ratiﬁkasiyasına uyğunluğu nəzərə alınmalıdır.
Maddə 6
Üzv Dövlətlər Maddə 5-ə istinadən aşağıdakılara
uyğun olaraq meta məlumatlar hazırlayacaqlar.
a. Əlavə I və II-də sadalanan mövzulara uyğun olaraq
məkan məlumatlar toplusunda Maddə 5.4 müvaﬁq olaraq həyata keçirmə qaydalarının qəbul edilməsindən sonra, iki ildən
gec olmayaraq;
b. Əlavə III-də sadalanan mövzulara uyğun olaraq məkan
məlumatlar toplusunda Maddə 5.4 müvaﬁq olaraq həyata
keçirmə qaydalarının qəbul edilməsindən sonra, beş ildən gec
olmayaraq.

III Fəsil
MƏKAN MƏLUMATLAR TOPLUSU VƏ
XİDMƏTLƏRİNİN QARŞILIQLI TƏSİRİ
Maddə 7
1. Bu Direktivin qeyri-vacib elementlərində düzəlişlər etmək üçün hazırlanmış məkan məlumat bazalarının
və xidmətlərin qarşılıqlı fəaliyyəti və harmonizasiyası
üçün texniki tədbirləri müəyyən edən həyata keçirilmə
qanunları 22-ci (3) Maddədə istinad olunmuş araşdırma
ilə birgə tənzimləyici proseduraya uyğun olaraq qəbul
olunacaq. Vacib istifadəçi tələbləri, mövcud təşəbbüslər
və məkan məlumatlar toplusunun harmonizasiyası
üçün beynəlxalq standartlar, o cümlədən, tətbiq edilə bilinməsi və gəlir-xərclərə nəzarət həyata keçirilmə qaydalarının inkişafında nəzərə alınacaq. Beynəlxalq hüquqa
əsasən yaradılan təşkilatlar məkan məlumatları toplusu
və xidmətlərinin harmonizasiyası və qarşılıqlı təsirinə
təminat vermək üçün müvaﬁq standartlar qəbul ediblər
və bu standartlar inteqrasiya oluna bilər və mövcud
texniki vasitələr əgər uyğundursa, paraqrafda qeyd olunan həyata keçirilmə qaydalarına aid edilə bilinər.
2. Paraqraf 1-də nəzərdə tutulan həyata keçirilmə
qaydalarının inkişafının əsası kimi, Komissiya qanunların xərclər və gəlirlər baxımından qüvvədə olması və
mütənasibliyi təmin etmək üçün təhlillərə başlayacaq və
Maddə 22.1-yə istinadən bu təhlillərin nəticələrini
komitə ilə bölüşəcək. Üzv Dövlətlər, Komissiya üçün
ona belə təhlilləri aparmaq məqsədilə şərait yaradacaq
lazımı məlumatla təmin edəcəklər.
3. Üzv Dövlətlər təmin edir ki, bütün bu yeni toplanmış və geniş şəkildə yenidən qurulmuş məkan məlumat
toplusu və müvaﬁq məkan məlumat xidmətləri paraqraf
1-ə istinadən həyata keçirilmə qaydalarına müvaﬁq
olaraq onun qəbul olunmasından sonra iki il içərisində
qüvvədədir və digər məkan məlumatlar toplusu və xidmətləri həyata keçirilmə qaydalarına müvaﬁq olaraq
onun qəbul olunmasından sonra yeddi il içərisində
qüvvədədir. Məkan məlumatlar toplusu həyata keçir-
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ticle 22(3). Relevant user requirements, existing initiatives and international standards for the harmonisation
of spatial data sets, as well as feasibility and cost-beneﬁt
considerations shall be taken into account in the development of the implementing rules. Where organisations
established under international law have adopted relevant standards to ensure interoperability or harmonisation of spatial data sets and services, these standards
shall be integrated, and the existing technical means
shall be referred to, if appropriate, in the implementing
rules mentioned in this paragraph.
2. As a basis for developing the implementing rules
provided for in paragraph 1, the Commission shall undertake analyses to ensure that the rules are feasible and
proportionate in terms of their likely costs and beneﬁts
and shall share the results of such analyses with the committee referred to in Article 22(1). Member States shall,
on request, provide the Commission with the information necessary to enable it to undertake such analyses.
3. Member States shall ensure that all newly collected
and extensively restructured spatial data sets and the
corresponding spatial data services are available in conformity with the implementing rules referred to in paragraph 1 within two years of their adoption, and that
other spatial data sets and services still in use are available in conformity with the implementing rules within
seven years of their adoption. Spatial data sets shall be
made available in conformity with the implementing
rules either through the adaptation of existing spatial
data sets or through the transformation services referred
to point (d) of Article 11(1).
4. Implementing rules referred to in paragraph 1
shall cover the deﬁnition and classiﬁcation of spatial objects relevant to spatial data sets related to the themes
listed in Annex I, II or III and the way in which those spatial data are geo-referenced.
5. Representatives of Member States at national, regional and local level as well as other natural or legal
persons with an interest in the spatial data concerned by
virtue of their role in the infrastructure for spatial information, including users, producers, added value service
providers or any coordinating body shall be given the
opportunity to participate in preparatory discussions on
the content of the implementing rules referred to in paragraph 1, prior to consideration by the Committee referred to in Article 22(1).
Article 8
1. In the case of spatial data sets corresponding to
one or more of the themes listed in Annex I or II, the implementing rules provided for in Article 7(1) shall meet
the conditions laid down in paragraphs 2, 3 and 4 of this
Article.
2. The implementing rules shall address the following aspects of spatial data:
(a) a common framework for the unique identiﬁcation of
spatial objects, to which identiﬁers under national systems can
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ilmə qaydalarına müvaﬁq olaraq qüvvədə ola bilər və
ya mövcud məkan məlumatlar toplusunun hazırlanması və ya Maddə 11.1.-yə istinadən xidmətlərin transformasiyası ilə qüvvədə qala bilər.
4. 1-ci paraqrafda nəzərdə tutulmuş həyata keçirmə
qaydaları Əlavə I, II və III-də sadalanan mövzularla və
geo-istinadlı məkan məlumatlarının olduğu şəraitlə
bağlı məkan məlumatları toplusuna aid məkan cisimlərinin təsnifatı və müəyyənləşdirilməsini əhatə etməlidir.
5. Üzv Dövlətlərin Nümayəndələri milli, regional və
yerli səviyyədə, eyni zamanda istifadəçilər, produserlər,
əlavə dəyər xidməti xidməti təchizatçıları və ya istənilən
koordinasiya orqanı da daxil olmaqla, məkan məlumatları infrastrukturlarındakı rollarından əsasında məkan
məlumatları ilə maraqlı olan digər ﬁziki və hüquqi şəxslərə Maddə 22 (1)-də istinad olunmuş Komitənin nəzərdən keçirməsindən əvvəl 1-ci Paraqrafda istinad olunmuş
həyata keçirilmə qaydaları məzmumunda hazırlıq ilə
bağlı müzakirələrdə iştirak etmək imkanı verilir.
Maddə 8.
1. Əlavə I və II-də sadalanan mövzuların birinə və
daha çoxuna aid olan məkan məlumatları toplusu
əsasən, Maddə 7.1-də nəzərdə tutulan həyata keçirmə
qaydaları bu Maddənin 2, 3 və 4-cü paraqraﬂarında
nəzərdə tutulan şərtlərə cavab verməlidir.
2. Həyata keçirmə qaydaları aşağıdakı məkan
məlumatlarının aspektlərini əhatə edəcək:
a. İdentiﬁkatorların milli sistemlər əsasında öz aralarında
qarşılıqlı təsiri təmin etmək məqsədilə məkan obyektlərinin
özünəməxsus şəkildə eyniləşdirilməsi üçün vahid strukturun
yaradılması.
b. məkan obyektləri arasında əlaqə.
c. bir qayda olaraq ətraf mühitə təsiri olan siyasət üçün
tələb olunan başlıca atributlar və çoxdilli ensiklopediyalar.
d. məlumatın müvəqqəti vəziyyəti haqqında informasiya.
e. məlumatları yenilənməsi.
3. Həyata keçirmə qaydaları eyni məkana aid informasiya maddələri və müxtəlif sahələrdə əks olunmuş
informasiya maddələri arasındakı ardıcıllığı təmin
etmək üçün tərtib edilə bilər.
4. Həyata keçirmə qaydaları müxtəlif məkan məlumatlar toplusundan alınmış informasiyaların Maddə
7.4 və bu Maddənin 2-ci paraqrafında nəzərdə tutulmuş
aspektlərlə müqayisə oluna bilmə qabiliyyətini təmin
etmək üçün tərtib edilə bilər.
Maddə 9.
Maddə 7.1-də nəzərdə tutulmuş həyata keçirmə qaydaları aşağıdakı qraﬁkə əsasən qəbul edilə bilər.
a. Əlavə I-də sadalanan mövzulara müvaﬁq olaraq məkan
məlumatlar toplusu halında 15 May 2009-cu ildən gec olmayaraq.
b. Əlavə II və III-də sadalanan mövzulara müvaﬁq olaraq
məkan məlumatlar toplusu halında 15 May 2012-ci ildən gec
olmayaraq.

be mapped in order to ensure interoperability between them;
(b) the relationship between spatial objects;
(c) the key attributes and the corresponding multilingual
thesauri commonly required for policies which may have an
impact on the environment;
(d) information on the temporal dimension of the data;
(e) updates of the data.
3. The implementing rules shall be designed to ensure consistency between items of information which
refer to the same location or between items of information which refer to the same object represented at diﬀerent scales.
4. The implementing rules shall be designed to ensure that information derived from diﬀerent spatial data
sets is comparable as regards the aspects referred to in
Article 7(4) and in paragraph 2 of this Article.
Article 9
The implementing rules provided for in Article 7(1)
shall be adopted in accordance with the following
timetable:
(a) no later than 15 May 2009 in the case of the spatial data
sets corresponding to the themes listed in Annex I;
(b) no later than 15 May 2012 in the case of the spatial data
sets corresponding to the themes listed in Annex II or III.
Article 10
1. Member States shall ensure that any information,
including data, codes and technical classiﬁcations,
needed for compliance with the implementing rules provided for in Article 7(1) is made available to public authorities or third parties in accordance with conditions
that do not restrict its use for that purpose.
2. In order to ensure that spatial data relating to a geographical feature, the location of which spans the frontier between two or more Member States, are coherent,
Member States shall, where appropriate, decide by mutual consent on the depiction and position of such common features.

CHAPTER IV
NETWORK SERVICES
Article 11
1. Member States shall establish and operate a network of the following services for the spatial data sets
and services for which metadata have been created in
accordance with this Directive:
(a) discovery services making it possible to search for spatial
data sets and services on the basis of the content of the corresponding metadata and to display the content of the metadata;
(b) view services making it possible, as a minimum, to display, navigate, zoom in/out, pan, or overlay viewable spatial
data sets and to display legend information and any relevant
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Maddə 10.
1. Üzv Dövlətlər təmin edilər ki, məlumatların, kodların və texniki təsnifatların daxil olduğu informasiyaların Maddə 7.1-də nəzərdə tutulan həyata keçirmə
qaydalarına uyğun olması bu məlumatların istifadəsi
üçün məhdudiyyət olmadığı təqdirdə dövlət orqanlarına və üçüncü şəxslərin istifadəsinə açıq ola bilər.
2. Coğraﬁ xüsusiyyətlərə və iki və daha artıq Üzv
Dövlətlərin sərhədlərini əhatə edən məkanlara aid
məkan məlumatlarının ardıcıllığını təmin etmək üçün
onlar ardıcıl olmalıdır və lazım gələrsə Üzv Dövlətlər
qarşılıqlı razılaşma əsasında belə xüsusiyyətlərin
vəziyyəti və təsviri haqqında qərara gələ bilərlər.

IV Fəsil
1. Üzv Dövlətlər Direktivə əsasən tərtib edilmiş meta
məlumatları hazırlanmış məkan məlumatlar toplusu və
xidmətləri üçün aşağıdakı xidmətlər şəbəkəsini yaratmalı və idarə etməlidir:
a. Kəşﬁyyat xidmətləri meta məlumatların məzmunu
əsasında məkan məlumatlar toplusu və xidmətlərini tapmaq
və meta məlumatların məzmununu əks etdirmək üçün imkan
yaradır.
b. Təsviri xidmətlər, ən azından, görünən məkan məlumatlar toplusunu göstərmək, hərəkət etdirmək, böyütmək, kiçiltmək, təhlil etmək və yerləşdirmək və köhnə məlumatı və hər
hansı bir meta məlumatın müvaﬁq məzmunu təsvir etmək
üçün imkan yaradır.
c. Yükləmə xidmətləri məkan məlumatlar toplusunun və
ya belə məlumatların hissələrinin sürətlərinin çıxarılmasına,
yüklənməsinə və həmçinin birbaşa giriş üçün imkan yaradacaq.
d. Transformasiya xidmətləri məkan məlumatlar toplusunun qarşılıqlı əlaqə imkanlarına nail olmaq üçün dəyişilməsinə
şərait yaradır.
e. Məkan məlumat xidmətlərinin tətbiq olunmasına imkan
yaradan xidmətlər.
Bu xidmətlər müvaﬁq istifadəçi tələblərini də nəzərə
almalıdır və istifadə üçün asan, ictimaiyyətə açıq, internet vasitəsilə və digər müvaﬁq telekommunikasiya vasitələri əldə oluna bilinən olmalıdır.
2. Paraqraf 1-in a bəndindəki nəzərdə tutulmuş xidmətlərin məqsədilə, ən azından aşağıdakı axtarış kriteriyalarının kombinasiyası yerinə yetirilməlidir.
a. Açar sözlər;
b. Məkan məlumatları və xidmətlərinin təsnifatı;
c. Məkan məlumatları toplusunun keyﬁyyəti və qüvvədə
qalması;
d. Maddə 7.1-də qeyd olunmuş həyata keçirmə qaydaları
ilə uyğunluq dərəcəsi;
e. Coğraﬁ məkan;
f. Məkan məlumatlar toplusu və xidmətlərinə giriş və istifadə şərtləri.
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content of metadata;
(c) download services, enabling copies of spatial data sets,
or parts of such sets, to be downloaded and, where practicable,
accessed directly;
(d) transformation services, enabling spatial data sets to be
transformed with a view to achieving interoperability;
(e) services allowing spatial data services to be invoked.
Those services shall take into account relevant user
requirements and shall be easy to use, available to the
public and accessible via the Internet or any other appropriate means of telecommunication.
2. For the purposes of the services referred to in point
(a) of paragraph 1, as a minimum the following combination of search criteria shall be implemented:
(a) keywords;
(b) classiﬁcation of spatial data and services;
(c) the quality and validity of spatial data sets;
(d) degree of conformity with the implementing rules provided for in Article 7(1);
(e) geographical location;
(f) conditions applying to the access to and use of spatial
data sets and services;
(g) the public authorities responsible for the establishment,
management, maintenance and distribution of spatial data sets
and services.
3. The transformation services referred to in point (d)
of paragraph 1 shall be combined with the other services
referred to in that paragraph in such a way as to enable
all those services to be operated in conformity with the
implementing rules provided for in Article 7(1).
Article 12
Member States shall ensure that public authorities
are given the technical possibility to link their spatial
data sets and services to the network referred to in Article 11(1). This service shall also be made available upon
request to third parties whose spatial data sets and services comply with implementing rules laying down obligations with regard, in particular, to metadata, network
services and interoperability.
Article 13
1. By way of derogation from Article 11(1), Member
States may limit public access to spatial data sets and services through the services referred to in point (a) of Article
11(1) where such access would adversely aﬀect international relations, public security or national defence.
By way of derogation from Article 11(1), Member
States may limit public access to spatial data sets and
services through the services referred to in points (b) to
(e) of Article 11(1), or to the e-commerce services referred
to in Article 14(3), where such access would adversely
aﬀect any of the following:
(a) the conﬁdentiality of the proceedings of public authorities, where such conﬁdentiality is provided for by law;
(b) international relations, public security or national defence;
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g. Dövlət orqanları məkan məlumatları toplusu və xidmətlərinin yaradılmasına, idarə edilməsinə, saxlanılmasına və
paylaşdırılmasına cavabdehdirlər.
3. Paraqraf 1-in d bəndində qeyd olunmuş transformasiya xidmətləri paraqrafda qeyd edilmiş digər xidmətlərlə kombinə edilə bilər, o halda ki, bütün bu
xidmətlər Maddə 7.1-də nəzərdə tutulmuş həyata
keçirmə qaydaları ilə uyğunluq təşkil etsin.
Maddə 12.
Üzv dövlətlər təmin edirlər ki, dövlət orqanlarına öz
məkan məlumatlar toplusu və xidmətlərini Maddə 11.1də nəzərdə tutulmuş şəbəkələrlə əlaqələndirmək üçün
bəzi texniki imkanlar verilib. Bu xidmətlər həmçinin,
məkan məlumatlar toplusu və xidmətlərinin meta
məlumatlar, şəbəkə xidmətləri və qarşılıqlı əlaqələrlə
bağlı öhdəliklər üçün nəzərdə tutulmuş həyata keçirmə
qaydaları ilə uyğun gələn üçüncü şəxslərin xahişi
əsasında göstərilə bilinər.
Maddə 13.
1. Maddə 11.1-ni istisna etməklə, Üzv Dövlətlər
məkan məlumatları toplusu və xidmətlərinə daxil olmağı Maddə 11.1.a-də nəzərdə tutulmuş xidmətlərlə
məhdudlaşdıra bilərlər, o halda ki, belə məlumatlara
daxil olmalar, beynəlxalq münasibətlərə, dövlət təhlükəsizliyinə və milli müdaﬁəyə mənﬁ şəkildə təsir edə bilər.
Maddə 11.1-ni istisna etməklə, Üzv Dövlətlər məkan
məlumatları toplusu və xidmətlərinə daxil olmağı
Maddə 11.1.b-də nəzərdə tutulmuş xidmətlərlə və
Maddə 14.3-də nəzərdə tutulmuş elektron ticarət xidmətləri ilə məhdudlaşdıra bilərlər, o halda ki, belə
məlumatlara daxil olmalar, aşağıdakılara mənﬁ şəkildə
təsir edə bilər:
a. Dövlətin orqanlarının fəaliyyətinin hüquq qaydaları ilə
təmin olunan məxﬁliyi.
b. Beynəlxalq münasibətlər, dövlət təhlükəsizliyi və milli
müdaﬁə.
c. ədliyyə prosesi, hər hansı bir şəxsin ədalətli şəkildə
mühakimə edilmə imkanının və dövlət orqanlarının cinayət və
intizam xarakterli təhqiqatları icra etmək üçün imkanlarıdır.
d. Ticarət və sənaye məlumatlarının məxﬁliyi, belə məxﬁlik, vergi sirləri və statistik məxﬁliyin də saxlanılması ilə əlaqədar dövlət maraqları da daxil olmaqla, iqtisadi maraqları
qorumaq üçün milli və ictimai hüquqla təmin edilir.
e. əqli mülkiyyət haqları.
f. Məlumatların ictimaiyyətə açıqlanmasına icazə verməyən ﬁziki şəxslərin özləri haqqında şəxsi məlumatların və
sənədlərin məxﬁliyi və bu məxﬁlik milli və ictimai hüquqla
təmin edilir.
g. Könüllü əsasda müraciət olunmuş informasiya ilə təmin
edən hər hansı şəxsin maraqları və ya müdaﬁəsi, əgər bu şəxs
müvaﬁq informasiyanın buraxılmasına razılıq verməyibsə
hüquqi məsuliyyətlə müəyyən olunur.
h. Bu məlumatların aid olduğu ətraf mühitin və nadir
növlərin yerlərinin qorunması.
2. Paraqraf 1-də nəzərdə tutulmuş keçid məh-

(c) the course of justice, the ability of any person to receive
a fair trial or the ability of a public authority to conduct an enquiry of a criminal or disciplinary nature;
(d) the conﬁdentiality of commercial or industrial information, where such conﬁdentiality is provided for by national or
Community law to protect a legitimate economic interest, including the public interest in maintaining statistical conﬁdentiality and tax secrecy;
(e) intellectual property rights;
(f) the conﬁdentiality of personal data and/or ﬁles relating
to a natural person where that person has not consented to the
disclosure of the information to the public, where such conﬁdentiality is provided for by national or Community law;
(g) the interests or protection of any person who supplied
the information requested on a voluntary basis without being
under, or capable of being put under, a legal obligation to do
so, unless that person has consented to the release of the information concerned;
(h) the protection of the environment to which such information relates, such as the location of rare species.
2. The grounds for limiting access, as provided for in
paragraph 1, shall be interpreted in a restrictive way, taking into account for the particular case the public interest
served by providing this access. In every particular case,
the public interest served by disclosure shall be weighed
against the interest served by limiting or conditioning
the access. Member States may not, by virtue of points
(a), (d), (f), (g) and (h) of paragraph 1, limit access to information on emissions into the environment.
3. Within this framework, and for the purposes of the
application of point (f) of paragraph 1, Member States
shall ensure that the requirements of Directive 95/46/EC
are complied with.
Article 14
1. Member States shall ensure that the services referred to in points (a) and (b) of Article 11(1) are available
to the public free of charge.
2. By way of derogation from paragraph 1, Member
States may allow a public authority supplying a service
referred to in point (b) of Article 11(1) to apply charges
where such charges secure the maintenance of spatial
data sets and corresponding data services, especially in
cases involving very large volumes of frequently updated data.
3. Data made available through the view services referred to in point (b) of Article 11(1) may be in a form
preventing their re-use for commercial purposes.
4. Where public authorities levy charges for the services referred to in points (b), (c) or (e) of Article 11(1),
Member States shall ensure that e-commerce services are
available. Such services may be covered by disclaimers,
click-licences or, where necessary, licences.
Article 15
1. The Commission shall establish and operate an Inspire geo-portal at Community level.
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dudiyyətləri üçün əsaslar, dövlət maraqlarına bu daxilolmanı təmin etməklə xidmət edilən xüsusi halları nəzərə
almaqla məhdud yolla şərh edilə bilər. Hər bir xüsusi
halda, məlumatların açıqlanması ilə xidmət olunan ictimai maraq məlumatlara çıxışı məhdudlaşdıran və ya
müəyyən şərtlər qoymaqla xidmət edən maraqlara qarşı
irəli sürülür. Üzv Dövlətlər, paraqraf 1-in a, d, f, g və h
bəndləri vasitəsilə ətraf mühitin çirklənməsi ilə bağlı
məlumatların əldə olunması məhdudlaşdıra bilməzlər.
3. Bu çərçivədə və paraqraf 1-in (f) bəndinin tətbiqi
məqsədilə, Üzv Dövlətlər təmin etməlidirlər ki, 95/46/EC
saylı Direktivin tələbləri bununla uyğun təşkil edir.
Maddə 14.
1. Üzv Dövlətlər təmin edirlər ki, Maddə 11.1.a-da və
Maddə 11.1.b-də nəzərdə tutulmuş xidmətlər ictimaiyyətin istifadə üçün pulsuzdur.
2. Paraqraf 1-i istisna etməklə, Üzv Dövlətlər Maddə
11.1.b-də nəzərdə tutulmuş xidmətləri təmin edən
dövlət orqanlarına tez-tez yenilənən geniş həcmli
məlumatların da daxil olduğu, məkan məlumatlar
toplusunu və müvaﬁq xidmətlərin saxlanılmasını
mühaﬁzə edən tapşırıqları icra etmək üçün icazə verə
bilərlər.
3. Maddə 11.1.b-də qeyd olunmuş müşahidə xidmətləri vasitəsilə əldə olunan məlumatlar kommersiya
məqsədləri üçün onların yenidən istifadəsinin qarşısını
alacaq şəkildə ola bilər.
4. Dövlət orqanları Maddə 11.1.b, 11.1.c və 11.1.e-də
nəzərdə tutulmuş xidmətlər üçün ödənişlər aldıqda, Üzv
Dövlətlər elektron ticarət xidmətlərini təmin etməlidirlər.
Belə xidmətlər hüquqdan imtina, klik-lisenziylar və lazım
gələrsə, lisenziyalar vasitəsilə də əvəz oluna bilinər.
Maddə 15.
1. Komissiya ictimai səviyyədə Avropa Birliyində
Məkan Məlumatları İnfrastrukturu Geoportalı yarada
və onu idarə edə bilər.
2. Üzv Dövlətlər paraqraf 1-də nəzərdə tutulmuş
Avropa Birliyində Məkan Məlumatları İnfrastrukturu
geoportalları vasitəsilə Maddə 11.1-də nəzərdə tutulmuş
xidmətlərdən istifadəni təmin edə bilərlər. Üzv Dövlətlər
eyni zamanda öz çıxış nöqtələri vasitəsilə belə xidmətlərdən istifadəni təmin edə bilərlər.
Maddə 16.
Bu fəslin vacib olmayan elementlərində düzəliş
etmək üçün qəbul olunan həyata keçirmə qaydaları
Maddə 22.3-də nəzərdə tutulmuş tənzimləyici proseduralara müvaﬁq olaraq qəbul edilə bilər və bunlar aşağıdakı kimidir:
a. Maddə 11 və 12-də nəzərdə tutulmuş xidmətlərin texniki
xüsusiyyətləri və bu xidmətlər üçün minimum kriteriyalar İctimai ətraf mühit qanunvericiliyi çərçivəsində qəbul edilmiş
mövcud tələbləri və təkliﬂəri, elektron ticarət xidmətlərini və
texnoloji inkişaﬂarı nəzərə alır.
b. Maddə 12-də nəzərdə tutulmuş öhdəliklər.
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2. Member States shall provide access to the services
referred to in Article 11(1) through the Inspire geo-portal
referred to in paragraph 1. Member States may also provide access to those services through their own access
points.
Article 16
Rules for implementation designed to amend nonessential elements of this Chapter by supplementing it,
shall be adopted in accordance with the regulatory procedure with scrutiny referred to in Article 22(3), and shall
in particular lay down the following:
(a) technical speciﬁcations for the services referred to in Articles 11 and 12 and minimum performance criteria for those
services, taking account of existing reporting requirements and
recommendations adopted within the framework of Community environmental legislation, existing e-commerce services
and technological progress;
(b) the obligations referred to in Article 12.

CHAPTER V
DATA-SHARING
Article 17
1. Each Member State shall adopt measures for the
sharing of spatial data sets and services between its public authorities referred to in point (9)(a) and (b) of Article
3. Those measures shall enable those public authorities
to gain access to spatial data sets and services, and to
exchange and use those sets and services, for the purposes of public tasks that may have an impact on the
environment.
2. The measures provided for in paragraph 1 shall
preclude any restrictions likely to create practical obstacles, occurring at the point of use, to the sharing of spatial
data sets and services.
3. Member States may allow public authorities that
supply spatial data sets and services to license them to,
and/or require payment from, the public authorities or
institutions and bodies of the Community that use these
spatial data sets and services. Any such charges and licenses must be fully compatible with the general aim of
facilitating the sharing of spatial data sets and services
between public authorities. Where charges are made,
these shall be kept to the minimum required to ensure
the necessary quality and supply of spatial data sets and
services together with a reasonable return on investment, while respecting the self-ﬁnancing requirements
of public authorities supplying spatial data sets and
services, where applicable. Spatial data sets and services
provided by Member States to Community institutions
and bodies in order to fulﬁl their reporting obligations
under Community legislation relating to the environment shall not be subject to any charging.
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V FƏSİL
MƏLUMATLARIN PAYLANILMASI
Maddə 17
1. Hər bir üzv dövlət 3-cü Maddənin (9) (a) və (b)
maddəsində istinad olunmuş öz ictimai orqanları
arasında məkan məlumat bazaları və xidmətlərinin paylanılması üçün tədbirlər qəbul edəcək. Bu tədbirlər ətraf
mühitə təsir göstərə biləcək ictimai tapşırıqlar məqsədləri üçün həmin ictimai orqanlara məkan məlumat
bazaları və xidmətlərinə çıxışa və bu baza və xidmətləri
mübadilə etmək və istifadə etməyə imkan yaradacaq.
2. 1-ci paraqrafda əks olunmuş bu tədbirlər məlumatlardan istifadə zamanı məkan məlumat bazaları və
xidmətlərinin paylanılmasına praktik maneələr yarada
biləcək istənilən məhdudiyyətlərin qarşısını almalıdır.
3. 3. Üzv dövlətlər məkan məlumat bazaları və xidmətlərini təmin edən ictimai orqanlara onları lisenziyalaşdırmaq və ya bu məkan məlumatları və
xidmətlərindən istifadə edən ictimai orqanlar və ya
Komissiyanın institutları və orqanlarından ödəniş tələb
etməyə icazə verə bilər. İstənilən belə ödənişlər və ya
lisenziyalar ictimai orqanlar arasında məkan məlumat
bazaları və xidmətlərin paylanılmasının asanlaşdırılması
ilə bağlı ümumi məqsədə tam şəkildə uyğun olmalıdır.
Ödənişlər müəyyən edildiyi zaman məkan məlumat
bazaları və xidmətlərini təmin edən ictimai orqanların
özünü maliyyələşdirmə tələblərini nəzərə almaqla
məkan məlumat bazaları və xidmətlərinin zəruri keyﬁyyət və təminatını təmin etmək məqsədilə tələb olunan
minimuma uyğun olmalıdır. Üzv dövlətlər tərəﬁndən
ətraf mühitlə bağlı Komissiyanın qanunvericiliyində
nəzərdə tutulmuş hesabat vermə öhdəliklərini yerinə yetirmək üçün Komissiya institutları və orqanları üçün
təmin edilmiş məkan məlumat bazaları və xidmətləri
üçün heç bir ödəniş nəzərdə tutulmur.
4. 1, 2 və 3-cü paraqraﬂarda istinad olunmuş məkan
məlumat bazaları və xidmətlərinin paylanılması üçün
tədbirlər ətraf mühitə təsiri ola biləcək ictimai tapşırıq
məqsədləri üçün 3-cü maddənin (9) (a) və (b) maddələrində istinad olunmuş digər üzv dövlətlərin ictimai
orqanlarına və Birliyin institutları və orqanlarına açıq
olacaq.
5. 1, 2 və 3-cü paraqraﬂarda istinad olunmuş məkan
məlumat bazaları və xidmətlərinin paylanılması üçün
tədbirlər ətraf mühitə təsiri ola biləcək ictimai tapşırıq
məqsədləri üçün qarşılıqlı və ekvivalent əsasda Birlik və
üzv dövlətlərin üzv olduğu beynəlxalq razılaşmalar vasitəsilə yaranmış orqanlara açıq olacaq.
6. 1, 2 və 3-cü paraqraﬂarda istinad olunmuş məkan
məlumat bazaları və xidmətlərinin paylanılması üçün
tədbirlərin 4 və 5-ci paraqraﬂara uyğun olaraq istifadə
üçün açıq olduğu halda, bu tədbirlər onların istifadəsini
şərtləndirən milli qanuna uyğun olaraq tələblərlə
müşayiət oluna bilər

4. The arrangements for the sharing of spatial data sets
and services provided for in paragraphs 1, 2 and 3 shall
be open to public authorities referred to in point (9)(a) and
(b) of Article 3 of other Member States and to the institutions and bodies of the Community, for the purposes of
public tasks that may have an impact on the environment.
5. The arrangements for the sharing of spatial data
sets and services provided for in paragraphs 1, 2 and 3
shall be open, on a reciprocal and equivalent basis, to
bodies established by international agreements to which
the Community and Member States are parties, for the
purposes of tasks that may have an impact on the environment.
6. Where the arrangements for the sharing of spatial
data sets and services provided for in paragraphs 1, 2
and 3 are made available in accordance with paragraphs
4 and 5, these arrangements may be accompanied by requirements under national law conditioning their use.
7. By way of derogation from this Article, Member
States may limit sharing when this would compromise
the course of justice, public security, national defence or
international relations.
8. Member States shall provide the institutions and
bodies of the Community with access to spatial data sets
and services in accordance with harmonised conditions.
Implementing rules governing those conditions, designed to amend non-essential elements of this Directive
by supplementing it, shall be adopted in accordance
with the regulatory procedure with scrutiny referred to
in Article 22(3). These implementing rules shall fully respect the principles set out in paragraphs 1 to 3.

CHAPTER VI
COORDINATION AND
COMPLEMENTARY MEASURES
Article 18
Member States shall ensure that appropriate structures and mechanisms are designated for coordinating,
across the diﬀerent levels of government, the contributions of all those with an interest in their infrastructures
for spatial information.
These structures shall coordinate the contributions
of, inter alia, users, producers, added-value service
providers and coordinating bodies, concerning the identiﬁcation of relevant data sets, user needs, the provision
of information on existing practices and the provision of
feedback on the implementation of this Directive.
Article 19
1. The Commission shall be responsible for coordinating Inspire at Community level and shall be assisted
for that purpose by relevant organisations and, in particular, by the European Environment Agency.
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7. Bu maddədən imtina etməklə, üzv dövlətlər bu
məlumatların ədalət, ictimai təhlükəsizlik, milli müdaﬁə
və ya beynəlxalq münasibətlər mənﬁ təsir etdiyi halda
onların yayılmasını məhdudlaşdırmaq lazımdır.
8. Üzv dövlətlər Birliyin institut və orqanlarını
razılaşdırılmış şərtlərə uyğun olaraq, məkan məlumat
bazaları və xidmətlərinə çıxışla təmin edəcək. Bu direktivə əlavələr etməklə onun qeyri-vacib elementlərini
düzəlişlər etmək üçün hazırlanmış bu şərtləri idarə edən
həyata keçirilmə qaydaları 22-ci (3) Maddədə istinad olunmuş istintaqla birgə tənzimləyici proseduraya uyğunlaşdırılacaq. Həyata keçirilmə ilə bağlı bu qaydalar 1-ci
dən 3-cü paraqrafa kimi müəyyən olunmuş prinsiplərə
tam şəkildə uyğun gəlir.

VI FƏSİL

2. Each Member State shall designate a contact point,
usually a public authority, to be responsible for contacts
with the Commission in relation to this Directive. This
contact point will be supported by a coordination structure, taking account of the distribution of powers and responsibilities within the Member State.
Article 20
The implementing rules referred to in this Directive
shall take due account of standards adopted by European standardisation bodies in accordance with the procedure laid down in Directive 98/34/EC, as well as
international standards.

CHAPTER VII
FINAL PROVISIONS

KOORDİNASİYA VƏ TAMAMLAYICI TƏDBİRLƏR
Maddə 18
Üzv dövlətlər müvaﬁq strukturlar və mexanizmlərin
hökumətin müxtəlif səviyyələrində, məkan məlumatları
infrastrukturuna maraqlı olan tərəﬂərin yardımı ilə koordinasiya etmək üçün hazırlandığını təmin edəcək.
Bu strukturlar müvaﬁq məlumat bazalarının identiﬁkasiyası, istifadəçi tənzimləmələri, mövcud təcrübələrlə
bağlı informasiya təminatı və bu direktivin həyata keçirilməsi üçün tövsiyələrin təminatı ilə bağlı istifadəçilər,
istehsalçılar, əlavə dəyər xidmət təchizatçıları və koordinasiya orqanlarının yardımlarını əlaqələndirəcək.
Maddə 19
1. Komissiya Birlik səviyyəsində Avropa Cəmiyyətində Milli Məkan Məlumatları İnfrastrukturunu koordinasiya etmək üçün məsuliyyət daşıyacaq və bu
məqsədlə Komissiyaya müvaﬁq təşkilatlar, xüsusilə də
Avropa Ətraf Mühitlə bağlı Agentlik tərəﬁndən yardım
ediləcək.
2. Hər bir üzv dövlət bu Direktiv ilə əlaqədar olaraq,
Komissiya ilə əlaqələr yaratmaq üçün məsuliyyət daşıyacaq əlaqədar şəxs, ümumi qaydaya əsasən əlaqəli şəxs
təyin edəcək. Bu əlaqədar şəxs üzv dövlət daxilində
səlahiyyət və məsuliyyətlərin bölgüsünü nəzərə alaraq,
koordinasiya strukturu tərəﬁndən dəstəklənəcək.
Maddə 20
Bu direktivdə istinad olunmuş həyata keçirilmə qaydaları 98/34/EC saylı Direktiv, həmçinin beynəlxalq standartlarda əks olunmuş proseduraya uyğun olaraq
Avropa standartlaşma orqanları tərəﬁndən qəbul olunmuş standartları nəzərə alacaq.
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Article 21
1. Member States shall monitor the implementation
and use of their infrastructures for spatial information.
They shall make the results of this monitoring accessible
to the Commission and to the public on a permanent
basis.
2. No later than 15 May 2010 Member States shall
send to the Commission a report including summary descriptions of:
(a) how public sector providers and users of spatial data
sets and services and intermediary bodies are coordinated, and
of the relationship with the third parties and of the organisation
of quality assurance;
(b) the contribution made by public authorities or third
parties to the functioning and coordination of the infrastructure for spatial information;
(c) information on the use of the infrastructure for spatial
information;
(d) data-sharing agreements between public authorities;
(e) the costs and beneﬁts of implementing this Directive.
3. Every three years, and starting no later than 15
May 2013, Member States shall send to the Commission
a report providing updated information in relation to
the items referred to in paragraph 2.
4. Detailed rules for the implementation of this Article shall be adopted in accordance with the regulatory
procedure referred to in Article 22(2).
Article 22
1. The Commission shall be assisted by a Committee.
2. Where reference is made to this paragraph, Articles
5 and 7 of Decision 1999/468/EC shall apply, having regard to the provisions of Article 8 thereof.
The period laid down in Article 5(6) of Decision
1999/468/EC shall be set at three months.
3. Where reference is made to this paragraph, Article
5a(1) to (4) and Article 7 of Decision 1999/468/EC shall
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apply, having regard to the provisions of Article 8
thereof.

VII Fəsil
YEKUN MÜDDƏALAR
1. Üzv Dövlətlər məkan məlumatları üçün öz infrastrukturlarından istifadə olunması və tətbiq olunmasını
müşahidə edəcəklər. Onlar, bu müşahidənin nəticəsini
daimi əsaslarda Komissiyaya və ictimaiyyətin istifadəsinə açıq edəcəklər.
2. 15 May, 2010-cu ildən gec olmayaraq Üzv Dövlətlər Komissiyaya xülasələrin təsviri barədə raport
göndərməlidir:
a. Məkan məlumatları toplusu və xidmətlərinin dövlət sektoru təminatçıları və istifadəçiləri və vasitəçi orqanların necə
koordinasiya edilməsi və üçüncü şəxslərlə münasibətlər və keyﬁyyət təminatı təşkili.
b. Dövlət orqanları və ya üçüncü şəxslər tərəﬁndən məkan
məlumatlarının infrastrukturunun fəaliyyəti və koordinasiyası
üçün verilən töhfə.
c. Məkan məlumatlarının infrastrukturundan istifadə üzrə
informasiyalar.
d. Dövlət orqanları arasında məlumat-bölgüsü razılaşması.
e. Bu Direktivin həyata keçirilməsinin xərcləri və gəlirləri.
3. Hər üç ildən bir və 15 May, 2010-cu ildən gec olmayaraq Üzv Dövlətlər paraqraf 2-də qeyd olunmuş
maddələrlə bağlı məlumatları yeniləməklə Komissiyaya
raport göndərməlidir.
4. Maddənin tətbiqi üçün ətraﬂı qaydalar Maddə
22.2-də nəzərdə tutulmuş tənzimləyici proseduralara
uyğun olaraq qəbul olunmalıdır.
Maddə 22.
1. Komissiyaya Komitə tərəﬁndən yardım ediləcək.
2. Bu paraqrafa istinad edildikdə, 1999/468/EC saylı
Qərarın 5 və 7-ci maddələri Maddə 8-in bəndlərinə
uyğun olaraq tətbiq ediləcək.
1999/468/EC saylı Qərarın 5(6)-cı maddəsində göstərilmiş müddət 3 ay olaraq müəyyən edilməlidir.
3. Bu paraqrafa istinad edildikdə, 1999/468/EC
saylı Qərarın 5a(1)-dən (4) kimi və 7-ci maddələri
Maddə 8-in bəndlərinə uyğun olaraq tətbiq ediləcək.
Maddə 23.
15 May, 2014-cü ildən etibarən və hər altı aydan sonra
Komissiya Avropa Parlamentinə və Şurasına Üzv Dövlətlərin Maddə 21.(2) və (3)-ə əsasən hazırladıqları raportlarına əsaslanmış Direktivin tətbiq edilməsi üzrə
raport təqdim etməlidir.
Vacib olduğu hallarda, raport Birliyin fəaliyyətinin
təkliﬂər ilə birlikdə hazırlanacaqdır.
Maddə 24.
1. Üzv Dövlətlər 15 May, 2009-cu ildən etibarən bu
Direktivin yerinə yetirilməsi üçün qanunlar, əsasnamələri və inzibati müddəaları qüvvəyə gətirməlidirlər.

Article 23
By 15 May 2014 and every six years thereafter the
Commission shall present to the European Parliament
and to the Council a report on the implementation of this
Directive based, inter alia, on reports from Member
States in accordance with Article 21(2) and (3).
Where necessary, the report shall be accompanied by
proposals for Community action.
Article 24
1. Member States shall bring into force the laws, regulations and administrative provisions necessary to
comply with this Directive by 15 May 2009.
When Member States adopt these measures, they
shall contain a reference to this Directive or shall be accompanied by such reference on the occasion of their ofﬁcial publication. The methods of making such reference
shall be laid down by Member States.
2. Member States shall communicate to the Commission the text of the main provisions of national law
which they adopt in the ﬁeld covered by this Directive.
Article 25
This Directive shall enter into force on the 20th day
following its publication in the Oﬃcial Journal of the European Union.
Article 26
This Directive is addressed to the Member States.
Done at Strasbourg, 14 March 2007.
For the European Parliament
The President
H.-G. Pöttering

For the Council
The President
G. Gloser
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[10] OJ L 204, 21.7.1998, p. 37. Directive as last amended by

National spatial data infrastructure in Azerbaijan:
international experience and trends

23

Azərbaycan Respbulikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi

Üzv Dövlətlər bu tədbirləri gördükləri zaman bu Direktivə istinad etməli və ya onların rəsmi dərc olunması
zamanı bu istinadlara əsasən hazırlanmalıdır. Belə istinadların edilməsinin metodları Üzv Dövlətlər tərəﬁndən müəyyən edilməlidir.
2. Üzv Dövlətlər Komissiyaya bu Direktivdə əhatə
olunan sahələrə aid milli hüququn əsas müddəalarının
mətnini bildirməlidirlər.
Maddə 25.
Direktiv onun Avropa Birliyinin Rəsmi Jurnalında
nəşrindən sonra 20 gün içində qüvvəyə minməlidir.
Maddə 26.
Direktiv Üzv Dövlətlərə ünvanlanıb.
14 Mart, 2007-ci ildə Strasburqda hazırlanıb.
Avropa Parlamenti üçün
Prezident
H.-G. PÖTTERİNQ

Avropa Şurası üçün
Prezident
G. GLOSER

Əlavə I
MADDƏ 6(A), 8(1) VƏ 9(A) NƏZƏRDƏ TUTULMUŞ
MƏKAN MƏLUMATLARI MÖVZULARI
5. Koordinat istinad sistemi.
Geodetik şaquli və üfüqi məlumatlara əsaslanmaqla,
koordinatlar (x, y, z) və/və ya en dairəsi və uzunluq və
hündürlük kimi vahid istinad məkan məlumatları üçün
sistemlər.
6. Coğraﬁ şəbəkə sistemi.
Uyğunlaşdırılmış çox-həlli ümumi mənşəli şəbəkə
və şəbəkə kameralarının standartlaşdırılmış məkanları
və ölçüləri.
7. Coğraﬁ adlar.
Vilayətlərin, regionların, ərazilərin, şəhərlərin, şəhər
ətraﬂarının, kəndlərin, qəsəbələrin və ya hər hansı bir
tarixi və ya ümumi maraqların coğraﬁ və topoqraﬁk xüsusiyyətlərinin adı.
8. İnzibati birliklər.
İnzibati birliklər, Üzv Dövlətlər inzibati sərhədlərlə
ayrılmış yerli, regional və milli hökumət üçün yurisdiksiya hüquqlarının olduğu və bu hüquqları həyata
keçirdiyi sahələrə bölünür.
9. ünvanlar.
Küçə, ev nömrəsi, poçt adresi kimi ünvan göstəriciləri əsasında mülkiyyətin yerləşdiyi yer.
10. Kadastr paketləri.
Kadastr qeydiyyatı və ya onun ekvivalenti ilə
müəyyən edilmiş sahələr.
11. Nəqliyyat şəbəkələri.
Yol, dəmi yolu, hava və su nəqliyyatı şəbəkəsi və mü24

the 2003 Act of Accession.
[11] OJ L 120, 11.5.1990, p. 1. Regulation as last amended by
Regulation (EC) No 1641/2003 of the European Parliament
and of the Council (OJ L 245, 29.9.2003, p. 1).
[12] OJ C 321, 31.12.2003, p. 1.
[13] OJ L 184, 17.7.1999, p. 23. Decision as amended by Decision 2006/512/EC (OJ L 200, 22.7.2006, p. 11).

ANNEX I
SPATIAL DATA THEMES REFERRED
TO IN ARTICLES 6(A), 8(1) AND 9(A)
1. Coordinate reference systems
Systems for uniquely referencing spatial information
in space as a set of coordinates (x, y, z) and/or latitude
and longitude and height, based on a geodetic horizontal
and vertical datum.
2. Geographical grid systems
Harmonised multi-resolution grid with a common
point of origin and standardised location and size of grid
cells.
3. Geographical names
Names of areas, regions, localities, cities, suburbs,
towns or settlements, or any geographical or topographical feature of public or historical interest.
4. Administrative units
Units of administration, dividing areas where Member States have and/or exercise jurisdictional rights, for
local, regional and national governance, separated by
administrative boundaries.
5. Addresses
Location of properties based on address identiﬁers,
usually by road name, house number, postal code.
6. Cadastral parcels
Areas deﬁned by cadastral registers or equivalent.
7. Transport networks
Road, rail, air and water transport networks and related infrastructure. Includes links between diﬀerent networks. Also includes the trans-European transport
network as deﬁned in Decision No 1692/96/EC of the European Parliament and of the Council of 23 July 1996 on
Community Guidelines for the development of the
trans-European transport network [1] and future revisions of that Decision.
8. hydrography
Hydrographic elements, including marine areas and
all other water bodies and items related to them, including river basins and sub-basins. Where appropriate, according to the deﬁnitions set out in Directive 2000/60/EC
of the European Parliament and of the Council of 23 October 2000 establishing a framework for Community action in the ﬁeld of water policy [2] and in the form of
networks.
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vaﬁq infrastruktura. Müxtəlif şəbəkələr arası əlaqələr.
Həmçinin, Avropa Parlamentinin 1692/96/EC saylı Direktivində və Avropa Şurasının trans-Avropa nəqliyyat
şəbəkəsinin təkmilləşdirilməsi və bu Qərarın gələcək
təftişi üçün 23 İyul 1996-cı il tarixli Birlik Təlimatlarında
nəzərdə tutulmuş trans-Avropa nəqliyyat şəbəkəsi də
daxildir.
12. hidroqraﬁya.
Hidroqraﬁya elementləri dəniz sahələri və digər su
obyektləri və bəndləri, həmçinin çay hövzələri və yarımhövzələrini özündə birləşdirir. Mümkün olduğu hallarda, Avropa Parlamentinin 2000/60/EC saylı və Avropa
Şurasının 23 Oktyabr 2000-ci il tarixli Direktivində qeyd
olunmuş anlayışlara əsasən su siyasəti sahəsində İttifaq
fəaliyyəti və bu şəbəkəsinin formalaşdırılması üçün
çərçivəsinin yaradılması.
13. Mühaﬁzə olunan sahələr.
Xüsusi mühaﬁzə məqsədlərinə nail olmaq üçün
beynəlxalq, İttifaq və Üzv Dövlətlərin qanunvericiliyi
çərçivəsində idarə olunan və müəyyən edilən sahələr.

Əlavə II
MADDƏ 6(A), 8(1), VƏ 9(B)-də NƏZƏRDƏ
TUTULMUŞ MƏKAN MƏLUMATLARI MÖVZULARI
1. yüksəklik.
Torpaq, buz və okean səthi üçün rəqəmsal yüksəklik
modeli. Buraya quru yüksəkliyi, dərinlik ölçmə və sahil
xətti də daxildir.
2. Torpaq örtüyü.
Süni örtük, kənd təsərrüfatı sahələri, meşələr, yarımtəbii ərazilər, bataqlıq və su obyektlərini özündə cəmləşdirən yer səthinin ﬁziki və bioloji örtüyü.
3. ortofotolar.
Peykdən və ya havadan çəkilmiş yer səthinin coğraﬁ
xarakterli şəkil məlumatları.
4. Geologiya.
Geologiya tərkibinə və quruluşuna görə xarakterizə
olunur. Bura, materiklərin quruluşu, su qatları və geomorfologiya daxildir.

Əlavə III
MADDƏ 6(B) VƏ 9(B)-DƏ QEYD OLUNMUŞ
MƏKAN MƏLUMATLARI MÖVZULARI
1. Statistik birliklər.
Statistik məlumatların yayılması və istifadə olunması
üçün birliklər.
2. binalar.
Binaların coğraﬁ yerləşmə yeri.
3. Torpaq.
Yer və yerin altı onun dərinliyi, tərkibi, quruluşu,

9. Protected sites
Area designated or managed within a framework of
international, Community and Member States' legislation to achieve speciﬁc conservation objectives.
[1] OJ L 228, 9.9.1996, p. 1. Decision as last amended by Council Regulation (EC) No 1791/2006 (OJ L 363, 20.12.2006, p. 1).
[2] OJ L 327, 22.12.2000, p. 1. Directive as amended by Decision No 2455/2001/EC (OJ L 331, 15.12.2001, p. 1).

ANNEX II
SPATIAL DATA THEMES REFERRED
TO IN ARTICLES 6(A), 8(1) AND 9(B)
1. elevation
Digital elevation models for land, ice and ocean surface. Includes terrestrial elevation, bathymetry and
shoreline.
2. land cover
Physical and biological cover of the earth's surface
including artiﬁcial surfaces, agricultural areas, forests,
(semi-)natural areas, wetlands, water bodies.
3. orthoimagery
Geo-referenced image data of the Earth's surface,
from either satellite or airborne sensors.
4. Geology
Geology characterised according to composition
and structure. Includes bedrock, aquifers and geomorphology.

ANNEX III
SPATIAL DATA THEMES REFERRED
TO IN ARTICLES 6(B) AND 9(B)
1. Statistical units
Units for dissemination or use of statistical information.
2. buildings
Geographical location of buildings.
3. Soil
Soils and subsoil characterised according to depth,
texture, structure and content of particles and organic
material, stoniness, erosion, where appropriate mean
slope and anticipated water storage capacity.
4. land use
Territory characterised according to its current and
future planned functional dimension or socio-economic
purpose (e.g. residential, industrial, commercial, agricultural, forestry, recreational).
5. human health and safety
Geographical distribution of dominance of pathologies (allergies, cancers, respiratory diseases, etc.), information indicating the eﬀect on health (biomarkers,
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hissəciklərinin və üzvi maddələrin tərkibi, daşlılığı,
eroziyası, mümkün olan yerlərdə isə, yamaclılığı və gözlənilən su saxlama qabiliyyəti ilə xarakterizə olunur.
4. Torpaqdan istifadə.
Ərazi, onun cari və gələcək planlaşdırılmış funksional meyarları və ya sosial-iqtisadi məqsədləri ilə
(məsələn: yaşayış, sənaye, ticarət, kənd təsərrüfatı, meşə,
istirahət) xarakterizə olunur.
5. İnsan sağlamlığı və təhlükəsizliyi.
Əsas patologiyaların (allergiya, xərçəng, tənəﬀüs yollarının xəstəlikləri və.s) coğraﬁ bölgüsü, sağlamlığa (biogöstəricilər, doğumun azaldılması, yoluxucu xəstəliklər)
təsir göstərən məlumatlar və insanların rifahı birbaşa
(hava çirklənməsi, kimyəvi, ozon qatının kiçilməsi, səs
və.s) və ya dolayı yolla (qida, genetik cəhətdən modiﬁkasiya edilmiş orqanizmlər və.s) ətraf mühitin keyﬁyyətindən asılıdır.
6. Kommunal və dövlət xidmətləri.
Bura kanalizasiya, tullantıların yenidən emalı, enerji
və su təminatı, dövlət idarəetməsi kimi inzibati və sosial
dövlət xidmətləri, mülki müdaﬁə mərkəzləri, məktəblər
və xəstəxanaların daxil olduğu kommunal obyektlər
aiddir.
7. ekoloji monitorinq obyektləri.
Özündə müşahidə və emissiyaların ölçülməsini birləşdirən ekoloji monitorinq obyektlərinin, ətraf mühitin
vəziyyətinin və eko-sistemin digər parametrlərinin (bioloji müxtəliﬂik, bitki örtüyünün ekoloji şəraiti və.s)
dövlət orqanları tərəﬁndən və ya adından yerləşdirilməsi və idarə edilməsi.
8. İstehsal və sənaye obyektləri.
Buraya sənaye istehsal mərkəzləri, geniş yayılmış
çirklənmənin qarşısının alınması və nəzarət edilməsi, o
cümlədən, su soyutma müəssisələri, mədən, saxlama
mərkəzləri ilə bağlı Şuranın 96/61/EC saylı 24 Sentyabr
1996-cı il tarixli Direktivdə qeyd olunmuş təsisatlar da
daxildir.
9. Kənd təsərrüfatı və su təsərrüfatı obyektləri.
Kənd təsərrüfatı avadanlıqları və istehsal obyektləri
(irriqasiya sistemləri, istixanalar və tövlələr).
10. Əhalinin bölgüsü – demoqraﬁya.
Əhalinin coğraﬁ bölgüsü - əhalinin xarakteristikası
və aktivlik səviyyəsi - sistemlər, regionlar, inzibati birliklər və ya digər analitik birliklər əsasında toplanır.
11. Ərazi idarə etməsi/məhdudiyyət/tənzimləyici
zonalar və hesabat birlikləri.
Ərazilər beynəlxalq, Avropa, milli, regional və yerli
səviyyədə hesabat vermək məqsədilə idarə olunur, tənzimlənir və istifadə olunur. Buraya dempinq mərkəzləri,
içmə suyu mənbələri ətrafında qadağan edilən ərazilər,
nitrata-həssas sahələr, dənizdə və ya geniş daxili sularda
tənzimləyici gəmi kanalları, tullantıların boşaldılması
sahələri, səs-küyün məhdudlaşdırıldığı zonalar, mədən
və kəşﬁyyata icazəli sahələr, çay hövzəsi rayonları, müvaﬁq hesabat birlikləri və sahil zonasının idarə olunması
sahəsi daxildir.
12. Təbii risk zonaları.
26

decline of fertility, epidemics) or well-being of humans
(fatigue, stress, etc.) linked directly (air pollution, chemicals, depletion of the ozone layer, noise, etc.) or indirectly (food, genetically modiﬁed organisms, etc.) to the
quality of the environment.
6. utility and governmental services
Includes utility facilities such as sewage, waste management, energy supply and water supply, administrative and social governmental services such as public
administrations, civil protection sites, schools and hospitals.
7. environmental monitoring facilities
Location and operation of environmental monitoring
facilities includes observation and measurement of emissions, of the state of environmental media and of other
ecosystem parameters (biodiversity, ecological conditions of vegetation, etc.) by or on behalf of public authorities.
8. Production and industrial facilities
Industrial production sites, including installations
covered by Council Directive 96/61/EC of 24 September
1996 concerning integrated pollution prevention and
control [1] and water abstraction facilities, mining, storage sites.
9. Agricultural and aquaculture facilities
Farming equipment and production facilities (including irrigation systems, greenhouses and stables).
10. Population distribution — demography
Geographical distribution of people, including population characteristics and activity levels, aggregated by
grid, region, administrative unit or other analytical unit.
11. Area management/restriction/regulation zones
and reporting units
Areas managed, regulated or used for reporting at
international, European, national, regional and local levels. Includes dumping sites, restricted areas around
drinking water sources, nitrate-vulnerable zones, regulated fairways at sea or large inland waters, areas for the
dumping of waste, noise restriction zones, prospecting
and mining permit areas, river basin districts, relevant
reporting units and coastal zone management areas.
12. Natural risk zones
Vulnerable areas characterised according to natural
hazards (all atmospheric, hydrologic, seismic, volcanic
and wildﬁre phenomena that, because of their location,
severity, and frequency, have the potential to seriously
aﬀect society), e.g. ﬂoods, landslides and subsidence, avalanches, forest ﬁres, earthquakes, volcanic eruptions.
13. Atmospheric conditions
Physical conditions in the atmosphere. Includes spatial data based on measurements, on models or on a
combination thereof and includes measurement locations.
14. Meteorological geographical features
Weather conditions and their measurements; precipitation, temperature, evapotranspiration, wind speed
and direction.
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Həssas sahələr, təbii fəlakətlərlə, (bütün atmosfer,
hidroloji, seysmik, vulkanik, yanğın hadisələri yerlərinə,
şiddətliliyində və tezliyinə görə cəmiyyətə potensial
ciddi təsir göstərə bilər), daşqınlar, sürüşmələr və çökmələr, uçqunlar, yanğınlar, zəlzələ, vulkanik püskürmələrlə xarakterizə olunur.
13. Atmosfer şəraiti.
Atmosferdəki ﬁziki şərait. Buraya, ölçmələrə, modellərə və onların kombinasiyasına əsaslanmış məkan
məlumatları və ölçmə yerləri daxildir.
14. Meteoroloji coğraﬁ xüsusiyyətlər.
Hava şəraiti və onların ölçüləri, yağıntı, temperatur,
buxarlanma, küləyin sürəti və istiqaməti.
15. okeanoqraﬁk coğraﬁ xüsusiyyətlər.
Okeanların ﬁziki xüsusiyyətləri (axıntı, duzluluq,
dalğa hündürlüyü və.s)
16. Su regionları.
Dənizlərin və duzlu su hövzələrinin ﬁziki şəraiti iki
yerə - eyni xüsusiyyətlərə malik regionlara və sub-regionlara bölünür.
17. bio-coğraﬁ rayonlar.
Eyni xüsusiyyətlərə malik, nisbətən, eynicinsli ekoloji
vəziyyətin olduğu sahələr.
18. Təbii şərait və bioloji müxtəliﬂik.
Coğraﬁ sahələr orada yaşayan orqanizmləri ﬁziki
cəhətdən mühaﬁzə edən xüsusi ekoloji şəraitlə, proseslərlə, strukturlarla və (sağlamlığa dəstək) funksiyaları ilə
xarakterizə olunur. Buraya təbii və ya yarım təbii coğraﬁ,
canlı və cansız xüsusiyyətlərə görə ayrılan quru və su
hövzələri də daxildir.
19. Növlərin bölgüsü.
Heyvan və bitki növlərinin meydana gəlməsinin
coğraﬁ bölgüsü şəbəkə, region, inzibati birliklər və digər
analitik birliklər üzrə ümumiləşdirilir.
20. enerji resursları.
Enerji resurslarına karbohidrogen, su enerjisi, bioenerji, günəş enerjisi, külək enerjisi və.s daxildir, o cümlədən, müvaﬁq hallarda, bu resursların miqyası
haqqında dərinlik və hündürlük məlumatları.
21. Mineral resurslar.
Mineral resurslara dəmir ﬁlizləri, sənaye faydalı
qazıntıları və.s aiddir, o cümlədən, müvaﬁq hallarda, bu
resursların miqyası haqqında dərinlik və hündürlük
məlumatları.

15. oceanographic geographical features
Physical conditions of oceans (currents, salinity, wave
heights, etc.).
16. Sea regions
Physical conditions of seas and saline water bodies
divided into regions and sub-regions with common
characteristics.
17. bio-geographical regions
Areas of relatively homogeneous ecological conditions with common characteristics.
18. habitats and biotopes
Geographical areas characterised by speciﬁc ecological conditions, processes, structure, and (life support)
functions that physically support the organisms that live
there. Includes terrestrial and aquatic areas distinguished by geographical, abiotic and biotic features,
whether entirely natural or semi-natural.
19. Species distribution
Geographical distribution of occurrence of animal
and plant species aggregated by grid, region, administrative unit or other analytical unit.
20. energy resources
Energy resources including hydrocarbons, hydropower, bio-energy, solar, wind, etc., where relevant
including depth/height information on the extent of the
resource.
21. Mineral resources
Mineral resources including metal ores, industrial
minerals, etc., where relevant including depth/height information on the extent of the resource.
[1] OJ L 257, 10.10.1996, p. 26. Directive as last amended by
Regulation (EC) No 166/2006 of the European Parliament and
of the Council (OJ L 33, 4.2.2006, p. 1).
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FİG Komissiya 7-in İşci Qrupu 1 ilə

with the Working Group 1 of FIG Commission 7

1. MÖVCUD KADASTR
SİSTEMLƏRİ

1. EXISTING CADASTRAL
SYSTEMS

İnkişaf istiqamətinin araşdırmalarında və kadastr sisteminin formalaşmasının gələcək görüntülərində işci
qrupunun birinci addımı mövcud olan kadastr sistemlərinin öyrənilməsi idi. Bu məqsədlə birinci illik iclasda
sorğu üçün yeni anketlər düzəltmək qərarına gədilər ki,
onların nəticələri bütün dünyada cari kadastrın inkişafının anlaşılmasını təmin edə bilərdi.
Anketdəki suallar kadastr sistemlərinin yaxın gələcəkdə baş verə biləcək dörd əsas aspektlərinin - onların
güclü və zəif tərəﬂərinin, keçiriləcək islahatların və
ənənələrin öyrənilməsinə yönəldilmişdi. 1995-ci ilin
fevralında nümayəndələrə və komissiyanın müvaﬁq
üzvlərinə 70 anket göndərilmişdi. İşci qrupu Avstraliyanın 7 ştatı daxil olmaqla dünyanın 31 ölkəsindən
cavab aldı.
1.1 və 1.2 nomrəli fəsillər mövcud olan kadastr sistemlərini xarakterizə edərək sorğunun nəticələri haqda
yekun məlumat verir. Sorğuların bütün nəticələri və suallara cavablar haqda məlumatı müəlliﬂərdən almaq
olar.

As a ﬁrst step in investigating trends and developing
visions, the working group looked at existing cadastral
systems. For this purpose, it was agreed at the ﬁrst annual meeting to develop a questionnaire that would provide insights into the current developments of cadastres
around the world.
The questionnaire looked at four basic aspects of
cadastral systems and their strengths and weaknesses.
It furthermore looked at on-going reforms and trends
that are happening or might happen in the next few
years. Some 70 copies were sent out in February 1995 to
delegates and corresponding members of the Commission. The working group received responses from 31 jurisdictions, among them 7 Australian states.
Sections 1.1 and 1.2 summarize some results of the
questionnaire characterizing existing cadastral systems.
The completed questionnaires with all responses are
available from the authors.

1.1 Dörd əsas aspekt
Növbəti dörd aspekt sorğunun bir hissəsidir və
mövcud olan kadastr sistemlərinin görüntüsünü verir:
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1.1 Four Basic Aspects
The following four basic aspects were part of the
questionnaire and give an overview of the existing
cadastral systems: legal and organizational characteristics, levels of planning and control, aspects of multipurpose cadastres, and responsibilities of the public and the
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hüquqi və təşkilati xarakteristikalar; planlaşdırılmanın
dərəcəsi və nəzarəti; çox məqsədli kadastrın aspektləri
və dövlət və özəl sektorların məsuliyyəti.
A) hüquqi və təşkilati xarakteristikalar
Kadastr sistemlərinin əsas elementləri 1.1. cədvəlində
göstərilmişdir. Kadastr sistemləri üçün əsas ola bilərlər:
torpağa olan hüququn qeydiyyatı, torpaq üzrə əqd
sənədlərinin qeydiyyatı və ya bu ikisinin kombinasiyası.
31 ölkədən 21-i cavab verdilər ki, onların kadastr sistemləri hüquqların qeydiyyatı əsasında qurulub, yəni torpağın hər bir hissəsi xəritədə qeyd olunur, hüquqlar isə
reyestrdəki yazılara müvaﬁq olur. 26 ölkədə torpaq
sahəsi qeydiyyatın əsas elementidir. 23 ölkədə vətəndaş
hüquqları hüquqi əsasdır. 24 halda torpağa mülkiyyət
hüquqlarının qeydiyyatı mütləqdir.

Anketdə qeyd olunan kadastr aspektlərinin hüquqi
nəticələri 1.2. cədvəlində göstərilmişdir. Orta kadastr sistemində qeydiyyatı aparılmış torpağa mülkiyyət hüquqlarının hüquqi müdaﬁəsi çox etibarlı görünür.
Qeydiyyatın hüquqi gücünün həm pozitiv (qeydiyyatı
aparılmış hüquqlar korrektdir), həm də neqativ (qeydiyyatı aparılmamış hüquqlar mövcud sayılmır) eﬀektləri var. Hətta səhf qeydiyyat halından irəli gələn tələfat
zamanı əsasən dövlət məsuliyyət daşıyır.
Əksər dövlətlərdə torpağın qeydiyyatı və kadastr xəritəçəkməsi kadastr sistemlərinə daxildir. Bir çox ölkələrdə kadastr xəritələri qeydiyyatın bir hissəsidir, lakin
bu Honkonkda, Yunanıstanda, Latviyada və Avstraliyanın ştatlarının əsas hissəsində əhəmiyyətli dərəcədə
deyildir.
Torpağın qeydiyyatı hüquqlara marağı özündə əks
etdirir, lakin bu məhdud və məsuliyyətlidir.

private sectors.
A) legal and organizational Characteristics
The basic elements of the cadastral systems are presented in Table 1.1. Cadastral systems can be based on
titles, deeds, or both. Out of 31 responses, 23 jurisdictions
indicated that their cadastral system is based on titles.
The parcel is the basic unit in 26 jurisdictions. A civil law
system is the legal basis in 23 instances. Registration of
property rights is compulsory in 24 cases.

The legal aspects arising from the questionnaire are
summarized in Table 1.2. In the average cadastral system, legal protection of the registered rights seems to be
very good. The legal force of a property registration,
however, has at the same time both a positive (registered
rights are assumed to be correct) and a negative eﬀect
(unregistered rights are assumed to be non-existent).
Furthermore, the state is in most cases liable for any
damage that was caused by faulty registration.
In most jurisdictions, the cadastral systems include
land registration and cadastral mapping. In many jurisdictions the cadastral maps are part of the register, but
not, for example, in most of the Australian states, and in
Hong Kong, Greece, and Latvia.
Land registration includes interests in land that are
rights, but which are also restrictions and responsibilities.
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Cədvəl 1.3-də göstərildiyi kimi, bir çox dövlətlərdə
topoqraﬁk xəritəçəkmə ilə hüquqi, texniki və təşkilati
əlaqələr var. 9 dövlətdə kadastr və topoqraﬁk xəritəçəkməyə görə eyni təşkilat cavabdelik daşıyır.
Əksər hallarda kadastr dövlətin bütün ərazisini əhatə
edir. Ancaq az əhəmiyyətli ərazilər istisna təşkil edir.
Kadastrlar əsasən mükəmməl xarakter daşıyır. Bu o
deməkdir ki, torpaq sahələri sistemli şəkildə qeydiyyata
alınır.

b) Planlaşdırmanın və nəzarətin dərəcələri
Strateji planlaşdırmanı, idarəetməni və əməliyyata
nəzarəti kadastr sisteminin hər iki komponenti - torpaq
qeydiyyatı və kadastr xəritəçəkmə üçün dövlətlərin
yarısından çoxunda bir təşkilat yerinə yetirir və bütün
hallarda bu təşkilat dövlətə məxsusdur. Qalan ölkələrdə
strateji planlaşdırma və idarəetməyə nəzarət məsələlərini bir hissəsi özəl olan müxtəlif təşkilatlar yerinə yetirir. Lakin, Cədvəl 1.4-dən göründüyü kimi, kadastr
sistemlərinə strateji məsuliyyət, yəni strateji planlaşdırma, həmişə dövlət sektorlarının əlində olur.

C) çox məqsədli kadastrın aspektləri
Kadastr sistemləri əsasən mülkiyyət hüquqlarının
qarantiyası (təminatı) və vergiyə cəlb edilmənin təmin
olunması məqsədilə yaradılmışdır. Sorğunun nəticələri
bu faktı təsdiq etdi, belə ki, 31 ölkədən 27-i bu iki
məqsədi göstərmişlər. Həmçinin bir çox dövlətlər onu
da qeyd ediblər ki, kadastr məlumatları eyni zamanda
kommunikasiya idarəetməsi, baza xəritəçəkməsi,
dəyərin müəyyənləşdirilməsi, yerquruluşu və ətraf
mühitə təsirinin qiymətləndirilməsi məqsədilə də istifadə olunur (Cədvəl 1.5). Lakin bütün bu məqsədlər
üçün hər yerdə hüquqi baza yoxdur.
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As indicated in Table 1.3, in most jurisdictions, there
are legal, technical, or organizational links to topographic
mapping. In 9 jurisdictions, cadastral and topographic
mapping are the responsibility of the same organization.
In most cases, the cadastre covers the complete territory of the jurisdictions. The exceptions are low priority
areas which may not always be covered. The cadastres are
mainly of a complete character which means that parcels
are introduced into the systems in a systematic way.

b) levels of Planning and Control
Strategic planning, management, and operational control for both components of the cadastral system - land
registration and cadastral mapping - are done in about
half the jurisdictions within the same organization which
is, in all cases, from the public sector. In other jurisdictions,
the tasks of strategic planning and management control
are separated among diﬀerent organizations, some of
which are even in the private sector. However, as Table
1.4 shows, the strategic responsibility for the cadastral systems, i.e., strategic planning, is always kept in the hands
of the public sector.

C) Aspects of Multipurpose Cadastre
Cadastral systems were mainly established to serve a
legal and/or a ﬁscal purpose. The questionnaire conﬁrmed
this fact, as 27 out of 31 jurisdictions indicated these two
purposes. Nearly as many jurisdictions (Table 1.5) indicated that the data of the cadastral systems are used as
well for facilities management, base mapping, value assessment, land use planning, and environmental impact
assessment. A legal basis, however, does not exist everywhere for all of these other purposes.
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ç) Dövlət və özəl sektorların məsuliyyəti
Yeni dövlət idarəçiliyi zamanı anket suallarından biri
məsuliyyətin dövlət və özəl sektor arasında bölünməsi
idi (cədvəl 1.6). Əvvəlcə kadastr sistemləri bütünlüklə
dövlətin əlində idi və dövlət ona görə məsuliyyət
daşıyırdı və kadastr ilə bağlı bütün məsələləri həll edirdi.
Sorğunun nəticələri göstərdi ki, bu məsələ hələ də
diskussiyalar üçün mövzudur. Lakin, sorğu həmçinin
onu da göstərdi ki, kadastrın müəyyən funksiyalarının
özəl sektora ötürülməsi prosesi bir neçə il öncə başlıyıb
(cədvəl 1.7). Xüsusilə, torpağın qeydiyyatını və kadastr
çəkilişlərini həmçinin özəl sektorlar maliyyələşdirməlidir (cədvəl 1.8).

D) Responsibilities of Public and Private Sectors
In the era of New Public Management, the questionnaire also looked at the separation of the responsibilities
between the public and the private sectors (Table 1.6).
Originally the cadastral systems were very much in the
hands of the state which held all the responsibilities and
which carried out all the tasks that were involved.
The responses to the questionnaire showed that this is
still the case today, although there have been developments going on in recent years which has led to some
tasks being taken over by the private sector (Table 1.7). In
particular, the ﬁnancing part of land registration and
cadastral surveying has to be carried also by the private
sector (Table 1.8).

1.2 Güclü və zəif tərəflər
Anketin növbəti bölməsində sorğu keçirilənlərdən
kadastr sistemlərinin güclü və zəif tərəﬂərini göstərmək
xahiş olunmuşdu. Çoxlu güclü və zəif tərəﬂər göstəril-
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mişdir, bundan əlavə yalnız bir neçə cavab oxşar olmuşdur. 1.9 və 1.10 cədvəlləri kadastr sistemlərində üzə
çıxmış daha çox yayılmış güclü və zəif tərəﬂərin siyahısından ibarətdir.
Daha çox rast gəlinən güclü tərəﬂər özəl əmlak hüququna və sistemin hüquqi təhlükəsizliyinə dövlətin
təminatıdır (qarantiyasıdır). İstifadəçilər üçün sürətli
xidmət və ərazinin tamamilə əhatə olunması o qədər də
çox sadalanmamışdır.
Sistemlərin daha çox rast gəlinən zəif cəhətləri kompüterləşmənin məhdudluğu və iki komponentin - “torpağın qeydiyyatı” və “kadastr xəritəçəkilməsi”nin birbir ilə zəif əlaqəsidir. Qalan cavablar maliyyə, müdriyyət
və təşkilati sahələrdə çatışmazlıqlar kimi ümumiləşdirilə
bilər.

1.2 Strengths and Weaknesses
In a further section of the questionnaire, respondents
were asked to indicate the strengths and weaknesses of
their existing cadastral system. There were many indications for both strengths and weaknesses, although quite
a few responses were similar to each other. Tables 1.9 and
1.10 list the most frequently indicated strengths and weaknesses as seen by those involved with their systems.
The most frequently named strengths include the state
guarantee of title and the legal security of the system. A
fast user service, and the complete data coverage were
mentioned nearly as often.
The most frequently indicated weaknesses of the systems were the limited computerization, and weak links
between the two components of 'land registration' and
'cadastral mapping'. Further indications can be summarized as deﬁciencies in ﬁnancial, administrative, and organizational matters.

2. KADASTR İSLAHATLARI VƏ
ƏNƏNƏLƏRİ
Başqa suallar kadastr sistemlərinin islahatlarına və
inkişaf ənənələrinə aid idi. Növbəti bölmələr onun nəticələrini ümumiləşdirir.
2.1 Baş verən islahatlar
İslahatlar icra olunurmu sualına 31 nəfərdən ancaq
2-si cavab verib ki, islahatlar ümumiyyətlə icra olunmur.
Onların əksəriyyəti cavab verib ki, islahatlar müşahidə
olunur: onlar ya planlaşdırılıb (13), ya inkişaf etməkdədir (21), yaxud başa çatdırılıb (8).
İslahatların məqsədləri barədə suala isə əksəriyyət
cavab verib ki, islahatların mühüm məqsədi istehlakçılara xidmət göstərməkdir (cədvəl 2.1). Məlumatların
vaxtlı-vaxtında yenilənməsi, sistemin eﬀektivliyinin
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yüksəldilməsi, həmçinin çoxməqsədli kadastrın yaranması kimi məqsədlər isə müştərilərə daha yaxşı və daha
eﬀektiv xidmət göstərmək üçündür. Kadastrın iqtisadi
tərəﬁ və özəl sektorun iştirakı daha az əhəmiyyətli kimi
qəbul olunub. Bu belə bir təəssürat yaradır ki, bunlar
kadastrın ilkin məqsədləri yox, daha çox gedən islahatların törəməsidir.

2.2 Ənənələr
Kadastr sistemlərinin texniki təminatına aid olan cavablar göstərdilər ki, daha çox mühüm ənənələr sistemin avtomatlaşdırılması və məlumatların rəqəmsal
formaya salınmasıdır (cədvəl 2.2). Şəbəkələr və məlumat
bazalarının yaranması rəqəmsal əsrə doğru birinci addımlardır.

Çox vaxt torpaq-məlumat sistemi adlanan (TMS) və
çoxfunksiyalı kadastrın yaranmasına aparan rəqəmsal
əsrə gedən yol qanunvericilik ənənələrində dəstəklənir
(cədvəl 2.3). Yeni qanunvericiliyin və yeni maliyyə modellərinin yaranması hüquqi aspektlərin inkişafının
ənənələridir.

Kadastrın təşkilati aspektlərinin inkişaf ənənələrinin
araşdırılması göstərdi ki, gələcəkdə torpaq məsələlərilə
məşğul olan müxtəlif təşkilati strukturların inteqrasiyası
önə keçə bilər. Bu kadastr sistemləri ilə ətraf mühit
məlumatları və təbii sərvətlər monitorinqi ilə bağlı
məlumatların əlaqəli ola bilməsini göstərən ənənədir
(cədvəl 2.4).
Yeni dövlət idarəçiliyi əsri güclü dövlət strukturlarının zəiﬂəməsinə və özəl sektorun daha aktiv iştirakına
doğru yönəldilmiş ənənələrlə müşahidə oluna bilər.
Həmçinin işci heyətinin sayının azaldılması və daha
yaxşı özünü doğrultma kimi ənənələr də bunu təstiqləyir (cədvəl 2.4).

2. CADASTRAL REFORMS
AND TRENDS
Other questions in the same questionnaire looked at
reforms and trends of cadastral systems. The following
sections give a summary of the results.
2.1 On-Going Reforms
The questionnaire investigated whether reforms are
going on in the diﬀerent cadastral systems. Out of 31 responses only 2 noted that there are no reforms at all. A
great majority answered that there are reforms, either
planned (13), in progress (21), or already ﬁnished (8).
Asked about the purposes of the reforms, most responses indicated that customer service is a very important goal of the reform project (Table 2.1). Other criteria
such as improving the timeliness of the data, improving
the eﬃciency of the system, and the aspect of a multipurpose cadastre seem to conﬁrm the will to provide better
and more eﬃcient service to the clients. The economical
aspect of the cadastre and the involvement of the private
sector were considered slightly less important which gives
the impression that they are not the primary purpose but
more a by-product of eventual reforms.

2.2 Trends
Asked about trends in the technical domain, the responses gave a clear indication that the most obvious
trend is the automation of the systems and the digitization
of data (Table 2.2). Networking and setting up data bases
are basics for the same trend towards the digital age.

The trends from a legal point of view are also dominated by the move towards the digital age by setting up
multipurpose cadastres, often called Land Information
Systems-LIS (Table 2.3). Deﬁning new legislation and new
ﬁnancing models are further trends in legal respects.
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2.3 Özünü Doğrultma Aspektləri
Anketdə rəyi soruşulanlardan özlərində mövcud
olan kadastr sistemlərinin məlumatların toplanmasından sonra ösünü doğrultma dərəcəsinin qiymətləndirilməsi xahiş olunmuşdu ki, nəticədə özünü ödəmə
prosesi yeni dövlət idarəetmə əsrinin mühüm aspekti olmalı idi. Nəticələr çox maraqlı bir şəkil aldı: cavab verənlərin yarısından çoxu özünü ödəmə dərəcəni 100% və
daha çox kimi göstərmişdi (cədvəl 2.5).

1996-cı ildə Budapeştdə keçirilən illik iclasın iştirakçıları məsələnin müzakirəsi zamanı bu nəticəyə gəliblər ki, müxtəlif insanlar özünü ödəmə terminini
cürbəcür başa düşürlər, buna görə onlar müqayisə edə
bilmirlər. Bu problemi müzakirə etmək və ikinci anket
tərtib etmək təklif olundu.
50-dən çox ölkədən çox yaxşı cavablar alınmışdır.
Onlar 1997-ci ildə Penanqda keçirilən illik iclasda ətraﬂı
müzakirə olunmuş və hesabata daxil edilmişdi (Steudler
və b., 1997). Baxmayaraq ki, əvvəlcə də şübhələr var idi,
indi aydın oldu ki, kadastr sisteminin özünü ödəmə
dərəcəsinin təyini çox çətin məsələdir. Sistemin spesiﬁk
detalları və həmçinin bir çox sosial və etnik xüsusiyyətlər
kadastr sisteminə öz təsirini göstərə bilər. Məsələnin
siyasi tərəﬁ həmçinin çox mühümdür və onun qiymətləndirilməməsi səhf nəticələrə gətirə bilər.
Lakin əsas ənənə aydın oldu. Özünü ödəmə aspekti
yeni dövlət idarəetmə əsrinin çox vacib kriteriyasıdır və
onun təsiri kadastr sahəsində strateji qərarların verilməsində artacaqdır.
2.4 İslahatların ümumi aspektləri və ənənələrin
ümumiləşdirilməsi
İkisini çıxmaq şərtilə, bütün dövlətlərdə kadastr islahatı ya planlaşdırılır, ya inkişaf edir ya da başa çatıb.
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The trends from an organizational point of view indicate that the integration of diﬀerent administrations dealing with land or land data might be undertaken. This is
conﬁrmed by another trend that says that the cadastral
systems might be linked with environmental data and resources monitoring (Table 2.4).
The age of New Public Management is somehow conﬁrmed by the trends toward deregulation of rigid public
structures, and more involvement of the private sector.
Other trends such as reduction of personnel and better
cost recovery support this statement (Table 2.4).

2.3 Cost Recovery Aspects
As cost recovery is to become an important aspect in
the era of New Public Management, the questionnaire
asked the respondents to estimate how they would judge
the degree of cost recovery of their own existing cadastral
system after having accomplished data acquisition. The
results showed a quite surprising picture in that more
than half of the answers indicated a level of cost recovery
of 100% or more (Table 2.5).

The discussion of this result at the 1996 annual meeting of FIG in Budapest made clear that individual entities
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Baxmayaraq ki, islahatların məqsədləri dövlətdən aslı
olaraq dəyəşir, həmçinin ümumi aspektlər də var. İslahatların məqsədləri:
• eﬀektivliyin və xərc/gəlir nisbətinin artırılması vasitəsilə xidmətin yaxşılaşdırılması;
• iqtisadiyyata özəl sektorların daha aktiv cəlb edilməsi;
• daha çox məlumatların keyﬁyyətinin yüksəldilməsinin təmin
edilməsi;
• doğru məlumatlarla təmin edilmə;
• istənilən vaxt istifadəyə yararlı məlumatlara malik olmaq.
Kadastr sistemlərinin inkişaf ənənələri:
• milli koordinat sistemi üzərində qurulmuş rəqəmli kadastr
xəritələrinin tətbiqi;
• torpaq barəsində müvcud olan məlumatların rəqəmli formaya keçirilməsi;
• sənədlərin qeyddiyyatı sistemindən hüquqların qeydiyyatı
sisteminə keçmək;
• müxtəlif məlumat bazalarının inteqrasiyası ilə torpaqməlumat sistemlərinə kadastrın tətbiqi;
• binaların, tikililərin və torpağın qeydiyyatı sistemlərinin birləşdirilməsi;
• kadastr və torpaq resurslarının idarəsi təşkilatlarında işçi
heyətinin azaldılması;
• regionlaşdırma və özəl sektorun daha geniş cəlb edilməsi;
• ən azı məlumatların işlənməsi və investisiya xərclərini ödəyə
biləcək özünü döğrultma mexanizminin tətbiqi.

3. GƏLƏCƏK KADASTR
SİSTEMİNİN GÖRÜNÜŞÜ
(KADASTR 2014)
3.1 Kadastr Sistemləri Sahəsində Ənənəvi Təriflər
Delftdəki seminarda professor Co Henssenin (1995,
p. 5) verdiyi "torpaq", "kadastr", "torpaq qeydiyyatı" və
"torpaq protokollaşdırılması" kimi təriﬂər "Kadastr 2014"
sistemi üzərində işin əsasına qoyulub.
Bu təriﬂər mövcud situasiyaya adaptasiya olunublar.
Gələcək kadastr sistemi üçün Henssen təriﬂəri daha
geniş olmalıdır. Bu 3.2 bölməsində yerinə yetiriləcəkdir.
Henssen təriﬂəri:

TORPAQ SAHƏSİ
Torpaq sahəsi yer səthinin bir hissəsi kimi, orada yerləşən su, torpaq, dağ süxurları, faydalı qazıntılar və karbohidrogenlər və ona məxsus hava boşluğu ilə bir yerdə
təyin edilir. Yer kürəsinin bu hissəsinə məhdud sahəyə
malik olan su və ya dənizlə örtülən bütün obyektlər daxildir.

KADASTR
Kadastr - ölkənin rayon daxili əmlaklarının sərhədlərinin çəkilməsinə əsalanan, ictimai məlumatların sistemləşdirilmiş siyahisidir.
Belə sahələr sistemləşdirilmiş şəkildə fərdi ad və ya
nömrə vasitəsilə eyniləşdirilir. Kiminsə mülkiyyətində
olan belə sahələrin ümumi görünüşü və onların eyniləş-

had very diﬀerent understandings of the term 'cost recovery' and that the indications cannot really be compared.
It was suggested that the topic be investigated in further
detail and a second questionnaire was formulated.
This second questionnaire elicited a very good response from over 50 countries or states around the world. The
results were discussed in detail at the 1997 annual meeting
of FIG in Penang, and a signiﬁcant paper was produced
with the material of the responses [Steudler et al., 1997].
Although there were many doubts, it became obvious that
the indication of a clear degree of cost recovery of a speciﬁc cadastral system is very diﬃcult. System speciﬁc details
are involved as well as many social and ethical realities
both of which can inﬂuence the cadastral system. The topic
is also politically very delicate and unless enough case is
taken, indications can lead to wrong conclusions.
The general trend, however, became very clear. The
cost recovery aspect is a very important criterion in the
era of New Public Management and will increasingly inﬂuence strategic decision-making in the cadastral ﬁeld.
2.4 Common Aspects of Reform Projects
and Summary of Trends
All countries or states, with the exception of two, have
a cadastral reform planned, in progress, or accomplished.
Although the purposes of the reforms diﬀer from country
to country, there are common aspects. The reform projects
want to:
• improve customer services with increased eﬃciency and an
improved cost/beneﬁt ratio;
• involve more of the private sector;
• provide more data in better quality;
• provide data that are suﬃciently accurate;
• have data available at the right time.
The development trends of the cadastral systems are
the:
• introduction of digital cadastral maps based on national reference systems;
• transformation of land registry information into digital form;
• introduction of title registration systems instead of deed registration systems;
• embedding of the cadastre into land information systems by
linking diﬀerent data bases;
• uniﬁcation of real property and land property registration systems;
• reduction of staﬀ in the cadastral organizations and land management;
• regionalization of and increased involvement by the private sector;
• introduction of cost recovery mechanisms to at least cover the
processing costs or to recoup the investment costs.

3. THE VISION FOR A FUTURE
CADASTRE SYSTEM (CADASTRE
2014)
3.1 Traditional Definitions in the Domain
of Cadastral Systems
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dirilmiş nömrələri adətən böyük miqyaslı xəritələrdə və
hər bir sahənin tipi, görünüşü, dəyəri və sahiblik hüququ qeyd edilə bilən qeydiyyat jurnalları ilə birlikdə
göstərilir, yəni kadastr "harada?" və "nə qədər?" suallarına cavab verir.

TORPAQ QEYDİ
Torpaq qeydi saziş yolu ilə torpaq hüquqlarının
rəsmi şəkildə təsbitidir (alqı/satqı sənədlərinin qeydiyyatı, hüquqların ötürülməsi, bağışlama və s.) və ya
mülkiyyət hüquqlarının qeydiyyatıdır. Bu o demakdir
ki, torpaq sahəsinin satılması zamanı hüquq sahibinin
dəyişməsinə aid olan torpaq sahəsi üzərində hüquqların
qeydiyyatı və ya sazişin (sənədlərin) qeydiyyatı
haqqında rəsmi yazı mövcuddur.. Bu tərif öz
növbəsində "kim?" və "necə?" suallarına cavab verir.

The deﬁnitions of land, cadastre, land registration,
and land recording, as given by Professor Jo Henssen
[1995, p.5] at the Delft seminar, were the basis for the
work on Cadastre 2014. These deﬁnitions are appropriate for the existing situation. For future cadastral systems, however, Henssen's deﬁnitions must be enlarged
to some extent. This will be done in Section 3.2.
Henssen's deﬁnitions are:

LAND
Land is deﬁned as an area of the surface of the earth
together with the water, soil, rocks, minerals and hydrocarbons beneath or upon it and the air above it. It embraces all things which are related to a ﬁxed area or point
of the surface of the earth, including the areas covered
by water, including the sea.

TORPAQ PROTOKOLLAŞDIRILMASI

CADASTRE

Hüquqların qeydiyyatı və kadastr adətən bir- birini
tamamlayır və interaktiv sistem kimi fəaliyyət gostərirlər. Prinsipcə kadastr "hüquq- obyekt" münasibətinə,
hüquqların qeydiyyatı isə "subyekt- hüquq" münasibətinə diqqət yönəldir. Başqa sözlə, kadastr "harada?" və
"nə qədər?", hüquqların qeydiyyatı isə "kim?" və "necə?"
suallarına cavab verir.
"Torpaq qeydi" və "kadastr" bir-birini tamamladığına
görə "torpaq protokollaşdmlması" termini bu iki komponentin bir-birinə aid olduğunu göstərir və nəticədə
"kadastr" və "hüquqların qeydiyyatı" anlayışlarının mənasını daşıyır.

Cadastre is a methodically arranged public inventory
of data concerning properties within a certain country
or district, based on a survey of their boundaries. Such
properties are systematically identiﬁed by means of
some separate designation. The outlines of the property
and the parcel identiﬁer normally are shown on largescale maps which, together with registers, may show for
each separate property the nature, size, value and legal
rights associated with the parcel. It gives an answer to
the question where and how much.

3.2 "Kadastr 2014" üçün təriflər
İşci qrupu məsləhət görür ki, "Torpaq obyektləri" və
"Kadastr 2014" anlayışları verilməlidir.
TORPAQ OBYEKTİ
Torpaq obyekti - yerin elə bir sahəsidir (hissəsidir) ki,
onun sərhədləri daxilində bircins (homogen) şərait
movcud olur (təsir edir).
Bu şəraitlər adətən qanunla müəyyən edilir. Hər bir
cəmiyyət özünün üzvlərinin bir yerdə yaşaması üçün
müəyyən qaydalar yaradır. Adətən bu qaydalar qanunla
müəyyən edilir və cəmiyyətin yaşadığı müəyyən bir
məkan çərçivəsində baş verən hadisələrə necə reaksiya
verməli və ya necə başa düşməli olduğunu müəyyən
edir. Müəyyən bir formada cəmiyyətin üzvlərinin
hüquq və vəzifələri müəyyən edilir.
Əsasən bu vəzifələr individumların azadlıqlarının
müəyyən mənada məhdudlaşdırılması deməkdir.
Hətta çaylar, göllər, meşələr və dağlar kimi təbii
obyektlər müəyyən mənada qanunla müəyyən edilir.
Əgər qanun yer kürəsinin təsbit edilmiş (qeyd
edilmiş) bir hissəsində hadəsiləri, hüquqları və ya onların məhdudlaşdırılmasını müəyyən edirsə, bu
müəyyən torpaq sahəsini təyin edir. Özəl və ya ictimai
hüquqlarla hüquqi parametrləri müəyyən edilmiş torpaq sahəsi "qanunlaşdırılmış torpaq sahəsi" adlana bilər.
Torpaq sahəsinə aid olan qanunlar hüquqların və məhdudiyyətlərin ümumi mənasını müəyyən edir.
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LAND REGISTRATION
Land registration is a process of oﬃcial recording of
rights in land through deeds or as title on properties. It
means that there is an oﬃcial record (land register) of
rights on land or of deeds concerning changes in the
legal situation of deﬁned units of land. It gives an answer
to the questions who and how.

LAND RECORDING
Land registration and cadastre usually complement
each other, they operate as interactive systems. Land registration puts in principle the accent on the relation subject-right, whereas cadastre puts the accent on the
relation right-object. In other words: the land registration
answers the questions as to who and how, the cadastre
answers the questions as to where how much.
Because land registration and cadastre complement
each other, the terms 'land recording' or 'land records'
are usually used to indicate that these two components
belong together as a whole.
3.2 Definitions for Cadastre 2014
The working group suggests that the following deﬁnitions of land object and Cadastre 2014 be included.
LAND OBJECT
A land object is a piece of land in which homogeneous conditions exist within its outlines.
These conditions are normally deﬁned by law. Every
society creates the rules for the co-existence of its members. These rules, normally in the form of laws, deﬁne
how a society will understand the phenomena within
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qanunlaşdırılmış torpaq sahələrinin nümunələri:
• özəl torpaq sahələri;
• ənənəvi hüquqlar gücdə olan torpaqlar;
• dövlətlər, ştatlar, rayonlar və bələdiyyələr kimi administrativ
vahidlər;
• sular, təbiətin müəyyən zonaları, səsdən və çirklənmədən
qorunan ərazilər üçün mühaﬁzə zonaları;
• torpaqdan istifadə zonaları;
• təbii sərvətlərin işlənməsinə və istismarına icazə verilən rayonlar.
Nadir şəraiti olan və müəyyən hüquqi məhdudluğu
olmayan torpaq sahəsi "ﬁziki torpaq obyekti" adlana
bilər. Dağlarla, sularla, evlərlə, küçələrlə və başqa qanunlaşdırılmamış parametrlərlə örtülmüş torpaq sahəsi
"ﬁziki torpaq obyekti" adlandırıla bilər.
Torpaq sahəsindən "torpaq obyektinə" keçid şəkil 3.1də göstərildiyi kimi ola bilər.

the area in which it lives. In the same manner the rights
and the duties of the members of a society are deﬁned.
These duties are, in most cases, deﬁned by restrictions
of the freedom of individuals.
Even natural objects, like rivers, lakes, forests, and
mountains are deﬁned in some way by a law.
If a law deﬁnes phenomena, rights, or restrictions
which are related to a ﬁxed area or point of the surface
of the earth, it deﬁnes a land object.
A piece of land, where either a private or a public law
imposes identical juridical parameters could be called a
legal land object. The laws deﬁne the outlines of a right
or a restriction. The legal land objects normally are described by boundaries which demarcate where a right
or a restriction ends and where the next begins and the
contents of that right.
Examples of legal land objects are:
• private property parcels;
• areas where traditional rights exist;
• administrative units such as countries, states, districts, and
municipalities;
• zones for the protection of water, nature, noise, pollution;
• land use zones;
• areas where the exploitation of natural resources is allowed.
When a piece of land is under unique natural or artiﬁcial conditions and there is no deﬁnition in the legal
framework, it can be called a physical land object. A
physical land object may be a piece of land covered by
rock, water, timber, a house, a street, or any other nonlegal characteristic.
The coming into being of a land object can be deﬁned
as in Figure 3.1.

KADASTR 2014
Henssenə (1995) görə aşağıdakı tərif ancaq mülkiyyətçilik qanunu üzərində qurulmuşdur. Bu tərif özəl
əmlak qanununun ictimai və ənənəvi aspektləri əsasında müəyyənləşdirilib:
"Kadastr 2014"- ölkə və ya rayon daxilində sərhədlərin çəkilməsinə əsaslanaraq bütün qanunlaşdırılmış
torpaq sahələri haqqında məlumatların sistemləşdirilmiş şəkildə sıralanmış ictimai siyahısıdır. Belə qanunlaşdırılmış torpaq obyektləri hər obyektə aid xüsusi
nömrənin və ya adın köməyilə sistemləşdirilmiş şəkildə
eyniləşdirilir. Obyektlərin statusu özəl və ya ictimai
hüquqla müəyyənləşdirilir. Sərhədlər və fərdi təsvirlərlə
birlikdə identiﬁkator hər bir obyekt üçün onun tipini,
görünüşünü, dəyərini, qanuni hüquqları və onların
məhdudiyyətlərini göstərir.
Torpaq obyektinin fərdi təsvirinə əlavə kimi "Kadastr
2014" qanunlaşdırılmış torpaq obyektləri haqda rəsmi
yazıları saxlayır.

CADASTRE 2014
The following deﬁnition is based on that of Henssen
[1995], which only refers to the private property law aspect. It has been adapted to take into account public and
traditional law aspects as well:
Cadastre 2014 is a methodically arranged public inventory of data concerning all legal land objects in a cer-
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"Kadastr 2014" "harada, nə qədər, kim və necə?" suallarına cavab verir.
"Kadastr 2014" ənənəvi "kadastr" və "hüquqların qeydiyyatı" konsepsiyalarını əvəz edə bilər. O hərtərəﬂi
işlənmiş torpaq qeydiyyatı sistemini təmsil edir.
3.3 "Kadastr 2014"-ün Xarakteristikaları
3.3.1 "Kadastr 2014"-ün 6 qaydası
Mövcud kadastr sisteminə və anket sorğusuna
əsaslanaraq işci qrupu yaxın 20 ildə kadastr sisteminin
inkişafında 6 qaydanı qəbul edib. Bu 6 qayda təyinat və
məzmun, təşkilat, xəritələrin rolunun dəyişməsi, texniki
inkişaf, özəlləşdirilmə və kadastr sistemlərinin özünü
doğrultması məsələlərini əks etdirir.
Bu qaydalar "Kadastr 2014" sistemini müəyyən
etmək üçün əsas olmuşdur.
3.3.2 "Kadastr 2014"-ün təyinatı və məzmunu

"Kadastr 2014" kadastr məlumatlarını ənənəvi kadastrdan daha geniş əhatə etməlidir, çünki torpaq ehtiuatları sahəsində vəziyyət xeyli dəyişib.
Torpağa və torpaqdan istifadə hüquqlarına və məhdudiyyətlərə aid ənənəvi qaydalar torpaq qanunvericiliyi yaranmamışdan əvvəl mövcud idi.
Hüquqi sistemin işlənməsi zamanı özəl mülk haqqında qanunların üstünlüyü prinsipinə əsaslanmaq
lazımdır.
Əksər dövlətlərin konstitusiyaları təsbit edilmiş
vətəndaş hüquqlarına malikdirlər, onların arasında
əmlak əldə etməyə təminat vardır. Vətəndaş qanunvericiliyi bu zəmanəti təstiq edir və açıq prosedurlar təyin
edir, institutlar isə vətəndaş hüquqlarını və onların
mülkiyyətini qoruyur.
Belə prosedurlardan biri torpağa aid hüquqların qeydiyyatıdır, qeydiyyat mexanizmi isə hüquqların qeydiyyatıdır.
Torpaq qeydiyyatının 4 prinsipi var: kitabda qeydiyyat yazıları prinsipi; razılaşma prinsipi; aşkarlıq prinsipi; peşəkarlıq prinsipi. [Henssen, 1995].
Qeyd etmək lazımdır ki, bu prinsiplər, prosedurlar
və və onların institutları yüz ildən çoxdur ki, müvəffəqiyyətlə fəaliyyət göstərmiş və bu gün də fəaliyyət
göstərirlər.
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tain country or district, based on a survey of their boundaries. Such legal land objects are systematically identiﬁed
by means of some separate designation. They are deﬁned either by private or by public law. The outlines of
the property, the identiﬁer together with descriptive
data, may show for each separate land object the nature,
size, value and legal rights or restrictions associated with
the land object.
In addition to this descriptive information deﬁning
the land objects, Cadastre 2014 contains the oﬃcial
records of rights on the legal land objects.
Cadastre 2014 can give the answers to the questions
of where and how much and who and how.
Cadastre 2014 can replace the traditional institutions
of 'Cadastre' and 'Land Registration'. It represents a comprehensive land recording system.
3.3 Characteristics of Cadastre 2014
3.3.1 The Six Statements on Cadastre 2014
Based on studies of existing cadastral systems and
on the answers to the questionnaire, the working group
agreed to six statements on the development of cadastre
in the next twenty years. These six statements dealt with
the mission and content, the organization, the technical
development, the privatization, and the cost recovery of
cadastral systems. These statements have been the
guidelines for the deﬁnition of Cadastre 2014.
3.3.2 Mission and Content of Cadastre 2014

Cadastre 2014 must cover a wider ﬁeld than the traditional cadastre has since its introduction. The circumstances of the resource land have changed signiﬁcantly
since its inception.
Traditional and customary rules referring to land and
land use rights and restrictions existed before the development of formal legal systems.
During the development of the legal systems the private laws were dominant. The constitutions of most countries deﬁned the rights of the citizens, one of which is the
guarantee to own property. Civil codes have reinforced
this guarantee and deﬁned clear procedures and institutions to protect the rights of citizens against alienation.
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Özəl hüquqa aid olan vəziyyət 3.3 şəklində göstərilmişdir.

Vaxtilə mövcud olan sistemlər o qədər mükəmməl
idilər ki, hüquqların təhlükəsizliyi 100%-dan artıq kimi
görünürdü.
Yer kürəsinin artan əhalisi və yeni texnologiyaların
inkişafı təbii ehtiyatların və yerin daha intensiv istifadəsinə gətirir. Buna görə də təbii sərvətlərdən mövcud hədsiz istifadədən, yerin məhvindən və zədələnməsindən
qorunmaq üçün təbii ehtiyatlardan mütləq istifatə hüququnun məhdudlaşdırılmasına müəyyən ictimai zərurət vardır.
Özəl hüquqda ictimai maraqların özəl maraqlardan
üstün olduğu hallarda torpaqların ekspropriasiya ehtimalı artıq nəzərdə tutulmuşdur. Başqa tərəfdən ekspropriasiya sərt və çətin tədbirdir, çünki dövlət hər konkret
hala ayrılıqda baxmalıdır. Bu halda dövlət həmin məhdudiyyətlərin qüvvədə olduğu müəyyən zonalar yaratmağa başlayır.
İkinci Dünya müharibəsindən sonra xüsusilə çox ictimai qanunlar dərc edilmişdir. Torpaqdan istifadə, ətraf
mühitin qorunması, səsdən müdaﬁə, tikinti hüququ,
təbiəti məhvdən qoruyan qanunlar həmin ictimai qanunların köməyilə tənzimlənmişdir.
Bütün bu qanunların əsası milli konstitusiyalarda
qoyulmuşdur. Onlar müəyyən fəaliyyətlərə icazə verilən
yaxud qadağan edilən əraziləri müəyyən edirlər. Bu ərazilərin sərhədləri prinsipcə özəl mülklərin sərhədlərindən asılı deyil, lakin onlar torpaqdan istifadəyə təsir edir.
Bu reqlamentasiya ictimai qanunların mülkiyyət
hüquqlarına birbaşa təsirini göstərir, amma reqlamentasiya rəsmi qeydiyyatın bir hissəsi olmadığı üçün prinsipial deyil. Baxmayaraq ki, əksər hallarda sahiblik
hüququnun və məhdudiyyətlərin təyini prosesinin
dəqiq çərçivəsi olur, amma nəticələr barədə ictimayyətə
heç bir məlumat verilməmişdir. Belə ərazilərin müvaﬁq
xəritələri qanun külliyatının yaranması vaxtı qanun layihələrinin təsdiq edilməsindən əvvəl tərtib edilir.
Nəticədə belə sənədləşdirilmə müvaﬁq dövlət strukturlarında saxlanır. Maraqlanan vətəndaşlar və ya təşkilatlar mülk barədə məlumatları hüquq registrlərində
tapa bilərdilər. Hüquqi situasiyanın nəticəsi olaraq və öz
növbəsində yuxarıda göstərilmiş ərazilərin müxtəlif
təşkilatlarla demarkasiyasının özəlliklərindən irəli
gələrək, başqa hüquq və məhdudiyyətlər barədə
məlumat almaq üçün onlar çoxlu səy göstərməli idilər.

One of these procedures was the registration of land
rights and its institution is the land register. For land registration, four principles — the booking principle, the
consent principle, the principle of publicity, and the principle of specialty — were more or less generally applied
[Henssen, 1995].
One can note that these procedures and institutions
have worked successfully for more than a century, and
they still do.
The situation referring to the private law aspect is
characterized in Figure 3.3.

The existing systems have sometimes been so perfected that their legal security level seems to be above
100%.
The growing world population and the development
of new technologies lead to an intensiﬁed use of natural
resources including land. To protect the natural resources from being totally consumed, damaged, or destroyed, restrictions of the absolute right to use the
natural resources were deﬁned in the name of the social
necessity.
The private laws already previewed the possibility
to expropriate land in cases in which the public interest
was considered to be more important than the individual interest. But expropriation was a hard measure in
which to incorporate restrictions, and it proved to be a
diﬃcult task because states had to deal with every individual land owner. So states began to designate zones
where restrictions were in eﬀect. In Cadastre 2014 these
zones are called legal land objects.
Especially after World War II a growing number of
new public laws were created. Land use planning, environment protection, noise protection, construction laws,
protection against danger caused by natural phenomena, and so on, were regulated by public laws.
All of these new laws were also based on national
constitutions. They deﬁne areas where certain things are
permitted or forbidden. The boundaries of these areas
are in principle independent of the private property
boundaries, but they have an impact on the possible use
of the land.
These deﬁnitions under public law can have an impact on the property right of the owner, but because they

National spatial data infrastructure in Azerbaijan:
international experience and trends

39

Azərbaycan Respbulikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi

Əgər vətəndaşlar müəyyən torpaq sahəsinə aid hüquqi
situasiyanı bütünlüklə müəyyənləşdirməyiblərsə, onda
onlar torpaqdan istifadəyə və onun planlaşdırılmasına
xərclədikləri pul və ya vaxtlarını itirmək təhlükəsinə
atıblar. Bu sual ilə bağlı situasiya cədvəl 3.4-də göstərilib.

İctimai hüququn köməyilə hüquqların sərhədləri və
məhdudiyyətlərin təyini prosesi razılıq prinsipinə
uyğun gəlir və demokratik qaydalara əməl edir. Lakin
bu halda təsdiq edilmiş sərhədlər yoxlanılmır, hüquqlar
yoxlanılmır, rəsmi hüquq registrində qeydiyyat
aparılmır. Qeydiyyat, ixtisaslaşma və aşkarlıq prinsipləri
pozulur.
Eyni zamanda kadastr üzərindı qurulmuş qeydiyyat
sistemindəki hüququn təhlükəsizliyi özəl hüquq üçün
100%-dən çox və ictimai hüquqların məhdudlaşdırılması üçün 0% olur.
Özəl və ictimai hüquqdan başqa ənənəvi hüquqların
qüvvədə olduğu bir sıra dövlətlərdə üçüncü bir kateqoriya mövcuddur. Üçüncü kateqoriya üçün belə ərazilər
mülkiyyət və torpaqdan istifadə hüquqları nəsildən
keçmə prinsipi ilə təyin olunur. Bu halda üçüncü kateqoriya o biri ikisindən (özəl və ictimai sahiblik hüququnun və məhdudiyyətlərin təsir dairəsi kimi sahələrdən)
üstün ola bilər və bu halda təbii sərvətlərin qeyri-məhdud istismarı mümkündür. Hüquqi müdaﬁə ehtiyacı
yaradan belə hüquqlar əsasən adi yolla sənədləşdirilmir.
"Kadastr 2014" gündən-günə aktuallaşan vəziyyəti
düzəltməlidir. Bu bütün hüquqi torpaq aspektlərinə
uyğun sənədləşdirilməlidir. "Kadastr 2014" mövcud olan
vəziyyəti şəkil 3.5-də göstərildiyi kimi dəyişəcək.

Özəl və ictimai hüquqlara əsaslanmış yeni və mövcud hüquqi torpaq obyektləri üçün sərhədləri diqqətlə
yoxlamaq lazımdır. Sərhədlər dəqiq təyin ediləcək və
nəticələr açıq ictimai reyestrdə qeyd olunacaqdır. Bu
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are not part of the oﬃcial register, they are not subject of
the principle of publicity. Although there is in most cases
a well deﬁned procedure for the deﬁnition of the respective boundaries of the rights and restrictions, the results
are not publicly known. The respective maps are presented, though, during the consultation process of a lawsetting before it is put to the vote. Afterwards this
documentation is kept with the responsible governmental unit. Interested citizens and organizations can ﬁnd
property information about a piece of land in the land
registry. But they must make further eﬀorts to get information about other rights and restrictions that have an
eﬀect on the legal situation by making a survey at diﬀerent governmental organizations. If citizens fail to ﬁnd
out all aspects of the legal situation of a piece of land,
they risk the loss of money and time spent for inadequate land use or land use planning. The situation is
shown in Figure 3.4.

The boundary deﬁnition process of the rights and restrictions deﬁned under public law corresponds to the
consent principle because it follows democratic legal
rules. But there is no boundary veriﬁcation, no title veriﬁcation, and no registration in an oﬃcial legal register.
The principles of booking, of specialty, and of publicity
are therefore violated.
While legal security in a cadastre-based land registration system is close to or even more than 100% for private law rights, it is near 0% for public law restrictions.
Aside from land objects from private and public law,
a third category of legal land objects occurs in several
countries where traditional rights exist. In these cases,
areas are deﬁned where tribal land use rights exist. They
can overlap other legal land objects, such as private
property rights and public rights and restrictions, and
concessions for the exploitation of natural resources.
These traditional, customary rights are often not documented in a manner that creates the necessary legal security.
Cadastre 2014 must correct this situation, which is
becoming more and more precarious. It must document,
in a safe manner, all legal aspects of land. Cadastre 2014
shall lead to the situation portrayed in Figure 3.5.
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halda mülkiyyətin, torpadan istifadənin və sərvətlərin
idarəedilməsinin təhlükəsizliyi torpaq sahibləri və ümumiyyətlə ictimaiyyət üçün qorunacaqdır.
3.3.3 "Kadastr 2014"-ün Təşkili
Kadastr sistemləri məcburən ən yaxşı təşkilati strukturlara malik olacaq və gələcəyin tələbatlarına, özəl şəxslərin və ümumiyyətlə cəmiyyətin tələbatlarına cavab
verəcəklər.

Bir çox dövlətlərin kadastr və hüquqların qeydiyyatından ibarət olan torpaq qeydiyyat sistemi var. Kadastr
hissəsi əsasən yerölçənlər tərəﬁndən reallaşdırılır, notariuslar və vəkillər isə hüquqların qeydiyyatını aparırlar.
Belə bölgü əsasən prosesin iki təşkilat arasında bölünməsinə gətirib çaxarır, ancaq onların ikisi də eyni işi
görürlər.
Ənənəvi texnoloji imkanlarla əlaqədar olaraq torpağın çəkilməsi və hüquqların qeydiyyatı prosesləri çox
fərqlənirlər. Kadastr çəkilişi və xəritələşdirmə prosesləri
kifayət qədər məlumat almaq üçün xüsusi bacarıq tələb
edir, lakin hüquqların qeydiyyat prosesi sadəcə məlumatların reyestrə köçürülməsidir. Belə bölgü keçmişdə
peşə tələbatlarına görə aparılıb. Köçürülən işlərdə torpağın hüquqi aspektlərinin düzgün işlənməsi yerölçənlər üçün lisenziya (xüsusi icazə), notarius və vəkillər
üçün isə xüsusi bilik tələb edirdi.
Bu tipli təşkilatın üstünlüyü səhvləri istisna etməyə
kömək edən müəyyən nəzarətin aparılmasını aradan
qaldırmağa kömək ola biləcək çarpaz nəzarətin zəruriliyinə gətirib çıxarır.
Belə həllin çatışmazlıqları aydındır:
• Sistem yorucu və əziyyətlidir. Torpaq bazarının iştirakçıları
sazişin bağlanması üçün iki müxtəlif səlahiyyətli orqana
müraciət etməyə məcburdur.
• Çox vaxt məlumatlar artıq olur, bu isə risk ehtimalını artırır.
• Hər təşkilat sistemin saxlanması üçün xərclərin ödənilməsini
tələb edir.
3.3.4 "Kadstr 2014"-də xəritələrin rolunun dəyişməsi

Gələcək kadastr sistemləri müəyyən tələblərə cavab
verməlidir, belə ki, xəritələrin funksiyalarına yenidən

It will be necessary in future for existing and new
legal land objects introduced by traditional, private and
public law, that the boundary deﬁnition and the correctness of this deﬁnition are veriﬁed carefully, and that the
results of the deﬁnitions are published in an oﬃcial public register. In this way the security of land tenure, land
use, and resource management will be maintained in
view of the land owners and of the societies as a whole.
3.3.3 organization of Cadastre 2014
The cadastral systems will have to have a lean organizational structure to match the future requirements of
the individuals and the societies.

Most countries have a land recording system consisting of cadastre and land registration components. The
cadastral part is normally handled by surveyors, while
notaries and lawyers take care of the land registration
part. This subdivision has often resulted in two diﬀerent
organizational units dealing with the same matter.
Because of the traditionally available technological
possibilities, the working procedures of land survey and
land registration have been quite diﬀerent. Cadastre surveying and mapping require special skills to obtain a
suﬃcient result, whereas the and land registration
process was very close to bookkeeping. So the work was
subdivided in the past according to the required skills.
The correct treatment of the legal aspects of land prop-
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baxılmalıdır. Xəritələr özünün məlumat saxlama funksiyalarını itirirlər. Onlar ancaq məlumat bazasından alınmış informasiyanın təsvir edilməsinə xidmət edəcəkdir.
İnformasiya texnologiyalarının yeni imkanları yerölçənlərin işini əhəmiyyətli dərəcədə dəyişir. Keçmişdə
obyektlərin çəkilişi və onların müvaﬁq koordinat sistemində təsvir edilməsi xüsusi biliklər tələb edirdi. Tələb
olunan ən vacib vərdişlərdən biri ölçülən obyektlərin
aydın xəritəsini yaratmaq bacarığı idi. Çəkiliş prosesi və
məlumatların xəritəyə daxil edilməsi Şəkil 3.8-də göstərilmişdir.

erty transfer matters was ensured by the requirement of
a license for land surveyors and by the special education
of notaries and lawyers.
A advantage to this type of organization is a certain
cross-control that can help to eliminate errors.
The disadvantages of such solutions are obvious:
• The system is tiresome. The participants in the land market
have to address two diﬀerent authorities for land transactions.
• The information is partly redundant which creates the risk
of inconsistencies.
• Every organizational unit has its own fees to at least partly
recover the cost of maintenance of the system.
3.3.4 The Changing Role of Maps in Cadastre 2014

İnformasiya texnoloqiyalarının istifadəsilə bu proses
əhəmiyyətli dərəcədə dəyişir. Obyektin koordinatlarının
təyini qlobal coğraﬁ mövqeləndirmənin (yerinin qlobal
təyin edilməsinin) (GPS) istifadəsilə daha asan olur və
başqa metodların istifadə zərurətini aradan qaldırır,
obyektlərin birbaşa xəritəyə köçürülməsi isə məlumat
sistemində obyektlərin yaradılması ilə əvəz edilir. Bu
prosesin nəticə isə real dünyanın məlumat modelidir
(şəkil 3.9).

If future cadastral systems are to meet the requirements, the function of maps must be re-deﬁned. Maps
will lose the function of information storage. They will
serve in future simply to represent information derived
from data stored in data bases.
The new possibilities of information technology will
change the work of surveyors signiﬁcantly. In the past,
the ability to survey objects and to represent them in a
reference system needed very special skills. One of the
most important things was the craft to represent measured objects in a comprehensible map. The surveying
and mapping process was characterized as in Figure 3.8.

Xəritələr plotterlərin funksiyalarından istifadə etməklə verilmiş məlumat modelindən yaradılır.
Məlumatların ötürülməsi imkanlarının köməyilə
məlumatların paylanması xeyli asanlaşdırılır. Coğraﬁ
məlumatlar İnternet vasitəsilə yüksək sürətli xətlərlə göndərilir. Onun imkanları bütün dünya üzrə kadastr məlumatlarının mübadiləsini əhəmiyyətli dərəcədə asanlaşdırır. Məlumat modellərinin mübadiləsi kadastr məlumatlarının ötürülməsində ümumi praktikaya çevrilir.
Bu yeni prosedur bir neçə üstünlüyə malikdir:
• Məlumat modeli haqqında informasiyanın təqdim edilməsinin çevikliyi. Təqdimin tipi, miqyası və tərkibi tələblərə
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With the utilization of information technologies, the
process substantially changes . The determination of object co-ordinates becomes easier with GPS and remote
sensing methods, and the direct drafting of objects on a
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uyğun seçilir.
• Məlumatlar bir dəfə saxlanılır və bu məlumatlar əsasında
müxtəlif başqa məhsullar yaradıla bilər.
• Rəqəmli modellərə müraciət etmək asandır, modeldə təsvir
edilən məlumatlar ənənəvi xəritələr kimi ﬁziki olaraq dağılmır.
• Kadastr məlumatlarının paylanması və ictimaiyyətə açıqlanması rəqəmli modellərin mübadiləsilə vasitəsilə həyata keçirilir.

map is superseded by the creation of objects in an information system. The result of this process is a data model
of the real world (Figure 3.9).

3.3.5 "Kadastr 2014"-də İnformasiya Texnoloqiyaları

Ənənəvi qeydiyyat proseduru gündən-günə kompüterləşdirilir. Komüterlə işləmə çox eﬀektivdir. Məhz
buna görə bütün dünyada mühasibatlıq kompüter proqramlarının köməyilə aparılır. Qeydiyyatın bu texnoloqiyadan istifadə etməməsinin heç bir səbəbi yoxdur.
Fəza obyektlərinin işlənməsi mühasibatlıqdan daha
mürəkkəb proqramları tələb edir, buna baxmayaraq bu
sahədə əhəmiyyətli inkişaf müşahidə olunur. Hal-hazırda məlumatların işlənməsi prosesində fəza obyektləri
o qədər də adi bir şey deyil. Obyekt oriyentli modellərdə
obyektlərin məkan (fəza) komponentləri obyektin yerini
və formasını təyin edən atributlardan başqa bir şey deyil.
İsveçrədə (Eidg. Vermessungsdirektion, 1997) hazırlanmış İNTERLİS məkan (fəza) obyektlərinin və modellərin təsviri dilinin nümunəsidir. Bu dil indiyə kimi
konseptual sxemləri təsvir edən yeganə işlək bir alət idi.
O, məlumatların təsviri, translyasiyası və avtomatik formatlaşdırılması texnikasından istifadə edir.
Məkan (fəza) obyektlərinin təsviri nümunəsi şəkil
3.11-də göstərilmişdir.

Maps are created out of this model by using representation functions operating plotters and drafting machines.
The distribution of information increasingly takes place
with the help of data transfer possibilities. Geographic information is sent over the data highways. The Internet and
its ability to facilitate worldwide data networks is playing
an important role in the exchange of cadastral data. The exchange of data models will become common practice in the
distribution of cadastral information.
This new procedure has several advantages:
• Flexibility in the representation of information of the data
model. Type, scale, and content of a representation can be chosen according to the needs.
• The information is stored once and diﬀerent products are derived from the same data.
• The digital model is easy to handle, and data representing the
model cannot be destroyed physically as can traditional maps.
• Distribution and publication of cadastral information is easily
possible with the help of the exchange of digital data models.
3.3.5 Information Technology in Cadastre 2014

Obyektin həndəsəsi (ölçüləri) sadəcə olaraq obyektin
atributu kimi təsvir edilir. Hal-hazırda açıq informasiya
sistemlərində bu təsvir daxili məlumat modelinə keçiNational spatial data infrastructure in Azerbaijan:
international experience and trends
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rilməlidir, ancaq gözlənilir ki, daxili məlumat modelləri
belə məlumat təsvirinə uyğun olaraq avtomatik şəkildə
yaradıla bilər.
Torpaqların qeydiyyatı məsələsinin daha eﬀektiv və
daha gəlirli həlli olan kompüter texnoloqiyasının köməyilə həmçinin coğraﬁ məlumatlar da asan işlənilə bilər.
3.3.6 "Kadastr 2014"-də özəlləşlmə

Bütün dünyada qanunvericilik və özəlləşmənin dəyişilməsi ənənələri müşahidə olunur. İndiyədək dövlət
sektorlarında həll olunan məsələlər özəl sektora keçir.
Yeni dövlət idarəçiliyi strukturunun daxilində (Schädler,
1995) dövlət xidmətli idarələr işi çevik edən və istehlakçıya yönəlmiş özəl və ya qarışıq təşkilatlara çevrilir.
Bu prosesə kadastr təşkilatları qoşulacaqlar. Biz burada hətta özəl sektorlar tərəﬁndən dövlət sektorundan
daha yaxşı yerinə yetrirə bilən əməli işlər tapırıq. Kadastr
sistemlərinin müdaxiləsinə və ya dəstəyinə ehtiyacı olan
bir cox məsələlər torpaq yazılarının təhlükəsizliyini heç
bir riskə atmadan özəl sektorlar tərəﬁndə icra oluna
bilər. Hətta mülkiyyət hüquqlarına sənədlərin və titulların, mülkiyyət hüquqlarına sənədlərin və titulların
qeydiyyatının hazırlanması özəl sektorlarda və ya
qarışıq iqtisadiyyatlı təşkilatlarda yerinə yetirilə bilər.
Bütün işin birbaşa dövlət sektorunda görülməsinə heç
bir ehtiyac yoxdur.
Bununla belə dövlət sektoru mühüm rol oynayır,
çünki dövlət torpaq qeydi aparan sistemlərin təhlükəsizliyinin müdaﬁəsinə zəmanət verməlidir. İşin nəzarəti
və idarə edilməsi üçün güclü və eﬀektiv prosedurlar
yaradılmalıdır. Bu ancaq kompüterin köməyi ilə idarəetmənin ciddi və daimi nəzarət prosesi ilə; kadrların ehtiyyatlı seçimi və öyrədilməsi ilə; qarışıq iqtisadiyyatlı
təşkilatların yaradılmasında dövlət sektorunun maliyyə
iştirakı ilə əldə edilə bilər.
3.3.7 "Kadastr 2014-də özünü döğrultma

The traditional land recording procedures are increasingly computerized. Computer-assisted work has
proven to be much more eﬃcient. That is why bookkeeping all over the world is handled with help of computer programs. There is no reason why land recording
should not make use of this technology.
The handling of spatial objects requires more sophisticated software solutions than bookkeeping, but
progress in this domain is accelerating. Spatial objects
are nowadays not far from becoming normal objects of
information processing. The spatial components of objects in object oriented models are nothing more than attributes deﬁning the location and shape of the object.
An example of the deﬁnition of spatial objects and
models is the Swiss data description language INTERLIS
[Eidg. Vermessungsdirektion, 1997], which has been
until now the only really operational tool to describe
conceptual schemes. It uses the technique of data deﬁnition, compilation, and automatic format generation.
An example of a description of spatial objects is given
in Figure 3.11.

The geometry of an object is described simply as an
attribute of the object. In the currently available information systems, this description must be translated into an
internal data model, but it is expected that internal data
models can be created automatically according to such
a data description.
Aside from the bookkeeping information, the geographical information can also be processed easily, and
computer-based technology will be the most eﬃcient
and cost-eﬀective way to resolve the problem of land
recording.
3.3.6 Privatization in Cadastre 2014
Within the worldwide trends of deregulation and
privatization, tasks handled until now by the public sector are being transferred to the private sector. Within the
framework of New Public Management [Schбdler,
1995], public administration units are being converted
to private or mixed organizations, doing the work in a
ﬂexible and consumer-oriented manner.
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Torpaq maliyyə və ideoloji dəyəri olan təbii ehtiyatdır. Bunu anlamaq çox asandır, çünki maliyyə ehtiyatları
torpağın qeydiyyatına qoyulur. Feodallıq dövründə torpağa vergi o vaxtlar qul adlanan fermerlər tərəﬁndən
torpaqdan götürülən mənfəətə uyğun verilməli idi. Napoleon torpaqdan vergi alınmasında maraqlı idi, bu
məqsədlə o bütün idarə etdiyi dövlətlərdə torpağın qeydiyyat sistemini yaratmışdı. Sonra qeydiyyata alınmış
torpaq girov üçün əsas oldu və artıq iqtisadiyyatı torpaqla zəmanət verilmiş kreditlərlə təmin etmək olardı.
Kadastr işlərini və hüquqların qeydiyyatını aparmağa məcbur olduğuna görə, hökumət torpadan alınan
vergilərlə sistemin yaradılması və saxlanması xərclərini
ödəyə bilirdi. Əksər hallarda torpaqdan alınan vergi torpağın qeydiyyatına çəkilən xərcdən xeyli çox olurdu.
Özəl sektorun cəlb edildiyi sistemlərdə xərclər torpağa
hüququn ötürülməsi əməliyyatlarında insanların ödədiyi cari məbləğlərlə ödənilir. Bu vergi və rüsumlar
qatışığının içərisində xərclər və ödəmələrin dəqiq nəzarətini aparmaq çətindir.
Özünü döğrultma bəyanatı ilə biz onu göstəririk ki,
torpaq qeydiyyatı sistemi üçün sistemin real xərclər və
gəlirlərini nəzərə alan idarə mexanizmi lazımdır, bölünmüş rüsum və vergilərin alınması sistemin dəyərinin
onun istifadəsi üçün adekvat ödəmələrlə verilmə imkanını əks etdirir.
Torpaq qeydiyyatının investisiyaların qayıtmağına
çatan üsulla təşkil edilə bilməsi real görünür.
3.4 "Kadastr 2014"-ün prinsipləri
3.4.1 vətəndaş və ictimai hüquqda torpaq obyektləri üçün oxşar prosedurlar.
Torpaq obyektlərinin təyini proseduru vətəndaş və
ictimai hüquqlar əsasında yaradılmış obyektlər üçün
eynidir. Xüsusi mülkiyyət hüququ iki sahibkar arasında
müqavilə əsasında təyin edilir. Torpaq mülkiyyətçiləri
arasında razılaşmadan sonra sənəd və ya torpağa hüquq
yaranır. Rəsmi registrdə sənədlərin və ya hüquqların
qeydiyyatından sonra hüquqların ötürülməsi həqiqi
sayılır (şəkil 3.14).

These trends will also involve the cadastral organizations. In this ﬁeld we ﬁnd a lot of operational work
that can be done by the private sector as well as or even
better than the public sector. The majority of tasks necessary to build up and to maintain a cadastral system
can be handled by the private sector without endangering the security of the land recording. Also the preparation of titles and deeds and the registration of titles and
deeds may be carried out by the private sector or by
mixed-economy organizations. It is not necessary for the
public sector to do all the work itself.
The public sector nevertheless, plays an important
role, because it has to guarantee the legal security of the
land recording system. It must be able to implement eﬃcient and powerful procedures for supervision and control of the work. This can be achieved by strict and
permanently applied computer-assisted control procedures; by the careful selection, education, and examination of staﬀ; and by the ﬁnancial involvement of the
public sector in mixed-economy organizations.
3.3.7 Cost Recovery in Cadastre 2014

İctimai hüququn və məhdudiyyətlərin təyini ictimai
hüquqla təsbit olunmuş dəqiq prosedurları təqib edir
(şəkil 3.15).

Land is a natural resource having a considerable ﬁnancial and ideal value. It can easily be understood,
therefore, that ﬁnancial resources are invested in land
National spatial data infrastructure in Azerbaijan:
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Hüquqların təstiqlənmə prosesi bitən kimi adətən
hüquq qüvvəyə minir. Daşınmaz əmlaka hüquqlardan
fərqli olaraq, ictimai hüququn və məhdudiyyətlərin
həqiqi sayılması üçün bir çox hüquqi sistemlərdə qeydiyyata ehtiyac yoxdur.
"Kadastr 2014" güman edir ki, qeydiyyata alınmış
obyektə aid təsis olunmuş hər bir hüquq rəsmi qeydiyyata alınmışdır.
3.4.2 Sahibkarlar (istifadəçilər) üçün heç bir dəyişiklik yoxdur
"Kadastr 2014"-də daşınmaz əmlakın istifadəsi şəraitləri dəyişmir, ancaq onun bir hissəsi olaraq qalır. Əgər
kadastrda qeydiyyata alınmış daşınmaz əmlak obyekti
ﬁziki və ya hüquqi şəxsə məxsusdursa, bu fərdi istifadə
formasıdır; əgər daşınmaz əmlak obyekti ənənəvi tayfaya və ya klana məxsusdursa bu ənənəvi mülkdür; əgər
kooperativə verilibsə o, kooperativ istifadə adlandırıla
bilər; əgər mülkiyyət hüququ dövlətə məxsusdursa, biz
onu kommunist torpaq sahibliyi adlandıra bilərik.
3.4.3 Daşınmaz əmlakda hüquqların qeydiyyatı
Henssen (1995) torpaq sahəsi və sahibkar arasındakı əlaqəni göstərmək üçün şəkil 3.16-dəki təsvirdən istifadə edir.

recording. In feudal times, land taxes had to be paid according to the production capacity of the land given to
the farmers, then called serfs. Napoleon was interested
in getting taxes out of land, and he introduced a land
registration system in all of the countries he controlled.
Later on, land recording became the basis for mortgaging and the economies could be provided with credits
secured by land.
As governments themselves were often doing the
cadastral and land registry work, they could cover the
cost of building up and maintaining the systems through
land taxes. In most cases, the land taxes were considerably higher than the expenses entailed in the land
recording system.
In systems in which the private sector is involved, the
running costs are covered by fees, paid by the people involved in the land transactions.
Within this mixture of taxes and fees it is not easy to
implement clean control with costs for expenditures and
yields.
With the statement on cost recovery, we indicate that
for the land recording systems there should be introduced a controlling mechanism that takes into consideration the real costs and beneﬁts of the system, separates
fees and taxes, and reﬂects on possibilities of how the cost
of the system can be covered by adequate fees.
It seems to be realistic that land recording can be organized in such a manner as to achieve a return on investment.
3.4 Principles of Cadastre 2014

Bu tərif sənədlərin qeydiyyatı prinsipi adlana bilər.
Qanuni ərizəçinin əlində torpağın bir hissəsinin sahibi
olduğunu sübut edən sənəd var. Bu sənəd - əqd, qanuni
ərizəçiylə rəsmi registrdə qeydiyyata alınan zaman
qüvvəyə minir. Sənədlərin qeydiyyat sistemi subyektərizəçi ilə əlaqəlidir.
"Kadastr 2014" kadastr uçotu obyektini mərkəzə
qoyur və ona hüquqları müəyyən edir (şəkil 3.17).

3.4.1 Identical Procedures for Private and Public
land objects
The procedure of the deﬁnition is similar for land objects created under private and public law. The right of
private property is deﬁned by a contract, normally between two land owners. After the agreement between
land owners about a transfer of rights, a deed or a title
are created. The transaction of rights becomes legally effective by the registration of either deeds or titles in an
oﬃcial land register (Figure 3.14).

The determination of public rights and restrictions
follow well-deﬁned procedures prescribed by public law
(Figure 3.15).
Once the adjudication process is completed, the right
normally becomes valid. In contrast to land property
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Belə tərif hüquqların qeydiyyatı prinsipinə uyğundur. Hüquqların qeydiyyatı sistemində sənəd deyil, torpaq sahəsinə hüquqlar qeydiyyata alınır. Sahələrə
hüquqlar xatırladıldıqda, mülkiyyət hüquqları torpaq
obyektinə nəzərən nisbi tamhüquqlu ərizəçi göstərilməklə qeydiyyata alınır. Mülkiyyət hüququ torpaq münasibətləridir.
İctimai hüquq halında kadastr uçotu obyektinə hüquqların tanınması prosesi ictimai hüquqdan çıxış edərək ictimaiyyətin ərizəsinə görə mülkiyyət hüququnun
yaranmasına uyğundur. Ona görə ictimai hüquqlardan
irəli gələn hüquqların qeydiyyatını aparmaq sənəd
yaratmaqdan daha asandır. Sənədlərin qeydiyyatına
mümkün alternativ kimi baxılmamalıdır.
Torpağa ənənəvi hüquqlar üçün adətən hüquq siyasi
qərarın nəticəsi kimi yaradılır.
Ənənəvi, özəl və ictimai hüquqlar zamanı kadastr
uçotu obyektlərilə iş görən "Kadastr 2014" ancaq hüquqların qeydiyyatı prinsipini bilir. Daşınmaz əmlak obyekti, ona olan hüquqlar və qanuni şəxsin ərizəsi
qeydiyyata alınır.
3.4.4 Torpaq qeydiyyatının dörd prinsipinə münasibət
Torpaq qeydiyyatının Henssen (1995) tərəﬁndən
göstərilmiş 4 prinsipi: ərizə prinsipi, razılaşma prinsipi,
hüquqların tanınması (leqallaşdırma) prinsipi və
peşəkarlıq prinsipi "Kadastr 2014"-ün mütləq şərtləridir.
Bütün demokratik dövlətlərdə ictimai hüquq və məhdudiyyət prosesi bu prinsiplərə əməl edir.
"Kadastr 2014" kadastr uçotunun bütün obyektlərinin əmlak siyahısı (inventarlaşdırma) olaraq bu
mühüm prinsipləri özəl və ictimai hüquqda saxlamağa
kömək edə bilər.

rights, public law rights and restrictions in most jurisdictions need not be registered to become legally eﬀective.
Cadastre 2014 expects that every right adjudicated to
a legal land object will be registered oﬃcially.
3.4.2 No Change in land Tenure
Land tenure is not changed by Cadastre 2014, but it
is part of it. If a legal land object is the property of an individual or juridical person, it is a form of individual
land tenure. If the property right belongs to a traditional
tribe or clan, it is a customary tenure; if it is given to a
co-operative it may be called a co-operative tenure; and
if the property right belongs to the state, we can call it a
communist tenure.
3.4.3 Title Registration
Henssen [1995] uses the representation as in Figure
3.16 to describe the relation between the parcel and its
owner.

3.4.5 hüquqi müstəqilliyin təyini
Hüquqi müstəqillik prinsipi "Kadastr 2014"-ün reallaşdırılmasında hakim element ola bilər. Prinsip nəzərdə
tutur ki:
• Həmin qanuna tabe olan kadastr uçotu obyektləri məhkəmə
hökmünün əsas nadir prosedurudur, bir fərdi məlumat qatında
yerləşdirilməlidir;
• qanunla müəyyən edilmiş hər bir hüququn tanınması prosesi
üçün bu prosesin əsasında duran kadastr uçotu obyekti üçün
xüsusi məlumat qatı yaradılmışdır.

National spatial data infrastructure in Azerbaijan:
international experience and trends

47

Azərbaycan Respbulikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi

Beləliklə, "Kadastr 2014" spesiﬁk dövlət və ya rayonun kadastr uçotu obyektləri üçün qanunvericiliyə müvaﬁq olaraq təşkil olunmuş məlumat modelinə əsaslanır.
Hüquqi müstəqilliyə əsaslanmış informasiya sisteminin
strukturu şəkil 3.18-də göstərilmişdir.
"Kadastr 2014"- kadastr uçotunun müxtəlif kateqoriyalı obyektlərini sənədləşdirən, ümumi sistemdə qanuni ərizəçilərin hüququnu təstiq edən sistemdir.
3.4.6 Sərhədlərin təsbiti sistemi
"Kadastr 2014" sərhədlərin təsbiti sitemi üzərində qurulmuşdur. Bu o deməkdir ki, sərhədlər onların xüsusiyyətlərinin (əlamətlərinin) təsviri ilə deyil, qeodezi
çəkilişlərdən alınan koordinatlarla təyin edilmişdir. Təsbit edilmiş sərhədlərin dəqiqliyinin təyini bir tərəfdən
sərhədlərdən istifadəçilərin tələbatları, o biri tərəfdən
sərhədlərin təyinini mümkün dəqiqliyi ilə müəyyənləşdirilir.
Əmlakın sərhədləri, qayda olaraq, məsələn, qiymətləndirmənin dəyər zonalarının sərhədlərinə nəzərən
(çünki müxtəlif dəyərlərin sərhədləri dəqiq təyin edilə
bilməz) daha yüksək dəqiqliklə təyin edilmələdir.
3.4.7 ümumi koordinat sistemində torpaq obyektlərinin yerləşməsi
Müstəqil formalaşmış torpaq obyektlərinin birləşdirilə və ya bir-birinə nəzərən müqayisə edilə bilməsinə əmin olmaq üçün "Kadastr 2014" ehtimal edir ki,
onlar ümumi koordinat sistemində yerləşdiriləcəklər. Bu
yolla yerləşdirilmiş obyeklərin kombinasiyası və ya
müqayisəsi üstünü örtən çoxbucaqlı metodu ilə reallaşdırıla bilər. Bu üsul tematik müstəqillik prinsipindən
istifadə etməklə mülkün dəyərinin hesablanması kontekstində Kaufmann və Biqler tərəﬁndən (1973) nəşr
edilmişdir.

4. «KADASTR 2014»-ün
ƏSASLANDIRILMASI
4.1 Dayanıqlı inkişafın saxlanılmasında ehtiyaclar
Hər bir mütəşəkkil insan cəmiyyətinin dayanıqlı
inkişafına təminat vermək üçün torpaq ehtiyatlarının
planlaşdırılması məsələlərinə ciddi ﬁkir verilməlidir.
"Kadastr 2014" (FİG,1995) haqqında qaydalar bu sahədə
mühüm elementləri təyin edir.
Ciddi diqqət yetirilməli aspektlər:
• Torpağa mülkiyyət hüquqlarının zəmanəti və müdaﬁəsi;
• Kreditləşmə üçün zəmanətin təmini;
• Torpaq ehtiyatlarının monitorinqi və onun gələcək inkişafı;
• Torpaq və daşınmaz əmlakdan vergi tutulmasına dəstək;
• Dövlət torpaqlarının müdaﬁəsi;
• Torpaq mübahisələrinin (düzəlişlərinin, islahatlarının)
azaldılması;
• Torpaq islahatlarının yüngülləşdirilməsi;
• Torpaqdan istifadənin planlaşdırılmasının yaxşılaşdırılması;
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This deﬁnition may be called the deed approach. A
rightful claimant has in hand a document proving his/her
right as the owner of a piece of land by describing the
transfer of the rights referring to him/her. This document,
the deed, becomes legally eﬀective, when it is booked or
registered in the oﬃcial land register in relation to the
rightful claimant. The deed system is man-related.
Cadastre 2014 puts the legal land object into the center and adjudicates the right to the land object (Figure
3.17).
This deﬁnition corresponds to a title approach. In the
title system, it is not the deed that is registered. The right
referring to the parcel, the title, is registered together
with the indications about the rightful claimant in relation to the land objects. The title system is land related.
The process of adjudication of rights to legal land objects in the case of public law corresponds to the creation
of a title in the name of the society as claimant. It is much
easier, therefore, to register the public law title than to
create a deed. Deed registration must not be considered
as a possible alternative.
For traditional land-rights, a title is normally created
as a result of a political decision.
Cadastre 2014 dealing with legal land objects under
traditional, private, and public law knows only the title
registration approach to land rights. The legal land object, with the rightful claimant and the parameters of the
right referring to it, is registered.
3.4.4 Respect for the four Principles for land Registration
The four principles for land registration mentioned
by Henssen [1995], the booking principle, the consent
principle, the principle of publicity, and the principle of
specialty, are condition sine qua non for Cadastre 2014.
In all democratic countries, the adjudication process for
public law disposition follow these principles.
Cadastre 2014 as a public inventory of all legal land
objects can help to support these important principles in
the domains of private and public law.
3.4.5 Respect of the Principle of legal Independence
The principle of legal independence is a key item in
the realization of Cadastre 2014. The principle stipulates
that:
• legal land objects, being subject to the same law and underlying a unique adjudication procedure, have to be arranged in
one individual data layer; and
• for every adjudicative process deﬁned by a certain law, a special data layer for the legal land objects underlying this process
has to be created.
Cadastre 2014 is therefore based on a data model, organized according to the legislation for the diﬀerent legal
land objects in a particular country or district. The structure of an information system based on legal independence is as in Figure 3.18.

Azərbaycanda milli məkan məlumatları infrastrukturu:
beynəlxalq təcrübə və inkişaf meylləri

The State Committee on Property Issues of the Republic of Azerbaijan

• Təbii ehtiyatların idarəedilməsinin müdaﬁəsi;
• Statistik məlumatların istehsalı.
Torpaq sahələrinin hüquqi qaydaları və ﬁziki
vəziyyəti haqqında etibarlı və tam məlumat dayanıqlı
inkişafa kömək edir.
4.2 Siyasi sabitliyin yaradılması
Torpağa hüquq həm ayrı- ayrı individumlar, həm də
sosial qruplar tərəﬁndən istifadə olunan ən güclü sosial
və siyasi arqumentdir və arqument də olacaqdır. Onlar
insanların cəmiyyətdə oynadığı rola nəzərən insanların
hisslərinə güclü emosional təsirə malikdirlər. Hətta iqtisadi münasibətlər cəmiyyətin torpağa mülkiyyət məsələlərini həll etdiyi üsulların üzərində qurulmuşdur. Bu,
torpaq üzərində xüsusi mülkiyyət əldə edə bilmələrinə
və bu hüququn təhlükəsizliyinə dövlət qeydiyyat orqanları tərəﬁndən zəmanət verilənə kimi xarici investorların
və şirkətlərin kapital qoymağa tərəddüd etdiyi keçid
dövründə olan dövlətlərdə müşahidə oluna bilər. Tələb
olunan təhlükəsizliyi təmin etmək üçün güclü hüquqi
və siyasi baza lazımdır. Əksər dövlətlərdə ənənəvi
kadastr sistemi torpaq bazarını möhkəmləndirən alətdir.
Kadastr sistemi olmayan rayonlarda qanuni fəaliyyət
göstərən torpaq bazarı yoxdur.
4.3 Özəl və dövlət maraqlarının
toqquşmasından yayınma
Torpaq resursları tükəndiyinə görə cəmiyyət torpağın istifadəsini nizamlamağa məcburdur. Hansı növ
torpaq istifadəsinin arzu olunan və yol verilə bilən, hansıların qadağan olduğunu torpaqdan istifadəni nizamlayan qanunlar müəyyən edir. Kiminsə mülkiyyətinə
verilə bilməsinə məhdudiyyət qoyula bilən hüquqi torpaq obyektlərini torpaqdan istifadənin planlaşdırılması
təyin edir.
Sənaye tullantılarının utilizasiyasının mümkünsüzlüyü səbəbindən ekoloji krizisin gündən-günə artan
təhlükəsi ilə əlaqədar olaraq cəmiyyət ətraf mühitin
qorunmasının gücləndirilməsi haqqında qanunlar
yaradır. Bu qaydalar həmçinin torpaqdan istifadə
hüquqlarını da məhdudlaşdıra bilər.
Ekologiyaya aid bədbəxt hadisə artıq baş vermiş
cəmiyyətlərdə vətəndaşların sağlamlığının qorunması
üçün məhdudiyyətin böhranlı forması yaradılır. Nümunə
kimi Çernobılda obaş verən qəzadan sonra ərazisinə radioaktiv çöküntülər düşən bəzi dövlətlər göstərilə bilər.
Bu halda qanunla yaşanılamsı qadağa olunan yaxud
torpaqdan istifadəyə məhdudiyyət qoyulan zonalar
təyin olunmalıdırlar.
Belə olduqda hüquqi torpaq obyektlərinə torpaqdan
istifadəyə diferensiallaşdırılmış məhdudiyyətlərlər
yaradırlır.
Əgər bu məhdudiyyətlər mülkiyyət hüquqları ilə
kəsişirsə, onda torpaq sahəsinin dəyəri kəskin surətdə
düşür.
Bəzi hallarda torpağın dəyəri hətta sıfıra bərabər ola
bilər, bu isə o deməkdir ki, belə torpaq sahəsi artıq tor-

The Cadastre 2014 system is documenting all of these
diﬀerent categories of legal land objects, adjudicated to
diﬀerent rightful claimants, independently but in a common reference system.
3.4.6 fixed boundary System
Cadastre 2014 is based on the ﬁxed boundary system.
This means that boundaries are located by co-ordinates
that are surveyed and not by a description of boundary
features. Accuracy of the determination of the ﬁxed
boundaries is deﬁned on the one hand by the needs of
the users of the boundaries and on the other hand by the
possible accuracy of the deﬁnition of an object boundary.
Property boundaries must generally be determined to a
higher accuracy standard than, e.g., valuation boundaries, because boundaries between diﬀerent values cannot be determined exactly.
3.4.7 location of land objects in a Common Reference System
To make sure that legally independent organized
land objects can be combined, compared, and brought
into relation to each other, Cadastre 2014 expects that
they will be localized in a common reference system. The
combination and comparison of the thus located land
objects can be realized by the method of polygon overlaying. This method was published in Kaufmann and
Bigler [1973] in the context of value calculation of properties using the principle of thematic independence.

4. JUSTIFICATION
FOR CADASTRE 2014
4.1 Need for Support of Sustainable Development
Every organized form of a human society has to take
care of land matters to ensure its sustainable development. The Statement on the Cadastre [FIG, 1995] identiﬁes the important items in this domain.
The aspects to be dealt with are:
• Guarantee ownership and security of land tenure;
• Provide security for credits;
• Develop and monitor land matters;
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paq bazarının obyekti ola bilməz. Bir neçə dövlətdə belə
eﬀekt ekoloji çirklənmədən şübhəli olan zonaların
təyinindən sonra yaranmışdır.
Torpaqdan istifadənin məhdudlaşdırımasının başqa
aspekti istifadəçilərin təbii kataklizmlərdən qorunmasıdır.
Cəmiyyət vətəndaşları daşqın, qar və daş uçqunundan və s. qorumaq üçün torpaqdan istifadənin məhdudlaşdırılması haqqında qanun yaradır.
Bir çox dövlətlərdə belə ictimai qanunlar qoruyucu
xarakter daşıyırlar. Onların yaranmasının məqsədi
ekoloji zərəri və təbii ehtiyatların istismarı zamanı torpaqlardan rəqabətli istifadə problemlərini azaltmaqdır.
hər halda 4 prinsip: kitabda qeydiyyat yazıları,
razılaşma, açıqlıq və peşəkarlıq prinsipləri torpağa
hüquqların müəyyən edilməsi zamanı nəzərə alınır,
nəticə etibarilə onlar nəzərə alınmır. Hüquqların leqallaşdırılması qərarları torpaq ehtiyatlarının rəsmi
idarəetmə sistemində elan edilməyən xəritələrdə əks olunur. Bu qərarlar ancaq onların yaranmasına cavabdeh
olan dövlət orqanlarının idarələrində olur.
Torpaq haqqında ictimai açıq olan məlumatların çatışmazlığı mülkiyyət hüququnun təhlükəsizliyinin zəifləməsinə gətirir, bu isə həm torpaq sahibləri, həm də hökumət orqanları üçün arzu edilən deyil. Bu onu gətərir ki:
• torpağı girov qoymaqla kredit götürülməsi üçün şərait çatışmazlığı;
• şəﬀaf torpaq bazarının problemləri;
• özbaşnalıq, korrupsiya və siyasi nizamsızlıq.
"Kadastr 2014" torpaq haqqında zəruri ictimai-açıq
sənədləşdirməni təmin edir və siyasi sabitliyə səbəb olur.
4.4 İqtisadiyyatın Saxlanılması
Hal- hazırda iqtisadiyyat beynəlmiləlləşdirilmə prosesindədir. Adətən bexnəlxalq şirkətlərin istehsalat,marketinq, xidmət, elmi-tətqiqat bölmələri dünyanın
müxtəlif hissələri və dövlətlərində yerləşir, bu da torpağın alınması və satılmasının bahalaşmasına gətirir.
Buna görə də milli kadastr sistemləri ya eyni, ya da oxşar
olanda beynəlxalq şirkətlər üçün torpaq məsələlərilə
məşğul olmaq daha asan olur.
Torpaqların tam hüquqi vəziyyətini göstərən kadastr
sistemi maliyyə itkilərinin risklərini azaldır. Maraqlı olan
şəxslər və ya təsisatlar adi sorğu ilə hər hansı torpaq
ərazisi barədə tam məlumat əldə edə bilərlər.
Standartlaşdırılmış və tam kadastr sistemi sahiblik
edən subyektlərə torpaq məsələlərini asanlıqla həll etməyə kömək edir, nəticədə isə pula və vaxta qənaət
edilir. Öz növbəsində məhsul və xidmətlər daha ucuz
olmaqla qənaətcillik sifarişçilərə keçir.
Bu xidmətləri yerinə yetirmək üçün bir tərəfdən torpaq haqqında məlumatların paylanmasının sadə strukturu, o biri tərəfdən eﬀektiv saxlanılma, axtarış və
ötürülmə prosedurlarının olması vacibdir.
Əgər hüquqi müstəqillik prinsipi nəzərə alınırsa
onda asanlıqla eﬀektli məlumat strukturu yaratmaq
mümkündür.
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• Support land and property taxation;
• Protect state lands;
• Reduce land disputes;
• Facilitate land reforms;
• Improve land use planning;
• Support environmental management;
• Produce statistical data.
A secure and complete documentation of legal and
physical land objects supports the eﬀorts to create sustainable development.
4.2 Creating Political Stability
Land rights have been and are again strong social
and political arguments used by individuals and communities. They have a strong inﬂuence on the emotional
feelings of individuals and communities about the role
they play within a society. Even economic decisions are
based on the manner in which societies are dealing with
land property matters. This can be seen in those countries in transition, where foreign individuals and companies hesitate to invest in a country as long as the
necessary land cannot be transferred to their own property, and which is secured by a safe institution for the
registration of the rights. A strong legal and political
basis is necessary to guarantee the required reliability.
In most countries, the traditional cadastral system is
the instrument that reinforces the reliability of the land
markets. In areas where no cadastral system exists, there
is no functioning land market.
4.3 Omit Conflicts of Public and Private Interests
As land resources become rarer, societies are forced
to regulate land use. Land use planning law deﬁnes
what land use is desired and allowed or forbidden. Land
use planning deﬁnes legal land objects which can have
the eﬀect of restricting land property.
With the growing danger of an environmental collapse caused by the over-utilization of natural resources
and land resources in a non-sustainable manner, societies are creating laws for environmental protection.
These regulations can also have the eﬀect of placing restrictions on the freedom of land use given to the rightful
claimants in principle by their property right.
An extreme form of restriction is created when a society has to protect its citizens from health dangers in a
situation where environmental accidents have occurred.
An example of this can be seen in the countries that were
hit by the Chernobyl radioactive fallout.
In that instance, zones had to be deﬁned where living
is forbidden or where land use is restricted by law. Legal
land objects have been created with a diﬀerentiated restriction of land use. If such land objects overlap land
property rights, the eﬀect can be that the land is devalued. In certain cases, the land value of a property can be
nulliﬁed. That means that such a piece of land can no
longer be an object in the land market. In several countries the same eﬀect can be produced by the determination of zones that are suspected to be the sites of earlier
environmental pollution.
Another aspect of restrictive land use is in the protection of risks from natural phenomena. Societies create
laws to restrict land use where citizens are endangered by
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4.5 Çeviklik və Effektivliyə Tələbat
Boqor deklarasiyası (Birləşmiş Millətlər Təşkilatı,
1996) iddia edir ki, tələbatların müxtəliﬂiyi ilə bacarmaq
üçün kadastr sistemləri:
• sadə və eﬀektiv olmalı;
• əhalinin artımına və etnik qrupların müxtəliﬂiyinə adaptasiya etməli;
• torpağa azad çıxışı, mülkiyyət hüquqlarının qorunmasını və
bu hüquqlarla ticarəti təmin etməli;
• geniş məlumat toplusu saxlamalı;
• bütün dövlət və özəl torpaqları əhatə etməli;
• milli məkan məlumat infrastrukturunun hissəsi olmalıdır.
"Kadastr 2014" ərazinin tam əhatə olunması, sadə
məlumat strukturu və hüquqi sərbəstlik prinsiplərinin
tələblərinə bütünlüklə cavab verir. O, milli məkan
məlumatları infrastrukturunun əsas hissəsi olaraq torpaqların hüquqi vəziyyətinin bütün aspektlərini
saxlayır. "Kadastr 2014" çoxlu sosial aspektlərin
inkişafına təsir göstərən milli hüquqi sahənin tərkibinə
və dəqiqliyinə əməl edə bilər.

5. "KADASTR 2014"-də
YERÖLÇƏNLƏRİN ROLU
Yerölçənlər daşınmaz əmlakla bağlı bütün hüquqlar
və məhdudiyyətlərlə bağlı zəngin ənənələrə malikdirlər.
Bir çox dövlətlərdə onlar texniki işləri məhdudiyyətsiz olaraq görə bilərlər. Lakin, ənənəvi kadastrın hüquqi
aspektlərinin həlli üçün icazə (lisenziya) almalıdırlar. Bu
lisenziya təsdiq edir ki, mütəxəssis texniki və hüquqi
sahələrdə cəmiyyət tərəﬁndən qoyulmuş məsələləri həll
etmək iqtidarındadır.
Son bir neçə ilin texniki nailiyyətləri torpaq obyektlərinin topoqraﬁk çəkilişlərinin istehsalını asanlaşdırır,
bu isə lisenziyanın texniki mənada qiymətdən düşməsinə gətirir. Qeodezi fəaliyyətin lisenziyalaşdırılması
mövcud olan hər bir dövlətdə lisenziyalaşmış yerölçənlərin rolu haqda mübahisələr vardır.
Həmçinin lisenziyanın hüquqi tərəﬁ öz mənasını itirmişdir, çünki vəkil və notariuslar bu vəzifəni öz üzərlərinə götürmüşlər. Əmlak formalarının işlənməsi,
sərhədlər barədə mübahisələrin qaydaya salınması və
müqavilələrin tərtib edilməsi bu mütəxəssislərə
saxlanılıb. Yerölçənlərin vəzifələri torpaq sahələrinin
yerinin müəyyən edilməsinə qədər azaldılmışdır (ixtisara salınmışdır).
"Kadastr 2014"-də yerölçənlər bütün hüquqi torpaq
obyektlərinin lokallaşdırılmasını aparacaqlar və ancaq
xüsusi mülkiyyətlə işləməyəcəklər.
Yerölçənlər torpaq sahələrinin yerinin müəyyən
edilməsi prosesini başa düşməli, onlara hüquqların təyin
edilməsini bilməli və torpağın qiymətləndirilməsi
prisipini başa düşməlidirlər. Onlar bütün ﬁziki və
hüquqi aspektlərilə birlikdə sənədləşdirən torpaqməlumat sistemlərini idarə etməyə qadir olmalı,
həmçinin torpaq məlumatı haqqında qərar verən vətən-

such acts of nature as ﬂoods, avalanches, falling rocks, etc.
In most countries these public laws have been developed in a defensive manner. The aim was to minimize
problems in concurrent land use, waste of resources, and
environmental damage.
Although the four principles of booking, consent,
publicity, and specialty are respected during the adjudication process, they are not maintained afterwards. The
adjudication decisions documented on maps are not
made public within an oﬃcial land administration system. These decisions are kept with the authorities who
are in charge.
The lack of an arranged public inventory of all these
aspects creates a lack of security for land owners and authorities. This results in:
• poor conditions for land credit (mortgaging);
• problems for a transparent land market;
• arbitrariness, corruption, and political disturbances.
Cadastre 2014 provides the necessary public documentation and contributes to political stability.
4.4 Support of Economy
Economies are in the process of internationalization.
Frequently the production, marketing, service, research
and development units of international companies are
situated in diﬀerent regions and countries around the
world. The expenditures for acquisition and sale of land
are growing. For international companies it is easier to
deal with land matters when national cadastral systems
diﬀer little from each other.
A cadastral system publicizing the complete legal situation of land will diminish the risk of ﬁnancial loss.
With a single request interested people and institutions
can get complete documentation about the situation of
a certain piece of land.
A standardized and complete cadastral system can
help companies to more easily deal with matters relating
to land and therefore money and time can be saved. The
savings certainly will be passed on the customers, making products and services less expensive.
To provide these services, it is necessary to have on
the one hand a single organization that can distribute the
land information and, on the other hand, have eﬃcient
and eﬀective procedures for data storage, retrieval, and
maintenance.
If the principle of legal independence is respected, an
information structure can be created that meets the requirements for being both eﬃcient and eﬀective.
4.5 Need for Flexibility and Effectivity
In order to cope with the great diversity of needs, the
Bogor Declaration [United Nations, 1996] states that
cadastral systems should:
• be simple and eﬀective;
• be adaptable to rates and patterns of populations;
• provide access to land, security of tenure and trading of land
rights;
• provide a vast array of options;
• include all state and private lands;
• be part of a national spatial data infrastructure.
Cadastre 2014 with its concept of complete area coverage, with its straightforward information structure,

National spatial data infrastructure in Azerbaijan:
international experience and trends

51

Azərbaycan Respbulikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi

daşları, müəssisələri, hökumət orqanlarını və siyasi şəxsləri təmin etməlidirlər.
"Kadastr 2014"-də bu məsələlərin həlli üçün
yerölçənlərdən daha geniş spektrdə bilik tələb olunur və
buna görə də lisenziyalaşdırma prosesinə yenidən baxılmalıdır. Yerölçənlərin cəmiyyətdə rolu böyüyür.

and following the principle of legal independence, can
meet these requirements. As a basic part of a national
spatial data infrastructure, it documents all legal aspects
of land. It can follow the developments of the national
jurisdiction, which is inﬂuenced by the development of
many social aspects, in content and accuracy.

6. TÖVSİYƏLƏR

5. THE ROLE OF SURVEYORS
IN CADASTRE 2014

6.1 Mühüm rol oynamaq üçün yerölçənlər
"Kadastr 2014"-də nə etməlidir?
Texnologiyanın qeodezi peşəni dəyişməsini başa
düşmək yerölçənlər üçün daha mühümdür. Peşənin iki
əsas aspektinə - ﬁziki və hüquqi aləmdə obyektləri yerləşdirmək və bu obyektləri xəritədə göstərmək qabiliyyətinə elektronika və informasiya texnoloqiyaları
sahələrindəki nailiyyətlər mühüm dərəcədə təsir
göstərir.
GPS, fotoqrammetriya, uzaq məsafədən nəzarət və
elektron taxometrin istifadəsilə fəza koordinat sistemində obyektlərin yerlərinin təyin edilməsi tamamilə
avtomatlaşdırılmış prosesə çevrilir. Yerölçənlər ölçmə
prosesi haqqında az biliyə malik ola bilərlər, ancaq
ölçmənin nəticələrinin dəqiqliyini və etibarlığını
qiymətləndirməyi yaxşı bilməlidirlər.
Ölçmələrin nəticələrinin xəritə məhsullarının istehsalı sahəsində təsvir edilməsi (göstərilməsi) rəqəmli
məlumat modellərindən qraﬁk və diaqramların yaranması imkanı ilə əvəz edilə bilər. Qraﬁklərin yaranma
prosesi çəkilmiş xəritələrdən tamamilə fərqlənir, çünki
burada məlumat modelini başa düşmək lazımdır və sifarişçinin tələbatlarını maksimum dərəcədə ödəmək
üçün məlumatların təsvirini lazımi qaydada genersiya
etməyi bacarmaq lazımdır. Məlumatların belə təqdiminə
və onların yaranmasının metodlarına yeni tələbləri
Knöpﬂi (1993) dərc etdirmişdir.
Məkan məlumatlarının təsvirində artıq kartoqraﬁk standartlar yeganə üsul deyil.
İxtisaslaşdırılmış məzmunlu və təsvirli individual
xəritələrin yaranması və ya sifarişçilərə
məkanla bağlı məlumatın çatdırılması yerölçənlərin
işlərinin vacib hissəsi olacaqdır.
Bu dəyişiklikləri başa düşərək yerölçən torpaq obyektlərinin ictimai hüquqi fenomenini nəzərə almalıdır.
Bunula belə yerölçən özəl mülkün bütün aspektlərini
bilməlidir, həmçinin bütün növ torpaq obyektlərinə
cəmiyyətin tələblərini, torpaq obyektlərinin təyini üçün
hüquqi bazanı və hüquqi prosedurları, torpaq obyektlərinin yaradılması üçün texniki metodları, eyni zamanda onların yaranmasının iqtisadi və ekoloji
nəticələrini başa düşməlidir.
Yerölçənlər bu aspektlərə daha çox diqqət yetirməli,
əlavə təhsil almaqla bu sahədə öz biliklərini təkmilləşdirməli və torpaqla bağlı bütün sualların aspektlərini
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Surveyors have a long tradition of dealing with property rights and restrictions. In most countries they can
carry out the technical work without restriction. For the
legal aspect of the traditional cadastre, however, they
must hold a license. This license proves that the land surveyor is capable of fulﬁlling the task, as speciﬁed by society, with respect to technical and juridical directions.
The technical developments of the last few years has
made it easier to survey the land objects. Thus, the license has been devalued in a technical sense. Discussions about the role of the licensed surveyor are taking
place in every country where licensed surveyors exist.
The juridical side of the license has also lost its signiﬁcance because lawyers and notaries have taken over
this part of the division of labour. The development of
property forms, settling boundary disputes, and drawing up contracts has been left to these professionals.
Land surveyors have been reduced to concentrating on
the location of parcels.
Within Cadastre 2014 the land surveyor will play the
role of locating all legal land objects. Surveyors will not
have to deal only with private property parcels.
Land surveyors must understand the processes involved in the determination and deﬁnition of legal land
objects. They must know the adjudication processes and
must understand the principles of land valuation. They
must be able to manage the land administration system
documenting land with all its physical and legal aspects
and to provide land information for citizens, enterprises,
authorities, and political decision-makers.
For this task within "Cadastre 2014" the skills demanded of a surveyor are much broader. The license
must be re-deﬁned. The role of the land surveyor within
society becomes much more important.

6. RECOMMENDATIONS
6.1 What Must Surveyors Do, to Play an Important
Role in Cadastre 2014?
The most important action surveyors can and must
take is to understand that technology is changing the
surveying profession. The two basic aspects of the profession — the ability to locate objects in the physical and
legal worlds and the ability to represent these objects on
a map — are inﬂuenced to a considerable extent by developments in the ﬁelds of electronics and information
technology.
Measuring, which means determining the position
of objects in a reference system, becomes a fully automated process with the use of GPS, photogrammetry,
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başa düşən mütəxəssis olmağa can atmalıdırlar. Onlar
bu təşəbbüslə "Kadastr 2014"-ün reallaşdırılmasına
kömək edə bilərlər, bu isə yerölçən peşəsinin imicinin
yüksəldilməsinə gətirəcək.
6.2 Beynəlxalq Yerölçənlər Birliyi (FİG)
"Kadastr 2014"-ə necə dayaq ola bilər?
FİG ictimai hüquq aspektləri daxil olmaqla torpağın
hüquqi məsələləri sahəsində yerölçənlərin gələcək rolu
haqqında ümumi anlayış yaradaraq, "Kadastr 2014"-ə
aid FİG-in bütün təşəbbüslərini müqayisə edərək və
məlumatları yayaraq "Kadastr 2014"-ün yaranmasında
mühüm rol oynaya bilər. Ona görə FİG-ə məsləhət
görülür ki:
• müasir kadastr sistemlərinin səriştəlik mərkəzinə dayaq dursun və maliyyələşdirsin;
• gələcək milli patendləşdirmə (lisenziyalaşdırma) siyasəti
üçün ümumi qayda və tövsiyələr hazırlasın;
• səriştəli mütəxəssislərlə təmin edilcək yeni, etibarlı, gəlirli
kadastr xidmətləri üçün təşəbbüs yaratmaqdan ötrü dövlət və
qeyri-dövlət təşkilatları ilə əlaqəyə malik olsunlar.
6.3 Milli təşkilatlar "Kadastr 2014"-ün
yaradılmasına necə kömək edə bilərlər?
Milli təşkilatlar məlumatların toplamasında və onların üzvlərinin peşəkar səviyyəsində hazırlanmasında
böyük rol oynaya bilərlər. Onlar "Kadastr 2014" prinsipləri ilə ümumi istiqamətlər yarada və müxtəlif təşkilatlar üçün kadastr sistemlərinin inkişafını dəstəkləyə bilər.
Eyni zamanda FİG-in təşəbbüsü ilə milli təşkilatlar
milli siyasət xadimlərinə və onların müvaﬁq hökumətlərinə ənənəvi kadastr sistemlərinin problemlərini
başa sala bilər və torpaqların istifadəsi və daha etibarlı
hüquqi müdaﬁəsinin daha yaxşı nəzarəti üçün torpaqların hüquqi vəziyyəti haqqında məlumatların yaxşılaşdırmasına tələbatı xatırlada bilər.
Bu təşkilatlar kadastr sistemlərinin işlənməsində ixtisaslaşdırılmış və rəsmi lisenziyalaşdırılmış mütəxəssislərlə - parlament və hökumət məsləhətçiləri ilə təmin
etməklə təşəbbüsü dəstəkləyə bilər.

7. XÜLASƏ
Torpaqda vəziyyət tez və dayanıqlı dəyişir. Əsasən
bu bütün dünyada əhalinin artmasına və iqtisadiyyatın
beynəlmiləlləşdirilməsinə görə baş verir. Artıq torpağa
mülkiyyət hüququnun müdaﬁəsinə ənənəvi kadastr sistemlərilə daha yaxşı zəmanət vermək olmur. Ənənəvi
kadastr sistemlərinin eﬀektivliyi mövcud vəziyyətdə
artıq adekvat deyil. Onlar istifadəçiləri torpaqların
hüquqi vəziyyəti haqqında kifayət qədər etibarlı
məlumatla və bahalı olmayan eﬀektiv xidmətlə təmin
edə bilmirlər.
Bu problemlərin həlli üçün hüquqların etibarlı qeydiyyatına və torpaqların məhdudlaşdırılmasına yeni

and remote sensing and robot theodolites. Surveyors can
know less about the measuring process itself, but they
must be knowledgeable enough to judge the plausibility
of any results.
In the ﬁeld of representation of the results, the production of maps is replaced by the ability to create graphs
and diagrams out of digital data models. Creating graphs
is quite diﬀerent from drawing maps because in this
process it is necessary to understand the data model and
to be able to generalize the representation of the information in a manner that serves the interested user in the best
way. The new requirements and the respective techniques have been published by Knopﬂi [1993].
Mapping standards are no longer the only way to
represent information. Producing individual maps with
specialized content and representations or simply delivering spatial related data to interested people will be an
important part of the surveyor's work.
After having understood these changes, the surveyor
must take into consideration the phenomenon of the
public-law land objects. Where once the surveyor had to
have knowledge about all aspects of private property,
today he/she must understand society's needs for all
types of land objects, the legal basis and the legal procedures for the deﬁnition and alteration of land objects, the
technical methods for the creation of land objects, and
the economical and ecological consequences of the existence of land objects.
Surveyors must concentrate on these aspects, improve their skills in this domain through education and
continuing professional development programs, and
begin to play the role of specialists for all aspects of land
matters. With that type of initiative, they will support
the implementation of Cadastre 2014, and this will lead
to the improvement of the often poor image of the profession.
6.2 How Can FIG Promote and
Support Cadastre 2014?
FIG can play an important role by adopting the ideas
for Cadastre 2014, to create a common view about the
future role of surveyors in the domain of legal land matters - including public law aspects -by disseminating the
information, and reviewing and collating all FIG initiatives going on under the umbrella of Cadastre 2014. It is
therefore recommended that FIG should
• promote and sponsor a competence center for modern cadastral systems;
• develop a common view of and recommendations for future
national licensing policies;
• further use its contacts with governments and non-governmental organizations to launch an initiative for new, reliable, costeﬀective cadastral services, provided by competent professionals.
6.3 How Can National Organizations
Contribute to Cadastre 2014?
National organizations can play a crucial role in the
acquisition of information and the professional development of their members. They can create a common view
and promote understanding of the development of
cadastral systems in the direction of an institution following the principles of Cadastre 2014.
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yanaşma tətbiq edilməlidir.
Bu yanaşma FİG-in 7-ci Komissiyasının 7.1 İşçi
Qrupu tərəﬁndən bütün dünyada kadastr sahəsində
sosial, hüquqi, iqtisadi, texniki nailiyyətlər və islahatlar
nəzərə alınmaqla işlənilmişdir. Bu yeni yanaşmanın adı
"Kadastr 2014"- dür.
Ənənəvi kadastr sistemlərinin sübut olunmuş prinsiplərinə əsaslanmış "Kadastr 2014" aşağıdakı qaydalara
riayət etməlidir:
1. "Kadstr 2014" - ənənəvi kadastrın yer səthinin
müəyyən qapalı konturu daxilində qüvvədə olan dörd prinsipinə: kitabda qeydiyyat yazıları, razılaşma, açıqlıq və peşəkarlıq
prinsiplərinə əsasən bütün növ hüquqları və məhdudiyyətləri
həyata keçirən institutdur. "Kadstr 2014" -müvaﬁq ölkənin
ictimai və özəl qanunlarına əsasən hüquq və məhdudiyyətlərin
həqiqətən qeyd edilməsinə və qeydiyyata alınmasına və hər
kəsin hər hansı torpaq sahəsinin hüquqi vəziyyəti haqqında
etibarlı məlumat əldə edə bilməsinə təminat verən institutdur.
2. "Kadstr 2014" - informasiya texnologiyalarından istifadəni əhəmiyyətli dərəcədə yüksəldir. Məlumatların qorunmasının maksimal təminatına və maksimal eﬀektivliyə nail
olunması üçün prosedurlar kompüter texnologiyasının yeni
imkanlarına uyğunlaşdırılır. Etalon testləşdirmə və yeni
metodlardan ən yaxşısının seçilməsi müasir kadast sistemlərinin yaradıcıları üçün əsas məsələ olacaqdır.
3. "Kadstr 2014" - özündə ictimai və özəl sektorları birləşdirməli olan institutdur. İctimai sektorun iştirakı sistemin
zəruri kəsilməzliyinə təminat verir. İctimai sektor nəzarətə
diqqət yetirməlidir. Əməli işlərin icrasına məsul olan özəl sektor tərəﬁndən sistemə çeviklik və eﬀektivlik gətiriləcəkdir. Vəzifələrin belə bölgüsü, həmçinin torpağa özəl və ictimai
maraqların tarazlıqda saxlanılmasına təminat verir.
4. "Kadstr 2014" - fəaliyyətini rentabelli edən iqtisadi
strukturlu institut olmalıdır.
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Simultaneously with FIG's initiatives, national organizations can explain, to national politicians and their respective governments, the problems with traditional
cadastre systems and emphasize the need to improve information about the legal situation of land for better land
policies and greater legal security.
These organizations can support the initiatives to develop cadastral systems by providing skilled and oﬃcially acknowledged specialists as consultants to
parliaments and governments.

7. CONCLUSION
The situation of land is changing steadily and at an
accelerated rate, because of the rapidly growing world
population and the internationalization of economies.
Security of land property rights can no longer be guaranteed by the traditional cadastral systems. The performance of traditional cadastral systems is no longer
adequate. They can provide neither suﬃcient and reliable information about the legal situation of a piece of
land nor services that are eﬃcient and cost eﬀective.
A new approach to the reliable documentation of
rights and restrictions on land has to be introduced. This
approach has been discussed by the Working Group 7.1
of FIG's Commission 7, taking into consideration the
worldwide social, legal, economic, and technical developments and the reform initiatives in the domain of the
cadastre. The vision of this new approach has been
named Cadastre 2014.
Based on the proven principles of traditional cadastral systems, Cadastre 2014 will obey the following rules:
1. Cadastre 2014 is an institution that inventories and registers all types of rights and restrictions that have an impact
within a deﬁned contour of the surface of the earth according
to the four principles of traditional cadastral systems; namely,
the booking principle, the consent principle, the principle of
publicity, and the principle of specialty. The Cadastre 2014 institution makes sure that the limits of the impact of rights and
restrictions to land are ﬁxed and registered according to the
public and private laws in eﬀect in the respective countries,
and that everyone can get reliable information about the legal
situation of a piece of land.
2. Cadastre 2014 is making substantial use of the increase
in information technology. Procedures are being adapted to the
new possibilities to encourage maximum eﬃciency yet maintain maximum security. Benchmarking and selecting the best
of the new practices will be a challenging task in the domain of
modern cadastral systems.
3. The Cadastre 2014 institution shall be a co-operative between the public and the private sectors. The involvement of
the public sector ensures that the system has the necessary continuity. The public sector shall concentrate on supervision. Efﬁciency and ﬂexibility will be brought into the system by the
private sector, which is responsible for carrying out the operational work. This division of work also guarantees that public
and private interests in land are kept in balance.
4. The Cadastre 2014 institution shall have an economical
structure that enables it to recover the investment and maintenance costs.
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beneﬁts of e-government and NSDI to society
International conference on The Role of the Uniﬁed Cadastre of Real Estate
and National Spatial Data Infrastructure in Property Administration
Jan de Jong,
Senior Land Administration Specialist,
Europe and Central Asia Region,
The World Bank.

TASKS OF UNIFIED CADASTRES
Classical tasks
n Registration
n Maintenance cadastral maps
Cadastral parcels
buildings

addresses

New developments
topography

n E-government, key registers
n National Spatial Data Infrastructures
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KEY REGISTERS
n Personal records
n Trade register
n Buildings and addresses
n Cadastre
n Property values
n Topography
n etc

n promote transparency
n reduce corruption

n cooperation is
essential

KEY REGISTERS AND NSDI
n One time collection, multiple use
n Data available at the source, contents
n Legal framework
n Key data in a network
n Automated distribution
n Services, standards and info modelling
n Financing, liabilities
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NATIONAL SPATIAL DATA INFRASTRUCTURES
n Which ministry responsible?
n Independent agency for nation-wide
implementation?
n Conditions for implementing
n Ownership of each data-set
n Conditions for data-sharing
n Users’ network, standards, costs and
revenues
n COOPERATION

INFLUENCE OF TECHNOLOGY
n Technological development
n Satellite imagery

n PDA’s and smart phones

n Aerial photographs

n Route planners using GPS

n Lidar

n Broadband internet

n 360° ground imagery, e.g. street view

National spatial data infrastructure in Azerbaijan:
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COOPERATION MODEL
n Society driven
n Cooperation in the public
sector is not an option but
a requirement
n Open innovation with
private sector
n For the beneﬁts of the
private citizen

Thank you for your attention...
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Development Trend
of the modern Cadastre System
Jürg Kaufmann, Switzerland
geosuisse, Delegate to FIG Commission 7

Agenda
n CoMPReheNSIve bouNDARy INveNToRy AS The MAIN DeveloPMeNT
TReND
n bouNDARy DoCuMeNTATIoN IN MoDeRN CADASTRAl SySTeMS
n The oTheR STATeMeNTS of CADASTRe 2014
n CoNTRIbuTIoN of A MoDeRN CADASTRAl SySTeM To The ReSoluTIoN of
lAND MANAGeMeNT PRobleMS
n CoNCluSIoN

CADASTRE 2014: THE VISION FOR MODERN CADASTRAL SYSTEMS
FIG studied the development of modern cadastres in the years
1994 to 1998.
The result of the studies was the publication Cadastre 2014: A Vision for Future Cadastral Systems.
Today Cadastre 2014 is still the base for further studies e.g. for
Cadastre 2034.
The vision Cadastre 2014 is the base of the development trend.
The vision is becoming a reality.
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Statement 1 on Cadastre 2014 - «Kadastr 2014»-də qayda 1
«Kadastr 2014» ictimai hüquq və
məhdudiyyətlər də daxil olmaqla torpağın
bütün hüquqi vəziyyətini əks etdirəcəkdir!

Cadastre 2014 will show the complete legal
situation of land, including public rights
and restrictions!

şərh: Dünyanın əhalisi artır. Müvaﬁq olaraq
torpağa tələbat da artır. Fiziki və hüquqi şəxslərin mütləq nəzarəti artır və bu, problemə ictimai maraq vasitəsilə baş verir. Gələcəyin
kadastr sistemi torpağın satışı ilə bağlı
əqdlərin təminatını verməlidir və torpaq
haqda bütün məlumatdan ibarət verilənlər
bazasına kütləvi çıxışı təmin etməlidir.
Nəticə: Yeni tematik model lazımdır. Yerölçənlər ictimai hüququ nəzərə almalıdırlar.
Comment: The population of the world is
gro-wing. The consumption of land is increasing. The absolute control of the individual or of legal enti-ties of land is increasingly
being restricted by pub-lic interest. To provide security of the land tenure, all facts
about land must be made obvious by the
cadastral system of the future.
Consequences: A new thematic model is
neces-sary. Surveyors must take into consideration pub-lic law.

«Kadastr 2014» özəl və ictimai hüquqların tarazlaşdırıcısıdır
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CADASTRE 2014 AND THE MODERN CADASTRES
Cadastre 2014 documenting «private law» and «public law»

IMPORTANCE OF BOUNDARIES
BOUNDARIES are used to separate diﬀerent spheres
They exist in many domains of our lives as:

rules for
behavior

boundaries
deﬁning
our private
property

walls of
our rooms
and houses

limits set by
parents and
teachers

National spatial data infrastructure in Azerbaijan:
international experience and trends

61

Azərbaycan Respbulikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi

HOW ARE BOUNDARIES GENERATED?
boundary formation
by conventions

boundary formation by
own volition

boundary formation
by negotiations

THE COMING INTO BEING OF LAND OBJECT BOUNDARIES

BOUNDARY DETERMINATION PROCESSES
administrative
boundaries are
inspected
in the ﬁeld and
negotiated
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Property boundaries are determined together with the landowners

This is the most important task in the framework of cadastre work:
n It creates conﬁdence and trust in the cadastre
n It is the most eﬀective public awareness activity
Boundary determination by legislation
Law on land use
planning

Law on land valuation

Construction law

Law on
environment
protection

Law on water
protection

ACCURACY OF THE BOUNDARY DEFINITIONS
The accuracy of the boundary deﬁnition is not
to be decided by the Surveyor! The relevant
parameters are:
n Availability of living space
n Density of the population
n Intensity of land use
n Potential of land and land use conﬂicts
National spatial data infrastructure in Azerbaijan:
international experience and trends
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DEFINITIONS USED IN CADASTRE 2014
Kadastr - ölkənin rayon daxili əmlaklarının
sərhədlərinin çəkilməsinə əsalanan, ictimai
məlumatların sistemləşdirilmiş siyahisidir.
Belə sahələr sistemləşdirilmiş şəkildə fərdi ad
və ya nömrə vasitəsilə eyniləşdirilir. Kiminsə
mülkiyyətində olan belə sahələrin ümumi
görünüşü və onların eyniləşdirilmiş nömrələri adətən böyük miqyaslı xəritələrdə və
hər bir sahənin tipi, görünüşü, dəyəri və sahiblik hüququ qeyd edilə bilən qeydiyyat jurnalları ilə birlikdə göstərilir, yəni kadastr
«harada» və «nə qədər» suallarına cavab
verir.
«Kadastr 2014»- ölkə və ya rayon daxilində
sərhədlərin çəkilməsinə əsaslanaraq bütün
qanunlaşdırılmış torpaq sahələri haqqında
məlumatların sistemləşdirilmiş şəkildə
sıralanmış ictimai siyahısıdır. Belə qanunlaşdırılmış torpaq obyektləri hər obyektə aid
xüsusi nömrənin və ya adın köməyilə sistemləşdirilmiş şəkildə eyniləşdirilir. Obyektlərin
statusu özəl və ya ictimai hüquqla müəyyənləşdirilir. Sərhədlər və fərdi təsvirlərlə birlikdə identiﬁkator hər bir obyekt üçün onun
tipini, görünüşünü, dəyərini, qanuni
hüquqları və onların məhdudiyyətlərini
göstərir.
Torpaq obyektinin fərdi təsvirinə əlavə kimi
«Kadastr 2014» qanunlaşdırılmış torpaq
obyektləri haqda rəsmi yazıları saxlayır.
«Kadastr 2014» «harada, nə qədər, kim və
necə?» suallarına cavab verir.
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Cadastre is a methodically arranged public
inventory of data concerning properties
within a certain country or district, based on a
survey of their boundaries. Such properties
are systematically identiﬁed by means of
some separate designation. The outlines of
the property and the parcel identiﬁer normally are shown on large-scale maps which,
together with registers, may show for each
separate property the nature, size, value and
legal rights associated with the parcel. It gives
an answer to the question where and how
much.
Cadastre 2014 is a methodically arranged
public inventory of data concerning all legal
land objects in a certain country or district,
based on a survey of their boundaries. Such
legal land objects are systematically identiﬁed
by means of some separate designation. They
are deﬁned either by private or by public law.
The outlines of the property, the identiﬁer together with descriptive data, may show for
each separate land object the nature, size,
value and legal rights or restrictions associated with the land object.
In addition to this descriptive information
deﬁning the land objects, Cadastre 2014 contains the oﬃcial records of rights on the legal
land objects.
Cadastre 2014 can give the answers to the
questions of where and how much and who
and how.
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LEGAL INDEPENDANCE AS PRINCIPLE FOR THE ARRANGEMENT
THE MODERN CADASTRE
Hüquqi müstəqillik prinsipi

The principle of legal independance
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Statement 2 on Cadastre 2014 «Kadastr 2014»-də qayda 2
qeydiyyatla xəritələr arasında bölünmə ləğv
ediləcək!
şərh: Bölünmə texnoloqiyalara görə lazım idi, çünki
qələm və kağız başqa həllə imkan vermirdi.
Nəticə: Kadastr sahəsində yerölçənlərlə notariuslar
(hüquqşünaslar) arasında məsuliyyətin bölünməsi
əhəmiyyətli dərəcədə dəyişəcək.
The separation between 'maps' and 'registers' will be
abolished!
Comment: The separation was necessary because the
available technology – paper and pencil – did not allow
other solutions.
Consequences: The division of responsibilities between
surveyor and solicitor in the domain of ca-dastre will be
seriously changed.

Statement 3 on Cadastre 2014 «Kadastr 2014»-də qayda 3
Kadastr xəritəçəkməsi oləcək! yaşasın modelləşdirmə!
şərh: Xəritə həmişə model olmuşdur, ancaq mövcud
texnologiya bu modeldən çevik istifadə etməyə imkan vermirdi. Ona görə də xəritəçəkmədə çeviklik miqyasların diferensasiyasına əsaslanırdı. Müxtəlif miqyaslar məlumatların
müxtəlif modelləri ilə təsvir olunurdu. Müasir texnologiyalar
məlumatların eyni modelindən müxtəlif miqyaslı xəritələrin
və müxtəlif formalı registrlərin yaradılmasına imkan verir.
Nəticə: «Kadastr 2014»-də kadastr sahəsində çertyojçulara və
xəritəçəkənlərə ehtiyac olmayacaqdır.
The Cadastral mapping will be dead! long live modelling!
Comment: Maps have always been models, but the available
technology did not allow for the use of these models in a ﬂexible manner. So in mapping ﬂexibility had to be brought in by
diﬀerent scales. Diﬀerent scales had to be represented by different data models. Modern technology allows the creation of
maps of diﬀerent scales and registers in diﬀerent forms from
the the same data model.
Consequences: In 2014 there will be no draftmen and cartographers in the domain of cadastre.
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Statement 4 on Cadastre 2014 «Kadastr 2014»-də qayda 4
Kağız və qələm kadastrdan yox olacaq!
şərh: İnformatika sahəsində texnoloqiyalar kadastr işi üçün adi alət
olacaqdır. Texnoloqiya inzibati fəaliyyətlərlə birlikdə istifadə olunarsa
çox bahalı olmayan həllərə nail olmaq mümkündür. Əhalinin, ətraf
mühitin və torpadan səmərəli istifadə problemlərinin həlli üçün
inkişaf etmiş, inkişafda olan və keçid dövründə olan dövlətlərin cari
situasiyanın modelinə ehtiyacları var.
Nəticə: Müasir kadastr məlumatların baza modelini təmin etməlidir.
Belə modelləri idarə etmək üçün bütün dünya üzrə yerölçənlər
modellə ﬁkirləşməli və müasir texnoloqiyaları tətbiq etməlidirlər.
'Paper and pencil - cadastre' will have gone!
Comment: Geomatics technology will be the normal tool for cadastral work. Real low cost solutions are only possible when this technology is used in combination with lean administrative
procedures. Developed, developing, and transitional countries need models of the existing
situation to resolve the problems of population, environment and reasonable land use.
Consequences: The modern cadastre has to provide the basic data model. Surveyors all over
the world must be able to think in models and to apply modern technology to handle such
models.

Statement 5 on Cadastre 2014 «Kadastr 2014»-də qayda 5
«Kadastr 2014» yüksək səviyyədə özəlləşəcək!
Dövlət və özəl sektorlar yanbayan işləyirlər!
şərh: Dövlət sistemlərinin daha az çevik olmaq ənənələri
var və istehlakçı özəl təşkilatlara istiqamət götürür. Azad
iqtisadiyyatlar torpaq bazarının, torpadan istifadənin
planlaşdırılmasının və torpadan çoxməqsədli istifadənin
çevikliyini tələb edir. Çeviklik özəl idarələrlə daha yaxşı
təmin olunur. Həmçinin təhlükəsizlik məqsədilə dövlətin
iştirakı vacibdir.
Nəticə: Özəl sektor baş verən dəyişikliklərdən xeyir
qazanır. Dövlət sektoru nəzarət və idarəetməyə yönəldilir.
Cadastre 2014 will be highly privatized!
Public and private sector are working closely together!
Comment: Public systems tend to be less ﬂexible and customer oriented than those of private
organizations. Free economies demand ﬂexibility in land markets, land planning and land
utilization. Flexibility may be provided better by private institutions. For necessary security,
however, public involvement is indispensable.
Consequences: The private sector will gain in importance. The public sector will concentrate
on supervision and control.

National spatial data infrastructure in Azerbaijan:
international experience and trends

67

Azərbaycan Respbulikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi

Statement 6 on Cadastre 2014 «Kadastr 2014»-də qayda 6
«Kadastr 2014» tamamilə özünü döğruldacaq!
şərh: Kadastr sistemlərinin əhəmiyyətli kapital qoyuluşuna
ehtiyacları var. Lakin kadastr sistemi tərəﬁndən qeydiyyata
alınmış və təminat verilmiş torpaq kapital qoyuluşunu artırır.
Kapital qoyuluşlarının və istismar xərclərinin heç olmasa bir
hissəsi kadastrdan xeyir götürənlər tərəﬁndən ödənilməlidir.
Nəticə: «Xərc/gəlir» analizi kadastr islahatının və onun reallaşdırılmasının mühüm aspekti olacaq. Gələcəkdə yerölçənlərin məcburən iqtisadi suallarla daha çox işləri olacaq.
Cadastre 2014 will be cost recovering!
Comment: Cadastral systems need considerable investment.
But the land documented and secured by the cadastre represents a multiple of the investment. The investment and operation costs have to be paid back at least partially by those who
proﬁt.
Consequences: Cost/beneﬁt analysis will be a very important
aspect of cadastre reform and implementation. Surveyors will
have to deal more with economic questions in future.

MODERN CADASTRAL SYSTEMS AND LAND MANAGEMENT
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LAND CONSOLIDATION

AZERBAĲAN AGRICULTURE
SUFFERS AFTER THE
PRIVATIZATION FROM
TOO SMALL PARCELS FOR
EFFICIENT FARMING

LAND USE PLANNING

AZERBAĲAN SUFFERS
FROM A MESS IN LAND
USE PLANNING

COLLECTIVE PROPERTY MANAGEMENT

AZERBAĲAN HAS STILL A LOT OF
STATE LAND TO BE PRIVATIZED
National spatial data infrastructure in Azerbaijan:
international experience and trends
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REGULARIZATION OF CONSTRUCTIONS NOT COMPLYING
WITH THE LEGAL FRAMEWORK
Illegal Occupation
and Evictions

Illegal Construction

Abandoned Property

AZERBAĲAN IS TO CLARIFY THE LEGAL SITUATION OF THOUSANDS OF BUILDINGS, OF ILLEGALLY
OCCUPIED AREAS AND AREAS OCCUPIED BY REFUGEES (IDPs)

LAND DEVELOPMENT

AZERBAĲAN NEEDS TO IMPROVE THE LAND FOR DIFFERENT PUPOSES IN URBAN ANDRURAL AREAS
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TERRITORIAL CONFLICT RESOLUTION

AZERBAĲAN STILL SUFFERS FROM THE CONFLICT IN
NAGORNY-KARABAKH

TRADITIONAL LAND RIGHT MANAGEMENT
Indigenous land use agreements
Native Title Act, under 2:3
negotiation protocol 1:121-124
Walgalu and Wiradjuri people, Tumut Brungle Local
Aboriginal Land Council and Adelong Consolidated
Gold Mines 1:121-124

The Indian land Consolidation Act (IlCA)
As most people familiar with Indian aﬀairs know, the problem of
fractionated interests...
AZERBAĲAN HAS REGIONS WHERE OLD TRADITIONAL RIGHTS EXIST

CONCLUSIONS
Land resources are used for a variety
of purposes which interact and may
compete with one another; therefore,
it is desirable to plan and manage all
uses in an integrated manner.

Based on a reliable and complete ‚cadastral‘ documentation, land management tools and methods
can be used to ﬁnd sustainable solutions by rightful new boundary and property conﬁgurations.
National spatial data infrastructure in Azerbaijan:
international experience and trends
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THE TRENDY FUTURE CADASTRE OF AZERBAĲAN

ALL OBJECTS REFERENCED TO THE SAME GEODETIC DATUM (AZPOS)

Thank you for your attention...
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1. MƏKAN MƏLUMATLARI
İNFRASTRUKTURUNA
ÜMUMİ YANAŞMA
n Azərbaycan Milli Məkan Məlumatları İnfrastrukturu – məkan məlumatlarının əldə edilməsi, emalı,
saxlanması və istifadəçilərə təqdim edilməsi ilə
bağlı əlaqələndirilmiş sistem kimi nəzərdə tutulur;

1. THE GENERAL APPROACH TO THE
SPATIAL DATA INFRASTRUCTURE
n the National Spatial Data Infrastructure of Azerbaijan is envisaged to be the system co-ordinated in
connection with obtaining the spatial data, their processing, preserving and submitting to the users;

n bu sistem Avropada Məkan Məlumatları İnfrastrukturuna (INSPIRE) və NSDİ direktivlərinə inteqrasiyasını nəzərdə tutmalıdır, bu istiqamətdə qəbul
edilmiş tövsiyələrə uyğun inkişaf etdirilməlidir;

n this system shall envasage the integration to the directives of the Infrastructure for Spatial Information
in the European Community (INSPIRE) and NSDI
and shall be improved in accordance with the recommendations adopted;

n milli məkan məlumatları infrastrukturunun yaradılmasının və inkişaf etdirilməsinin ilkin mərhələsində
dövlətin hərtərəﬂi fəal dəstəyi və maliyyələşdirmə
funksiyası vacib rol oynayacaq;

n the comprehensive active support of the state and its
ﬁnancing function will play an important role in the
initial phase of establishing the national spatial data
infrastructure and its development;

n məkan məlumatlarının və geoinformasiya xidmətlərinin bazarı inkişaf etdikcə, bu sahədə dövlət
orqanlarının və biznes qurumlarının qarşılıqlı
səmərəli tərəfdaşlığı yaranacaq;

n as the market of spatial data and geographical services are developed, the mutual eﬀective partnership
between the state bodies and business entities will be
established;

n bu sahədə dövlət hakimiyyəti orqanlarının tənzimləyici funksiyaları saxlanılmalıdır. Məkan məlumatları coğraﬁ informasiya sistemləri üçün əsasdır və
strateji əhəmiyyət daşıyır.

n in all the phases the regulating functions of the public authority in this sphere shall remain. The spatial
data are the base for the geographical information
systems and are strategically signiﬁcant.

2. MÖVCUD VƏZİYYƏT
VƏ TƏŞƏBBÜSLƏR

2. THE EXISTING SITUATION
AND INITIATIVES

Son illər Azərbaycanda E-Hökumət təşəbbüsləri
intensivləşmiş, hökumət tərəﬁndən ardıcıl olaraq Elektron Azərbaycana keçid proqramları qəbul edilir və icra
olunur.
Bu ilin may ayında dövlət orqanları tərəﬁndən elektron xidmətlərin göstərilməsi ilə bağlı Prezident Fərmanı
imzalanmışdır və hazırda icra olunur.
Ölkədə mövcud olan əsas reyestrlərin səmərəli və
çevik mexanizmlərlə yaradılması və əlaqələndirilməsi
vəzifələri aktuallaşmışdır (əhalinin reyestri, daşınmaz
əmlakın reyestri, daşınmaz əmlakın vahid kadastrı, kommersiya hüquqi şəxslərinin reyestri, unvan reyesyri və s.).
Elektron xidmətlərlə bağlı E-Hökümət portalının
fəaliyyəti üçün nazirliklər və dövlət qurumları addımlar
atırlar.
Hazırda Azərbaycanda icra hakimiyyəti orqanları,
bələdiyyələr, təsərrüfat subyektləri öz ehtiyacları üçün
pərakəndə şəkildə məkan məlumatları yaradırlar və istifadə edirlər.

The E-government initiatives in Azerbaĳan have
been intensiﬁed for the last years, the programs for transition to Electronic Azerbaĳan are being consistantly
adopted and implemented by the government.
The Decree of the President on rendering the electronic services by the executive bodies was signed in this
May and is currently being implemented.
The duties of establishing and co-ordinating the basic
registers existing in the country through the eﬃcient and
ﬂexable mechanisms are actualized (register of population, real estate register, uniﬁed cadastre of real estate,
register of commercial legal persons, address register,
etc.).
Ministries and state entities are taking steps for activity of the E-government on electronic services.
Besides, at present, the public authorities, municipalities, economic subjects in Azerbaĳan are developing and
utilising the spatial data for their needs in the sparse
manner.

Daşınmaz əmlakın vahid kadastrı və
hüquqların qeydiyyatı sahəsində irəliləyişlər

Progresses in the ﬁeld of the uniﬁed cadastre
of real estate and registration of rights

n bu sahədə idarəçiliyin təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə
ölkədə 2009-cu ilin mayında institusional dəyişiklik-
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n in this ﬁeld the legislation was improved, the functions of the entities previously registering the prop-
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lər aparılmışdır, hüquqların qeydiyatı və daşınmaz
əmlakın kadastrı qurumları ƏMDK-da birləşmişdir.

erty rights were limited, in 2006 the uniﬁed state register of real estate was established;

n Dünya Bankı tərəﬁndən dəstəklənən layihə
çərçivəsində beynəlxalq standartlara uyğun Vahid
Avtomatlaşdırılmış Daşınmaz Əmlakın Qeydiyyatı,
Kadastrı və İdarəedilməsi Sistemi (DƏQKİS) hazırlanır;

n the reforms were continued, the institutional
changes were made in the country in May of 2009 in
order to improve the property administration, the
entities for registration of rights and real estate
cadastre were intigrated within the SCPI;

n ölkə üzrə daşınmaz əmlakın qeydiyyatı və kadastrı
üzrə vahid elektron məlumat bazası yaradılır;

n the uniﬁed cadastre of real estate was established,
the information exhange procedures of the entities
keeping the cadastre for diﬀerent property kinds
were approved;

n Azərbaycanın ərazisini əhatə edən aerofoto və kosmik çəkilişlər əsasında ortofotoxəritələr hazırlanmışdır;
n Azərbaycanın ərazisini əhatə edən 37 stansiyadan
ibarət Fasiləsiz Fəaliyyət Göstərən İstinad Stansiyaları Şəbəkəsi (AZPOS) quraşdırılmışdır;
n qabaqçıl təcrübələrə istinad edən vahid kadastr qanunvericiliyi hazırlanır, əmlak idarəçiliyinin və
kadastr sisteminin müasir yanaşmalar əsasında
inkişafı üçün təşəbbüslər göstərilir (Kadastr 2014);
n kadstr fəaliyyətində özəl sektorun rolu artmağa
doğru istiqmətlənir, dövlət və özəl sektorun əməkdaşlığı üçün addımlar atılır;
n ölkənin ərazisini əhatə edən daşınmaz əmlakın
kadastr məlumat bazasının və rəqəmsal kadastr
xəritələrinin hazırlanmasına başlanmışdır (Almaniyanın KfW Bankının layihəsi, Hökumət
maliyyəsi hesabına Sumqayıt kadastr layihəsi);
n Avropa standartları əsasında Azərbaycanın Vahid
Ünvan Reyestri Sistemi yaradılır.

3. MİLLİ MƏKAN MƏLUMATLARI
İNFRASTRUKTURUNUN
YARADILMASINI VƏ İNKİŞAF
ETDİRİLMƏSİNİ ZƏRURİ EDƏN
AMİLLƏR
Milli Məkan Məlumatları İnfrastrukturunun yaradılması və inkişaf etdirilməsi zərurəti dövlət hakimiyyəti
orqanlarının, bələdiyyələrin, təşkilatların, biznes qurumlarının və əhalinin tələbatından yaranmışdır. Eyni zamanda Azərbaycan Respublikası Avropaya İttifaqına
(Aİ) və bu məkana fəal inteqrasiya siyasətini həyata
keçirir.
Əsas zərurətlər:
n yaxşı idarəetmə və səmərəli fəaliyyətlər üçün zəruri
olan dolğun, etibarlı və çevik xarakterli rəqəmsal formatda məkan məlumatlarından istifadəyə dair
ehtiyacların sürətlə artması;
n məkan məlumatlarından səmərəli istifadə vasitəsi
kimi geoinformasiya texnologiyalarının geniş yayılması;

n the Uniﬁed Automated System for Registration,
Cadastre and Management of Real Estate (UASRCMRE) is being developed in accordance with the
international standarts within the project supported
by the World Bank;
n the uniﬁed electronic database is being established for
registration and cadastre of real estate in the country;
n Orthophotomaps have been developed on the basis
of the airphoto and space images covering the territory of Azerbaĳan;
n the Network of Continuously Working Reﬀerence
Stations (AZPOS) consisting of 37 stations covering
the territory of Azerbaĳan was established;
n the uniﬁed cadastre legislation reﬀerring to the best
practices is being developed, the initiatives (Cadastre
2014) for the development of the property administration and cadastre system in accordance with the
contemporary approaches are being taken;
n the role of the private sector in the cadastral activity
is being increased, steps are being taken for publicprivate partnership (PPP);
n the development of the real estate cadastral database
and digital cadastral maps covering the territory of the
country is initiated (The German KfW project, Sumgayit cadastre project by support of the government);
n the Uniﬁed Address Register System of Azerbaĳan is
being developed in accordance with the European
standards (By ﬁnancial support of the Norwegian
government the Technical Speciﬁcations have been
drafted, a tender will be announced).

3. THE FACTORS NECESSITATING THE
ESTABLISHMENT AND DEVELOPMENT
OF THE NATIONAL SPATIAL DATA
INFRASTRUCTURE
The necessity of establishing and developing of the
National Spatial Data Infrastructure is caused due to the
demands of the public authorities, municipalities, organisations, business entities and population. At the same
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n informasiya-kommunikasiya şəbəkələrinin, o cümlədən İnternet şəbəkəsinin inkişaf etməsi;
n xarici ölkələrdə məkan məlumatları infrastrukturunun intensiv inkişaf etməsi;
n kadastr işləri, geodeziya və xəritəçəkmə sahələrində
işlərin əlaqələndirilməsi;
n bütün səviyyələrdə informasiya texnologiyalarının
müasir tələblərə uyğun şəkildə tətbiq edilməsi,
məkan məlumatlarının məzmununa, keyﬁyyətinə
və əlverişliliyinə dair qoyulan tələblərin müasir
səviyyəyə çatdırılması;
n məkan məlumatlarından istifadə edilməsinə dair
əlverişli qaydaların müəyyənləşdirilməsi;
n geodeziya və xəritəçəkmə fondunda saxlanılan
məlumatların forma baxımından aktuallığını itirməsi, yeni məlumatların əldə edilməsi, emalı və sistemləşdirilməsi zəruriliyi;
n məkan məlumatlarının yaradılması və istifadə
edilməsi sahəsində beynəlxalq təcrübənin davamlı
öyrənilməsi və tətbiq edilməsi.

time, it pursues the policy of active integration of the Republic of Azerbaĳan into the European Union (EU) and
this area.
Main necessities:
n intensive growing of needs for using comprehensive, reliable and ﬂexible digital spatial data that are
necessary for the proper management and eﬃcient
activities;
n extensive distribution of geographical information
technologies as the eﬀective usage of the spatial data;
n developing the information and communication networks, as well as the Internet Network;
n intensive developing of the spatial data infrastructure in foreign countries and integration issues;
n coordinating works in the ﬁeld of cadastre, geodesy
and mapping;
n applying the information technologies at all levels in
accordance with the modern requirements, bringing
the requirements set for the content, quality and favorableness of the spatial data to the modern level;
n deﬁning the favorable rules on applying the spatial
data;

4. AZƏRBAYCANDA MƏKAN
MƏLUMATLARI İNFRASTRUKTURUNUN
YARADILMASININ MƏQSƏD
VƏ PRİNSİPLƏRİ
Azərbaycan Məkan Məlumatları İnfrastrukturunun
yaradılmasının əsas məqsədi dövlət və yerli özünüidarə
orqanlarının, elmi idarələrin, təşkilatların və əhalinin
məkan məlumatlarına sərbəst çıxışını və onlardan
səmərəli istifadə etməsini təmin edən şəraitin yaradılmasıdır.
Bu məqsədə çatmaq üçün aşağıdakı məsələlər həll
edilməlidir:
n baza məkan məlumatlarının və metaməlumatların
yaradılmasını və istifadə edilməsini tənzimləyən
hüquqi bazanın yaradılması (qanunlar, qaydalar,
texniki reqlamentlər, standartlar, normativ-texniki
sənədlər və sairə);
n baza məkan məlumatları və metaməlumatlar
əsasında özündə Azərbaycan Respublikasının,
həmçinin bələdiyyə orqanlarının məkan məlumatlarını saxlayan dövlət informasiya ehtiyatlarının
yaradılması və inteqrasiyası;
n məkan məlumatlarının tamlığını, etibarlılığını və çevikliyini təmin etmək üçün baza məkan obyektləri
haqqında məlumatları yaradan qurumların sayının
artırılması, onların fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi;
n baza məkan məlumatlarının və metaməlumatların
yaradılması və səmərəli idarə edilməsi məqsədi ilə
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n losing the tangible actuality of data and materials
preserved in the state fund for geodesy and mapping, as well as the necissity of obtaining, processing
and systemizing the new data;
n continuous scrutinizing and applying of the international experience in the ﬁeld of developing and
using the spatial data.

4. THE GOALS AND PRINCIPLES OF
ESTABLISHING THE SPATIAL DATA
INFRASTRUCTURE IN AZERBAĲAN
The major goal of establishing the spatial data infrastructure in Azerbaĳan is a creation of condition providing the free access to the spatial data of state and local
self-governing entities, scientiﬁc institutions, organisations, as well as the usage of these data.
The following issues shall be solved to achieve this
goal:
n instituting the legal base regulating the establishment and eﬀective usage of the basic spatial data
and metadata (laws, rules, technical regulations,
standards, normative and technical documents, etc.);
n on the basis of the basic spatial data and metadata,
the establishment and integration of the state information backups including the spatial data of the Republic of Azerbaĳan and municipalities;
n in order to ensure the integrity, reliability and ﬂexi-
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zəruri olan elmi, texniki və texnoloji təminatın
yaradılması

Məkan məlumatlari infrastrukturunun
yaradılması və inkişaf etdirilməsinin
prinsipləri
n Azərbaycan Respublikasında indiyədək yaradılmış
məkan məlumatlarından maksimal istifadə edilməsi;
n baza məkan məlumatlarını özündə saxlayan informasiya ehtiyatlarına çıxışın olması;
n obyektlər barədə məkan məlumatları yeniləşdirilən
zaman əvvəlki yaradılmış məkan məlumatlarından
istifadə edilməsinin vacibliyi;
n məkan məlumatları infrastrukturunun yaradılması
və onun istifadə edilməsi zamanı Azərbaycan Respublikasının təhlükəsizliyinin təmin olunması,
saxlanılan məlumatların qorunması.

5. MİLLİ MƏKAN MƏLUMATLARI
İNFRASTRUKTURUNUN
KOMPONENTLƏRİ
Azərbaycan Milli Məkan Məlumatları İnfrastrukturu
qarşılıqlı əlaqədə olan aşağıdakı komponentlərin məcmusundan təşkil ediməlidir:
n hüquqi normativ baza və çərçivə;
n informasiya ehtiyatları (baza məkan məlumatları,
metaməlumatlar və s.);
n təşkilatı struktur;
n informasiya texnologiyaları və texniki vasitələr.

bility of the spatial data, increasing the number of
entities that created the data on basic spatial objects,
co-ordinating the activity of these entities;
n creating the necessary scientiﬁc, technical and technological provision for developing and eﬀective
usage of the basic spatial data and metadata.

Principles of establishing and developing the
spatial data infrastructure
n the maximum usage of spatial data that have been
established till now in the Republic of Azerbaĳan;
n availability of access to the information backups including the basic spatial data;
n the importance of the usage of previously developed
spatial data during updating the spatial data on objects;
n providing the security of the Republic of Azerbaĳan
and preserving of the kept information during establishing the spatial data infrastructure and its usage.

5. THE COMPONENTS OF THE
NATIONAL SPATIAL DATA
INFRASTRUCTURE
The National Spatial Data Infrastructure of Azerbaijan shall consist of the totality of the following interrelated components:
n legal normative base and frameworks;
n information backups (basic spatial data, metadata,
etc.);
n organisational structure;
n information technologies and technical facilities.

6. İNKİŞAF ÜÇÜN DAVAMLI VƏ
ƏLAQƏLƏNDİRİLMİŞ
TƏDBİRLƏR
n Azərbaycan Milli Məkan Məlumatları İnfrastrukturunun yaradılması və inkişafı üzrə aidiyyəti dövlət
qurumlarının təmsil edildiyi idarələrarası
əlaqələndirmə şurasının yaradılması (hazırda
ölkənin əsas reyestrlərinin bir neçəsi və əmlak
idarəçiliyi ƏMDK tərəﬁndən aparılır);
n bu sahədə baza məkan məlumatlarının və
metaməlumatların yaradılmasını və istifadə
edilməsini, məlumat bazasının tərtibi və aparılmasını tənzimləyən hüquqi normativ aktların təsdiq
edilməsi;
n Azərbaycan Milli Məkan Məlumatları İnfrastrukturunun yaradılmasına və inkişaf etdirilməsinə məsul

6. THE SUSTAINABLE AND
COORDINATED MEASURES FOR THE
DEVELOPMENT
n establishing the interagency coordination council
where the relevant public authorities for establishing
and developing the National Spatial Data Infrastructure of Azerbaĳan are represented (the several main
registers of the country and property administration
are implemented by SCPI);
n approving the legal normative acts regulating the establishment and usage of basic spatial data and
metadata, as well as the formation and implementation of the database in this area;
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olan müvaﬁq icra hakimiyyəti orqanının funksiya və
səlahiyyətlərinin dəqiqləşdirilməsi;
n baza məkan məlumatlarının yaradılması, keyﬁyyətinin qiymətləndirilməsi, saxlanılması, təqdim
edilməsi və istifadəçilərə çatdırılması, məlumat
bazalarının tərtibi və aparılması sahəsində texniki
reqlamentlərin və standartların hazırlanıb təsdiq
edilməsi;

n concretizing the functions and competences of the
appropriate executive body ühich is responsible for
establishing and developing the National Spatial
Data Infrastructure of Azerbaĳan;
n developing and approving the technical regulations
and standards in the areas of creating the basic spatial data, evaluating their quality, preserving them,
submitting them and delivering them to the users,
forming and implementing the databases;

n baza məkan məlumatlarının icra hakimiyyəti orqanları səviyyəsində yaradılması və yayılması, icra
hakimiyyəti orqanlarının tabeliyində olan təşkilatların bazasında məkan məlumatlarını təmin edən
sistemin yaradılması;

n developing and distributing the basic spatial data at
the level of executive bodies, establishing the system
providing the spatial data on the basis of organisations subordinated to the executive bodies;

n baza məkan məlumatlarının yaradılmasına və istifadəsinə, bu məlumat bazasının aparılmasına
nəzarət sisteminin formalaşdırılması;

n forming the sistem for controlling the establishment
and usage of basic spatial data, as well as implementation of this database;

n baza məkan məlumatlarının və metaməlumatların
yaradılması və istifadə edilməsi sahəsində sahəvi
texniki-normativ sənədlərin, hazırlanıb təsdiq
edilməsi, məkan məlumatları sahəsində vahid standartlaşdırma sisteminin formalaşdırılması;

n preparing and approving the ﬁeld-oriented techical
and normative documents in the area of establishing
and applying the basic spatial data and metadata,
forming the uniﬁed standardization system in the
ﬁeld of spatial data;

n baza məkan məlumatlarının və metaməlumatların
yaradılması, ötürülməsi, saxlanılması, çevikliyini və
istifadəçilərə çatdırılması texnologiyasının işlənib
hazırlanması;

n working out and developing the technologies for
creating the basic spatial data and metadata, their
transmitting, preserving, ﬂexibility and delivery to
the users;

n Azərbaycan Məkan Məlumatları
İnfrastrukturundan istifadə edilməsi üzrə
dövlətin müdaﬁə və təhlükəsizlik maraqlarının
təmin olunması üçün tədbirlər planının
işlənilməsi;

n working out the action plan for ensuring the interest
of defence and security of the state in the ﬁeld of
using the National Spatial Data Infrastructure of
Azerbaĳan;

n Azərbaycan Məkan Məlumatları İnfrastrukturunun
yaradılması və istifadə edilməsi ilə bağlı kadrların
hazırlanması və ixtisaslarının artırılması.
n maariﬂəndirmə və izahat tədbirlərinin həyata
keçirilməsi.

7. GÖZLƏNİLƏN NƏTİCƏLƏR

n manpower development and qualiﬁcation improvement for establishing and using the National Spatial
Data Infrastructure of Azerbaĳan.
n implementation of enlightening and explanatory
measures.

7. THE EXPECTED RESULTS

Azərbaycan Məkan Məlumatları İnfrastrukturunun
fəaliyyətindən gözlənilən nəticələr:
n dövlət və bələdiyyə səviyyələrində idarəetmə qərarlarının qəbul edilməsi və onların icrasına nəzarət
tədbirlərində məkan məlumatları ehtiyatlarından
geniş istifadə edilməsinə imkan yaranacaq, yaxşi
idarəetmə və səmərəli fəaliyyət üçün zəmin yaradacaqdır;

Results expected from the activity of the National
Spatial Data Infrastructure of Azerbaĳan:
n the opportunities will be formed for the extensive
usage of the spatial data at the preliminaries for
control over taking the management decisions
and their implementation at governmental
and municipal levels, the basis for the proper
management and eﬃcient activity will be
created;

n məkan məlumatlarının yaradılması üzrə pərakəndəlik və təkrarçılıq aradan qaldırılacaq, bu baxımdan
büdcə xərcləri azaldılacaq, məkan məlumatlarının
özünün keyﬁyyəti artacaqdır;

n the sparseness and repeatability of creating the spatial data will be liquidated, the budget expenditures
will be reduced from this viewpoint, the quality of
the spatial data will be upgraded;
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n vahid qayda və tariﬂərlə istifadəçilərə dolğun, çevik
və etibarlı baza məkan məlumatları təqdim
ediləcəkdir;

n the comprehensive, ﬂexible and reliable basic spatial
data will be submitted to the users on the basis of
common rules and rates;

n məkan məlumatlarının yaradılmasına və onlarla
bağlı informasiya xidmətlərinin göstərilməsi
sahələrinə investisiya qoyuluşları stimullaşacaqdır.

n investments for establishing the spatial data, as well
as for ﬁelds of information services rendered for
them will be stimulated.

DİQQƏTİNİZƏ GÖRƏ TƏŞƏKKÜR
EDİRİK!

THANK YOU FOR YOUR ATTENTION!
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ReAl eSTATe CADASTRe SySTeM IN AzeRbAĲAN
AND INTeGRATIoN To euRoPeAN exPeRIeNCe
Ramiz Guliyev,
Doctor, professor,
Chief of Real Estate Cadastre and Technical Inventory Centre

MAIN ACTIVITY DIRECTIONS OF REAL ESTATE CADASTRE
AND TECHNICAL INVENTORY CENTRE:
n developing and maintaining uniﬁed state cadastre of real estate;
n developing and maintaining address register;
n Compiling cadastre plans of real estate objects covering the area of construction
and reconstruction, related to the implementation of projects of constructing
and reconstructing large scale infrastructure objects as well as, cadastre plans of
newly formed ones;
n Development of uniﬁed electron cadastre database of real estate,
n Making electron cadastre services to natural and legal persons;
n Development of uniﬁed electron address register, making electron address
services to natural and legal persons;
n Conduct of mass inventory of real estate objects;
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n Participation in system organization and exchange of information for electron
exchange of information with separate register bodies;
n Organizing the exchange of information with the central executive power
bodies, municipalities, natural and legal persons, conducting the management
of separate real estate objects;
n Studying, researching and applying the experience of leading world countries
in the ﬁeld of uniﬁed state cadastre of modern real estate and address register
for developing them in Azerbaĳan;
n Participation in organizing the work related to the involvement of private
bodies and natural persons in ﬁeld survey work, conducted for real estate
cadastre purposes;
n Participation in the activity of deﬁning the market values of real estate objects.
Cadastre system of Azerbaĳan declares its loyalty to the following principles of
«Outlook of Cadastre system future – Cadastre 2014», prepared by the
International surveyors’ association:
n Uniﬁed Cadastre and Registration System in Azerbaĳan should have the data,
reﬂecting the legal status of real estate (land);
n Division between mapping and registration operations should be removed;
n As the part of cadastre database, cadastre maps should be converted to the
product of map information system;
n Computer technology should replace the paper and pen in cadastre activity;
n Private surveyors should be involved in cadastre activity on a large scale.
n Cadastre activity should be self-paying and bring an income.
For observing «Cadastre -2014» principles in Azerbaĳan cadastre system:
n To increase the quality of actuality and accuracy of data existing in spherical
cadastre;
n To improve the cadastre legislation seriously, approve some normative-legal
acts again;
n To extend the work opportunities of private cadastre surveyors.
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Inclination to European cadastre requires:
n To develop automated cadastre system in Azerbaĳan;
n To develop automated uniﬁed cadastre and registration system of real estate;
n To deﬁne standards for exchange of information with other systems;
n To give the production of orthophotomaps stable and sustainable character for
property management, cadastre work;
n To develop new legal base, enabling the transition to new cadastre system;
n To strengthen private surveyor institution.
INTERNATIONAL COOPERATION IN THE FIELD
OF REAL ESTATE CADASTRE AND ADDRESS
1. «Real estate registration» project –World Bank
2. «Real estate cadastre and registration» project- KWF
3. «Improvement of address system of Azerbaĳan» project - Norway
4. «TIKA» Project - Turkey

«ReAl eSTATe ReGISTRATIoN» PRoJeCT
Production of Base orthophotomaps in the Republic of Azerbaĳan
Scale of aerophoto Scale of orthophoto
Area of prepared and presented orthophoto acquisition
ﬂight
maps

TeRRIToRy
Urban territory
Rural territory
Mountainous and boundary territory

1:8000
1:20000
Satellite images

1:2000
1:5000
1:10000

5100.99 sq.km
42840 sq.km
19120 sq.km

or th o p h o to m a p o f b a k u c it y
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37 continuously
operating reference
stations (AzPOS) have
been installed in the
territory of the Republic
of Azerbaĳan, that gives
the opportunity to
display the position in
real time regime.

PRoJeCT of «DeveloPMeNT of ADDReSS ReGISTeR
INfoRMATIoN SySTeM IN AzeRbAĲAN»
Goal of the Project is to develop Address Register Information System, enabling
the inclusion, storage and dissemination of address data among users.
Project will be implemented in 2 phases:
n Preparation of Technical Speciﬁcation, required for the development of Address
Register Information System (ready);
n Development of Address register based on the Technical Speciﬁcation.
Post index map of
Baku city (fragment)
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ADDRESS MAP OF SABAIL REGION

Address
register of the
building in
Sabail region,
Rasul Rza
street 11
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«ReAl eSTATe CADASTRe AND ReGISTRATIoN»
PRoJeCT
EXPECTED RESULTS FROM THE PROJECT:
n Cadastre and registration work will be implemented based on the German experience in Ganja city and Sheki region, chosen as pilot areas;
n During the execution of the project, private cadastre surveyors’ institution will
be formed;
n Sustainable, comprehensive cadastre database will be developed for the registration of rights as the result systematic cadastre survey.
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FRAGMENT FROM DIGITAL CADASTRE MAP
OF PILOT AREA OF GANJA CITY

DESCRIPTION OF RESIDENTIAL AND NON-RESIDENTIAL BUILDINGS
AND THEIR NUMBERS IN PILOT AREA OF GANJA CITY (FRAGMENT)
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foRMATIoN of CADASTRe NuMbeR IN AzeRbAĲAN
(Cadastre number of land parcel in Girkhbulag village of Orta Zayzid
administrative territorial district of Sheki region)

Cadastre region (Sheki region)
Cadastre sector (Orta Zayzid administrative territorial district)

Cadastre massive (Girkhbulag village )
Cadastre quarter
(includes itself about 9999 land parcels)
Parcel number of land parcel

MAP OF ORTA ZAYZID
MUNICIPALITY OF SHEKI REGION
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DESCRIPTION
OF PROJECT
AREA
DIVISION
BY CADASTRE
SECTORS

DESCRIPTION
OF PROJECT
AREA
DIVISION BY
CADASTRE
QUARTER

DESCRIPTION OF BOUNDARIES AND
NUMBERS OF LAND PARCELS
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DESCRIPTION OF PROPERTIES IN PILOT AREA OF WHICH DOCUMENTS
ARE COMPLETE AND INCOMPLETE

DESCRIPTION OF PROPERTIES BY PROPERTY TYPE IN PILOT AREA
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DESCRIPTION OF PROPERTIES BY THEIR TYPES IN PILOT AREA

3 DIMENSIONAL CADASTRE MAPS OF REAL ESTATE
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FRAGMENT FROM THE CADASTRE DATABASE OF REAL STATE PROPERTY

DESCRIPTION OF REGISTERED LAND PARCELS IN
DIGITAL CADASTRE MAP (FRAGMENT)
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DESCRIPTION OF REAL ESTATES IN DIGITAL CADASTRE MAP (FRAGMET)

EXCERPT
FROM THE CADASTRE PLAN OF LAND AND CONSTRUCTION AREA SUBMİTTED TO
AHMADOV AVAZ HUSEYN OGLU
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Newly purchased computers and equipments for strengthening the
material-technical base of the Centre
(GPS)

(GPS)

(GPS)

Total Station

Leica CS9 GNSS

Leica CS10 GNSS

Leica Zeno 15

Leica TS06

Server

Graphic station

HP Proliant DL380G6 Xeon X5560

HP Workstation Z600 Intel Xeon

Photogrammetric equipment
Field survey manual computer

Handheld Algiz 7
HP Workstation Planar
National spatial data infrastructure in Azerbaijan:
international experience and trends

93

Azərbaycan Respbulikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi

PROGRESS GOALS OF REAL ESTATE CADASTRE SYSTEM
n Completing the work on the development of electron cadastre database on uniﬁed state
cadastre of real estate over the country by referring to leading world experience;
n Achieving the development of address register information system in Azerbaĳan;
n Achieving the preparation of electron products of real estate cadastre and address register
over the country;
n Achieving the uniﬁed cadastre registration of real estate objects, making electron services on
real estate cadastre;
n Achieving electron services on collection of address data, management and assignment of
addresses;
n - Achieving the uniﬁed electron information system in the ﬁeld of real estate cadastre and registration of real estate ownership rights.

Thank you for your attention...
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DeveloPMeNT PeRSPeCTIveS
of ReAl eSTATe ReGISTRATIoN
SySTeM IN AzeRbAĲAN

Elshad Mamedov,
Deputy chief of SSRRE under SCPI,
International scientiﬁc-practical conference on «Role of uniﬁed real estate cadastre
and national spatial data infrastructure in modern property management»

Stages of real estate registration in Azerbaĳan
n 1991 – 2006 years
n 2006 – 2009 years
n After 2009 and development perspectives
National spatial data infrastructure in Azerbaijan:
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1991 – 2006:
Heritage of Soviet Union: Absolute hegemony of State Property
n All real estates, excluding small exceptions, were state property when Republic of Azerbaĳan
gained its independency in 1991.
n Even resident apartments and courtyard lands in citizens’ usage were state property.
n All production means, land parcels, buildings, factories, all kinds of commercial objects were
state property.
n For example of exception we can mention private resident houses built within citizens’ own
means.
n Such negligible properties were also registered by diﬀerent bodies.

1991 – 2006:
Arising of Private Property
n Since its establishment young Republic directed to apply liberal economic system based on
market economy.
n During ﬁrst years because of war, political condition etc. reasons, the part of private property
in state economy was still negligible.
n Only in 1993 the apartments of state property which were under legal use by citizens, were
non-substitutively presented to citizens. Thanks to this, more than 600.000 houses of state
property were private properties. At the moment the privatization of 447.000 houses were
completed. The non-substitutive privatization of other houses is continued in case of legal
owners’ apply.
n Second reform allowing importance of private property and its registration was large-scale
land reform in 1996. 865.000 agriculture lands and 828.000 courtyard lands were non-substitutively presented to citizens.
n As a result of two reforms, almost all of mature people of the country were private owners.
n Finally, with the creation of municipalities the property in the country was formed as State,
Municipality and Private.

1991 – 2006:
Importance of Real Estate Registration
n Because millions of citizens, juridical persons and foreigners were private owners of single
type state property, registration of property and other things rights to Real Estate started to be
important.
n During this period the registration was conducted by diﬀerent bodies:
n Resident houses by Registration Oﬃce of Property Rights (and these oﬃces operated
under diﬀerent structures in Baku and regions)
n Land parcels by SLCC
n Privatized state properties, commercial objects built within citizens’ own means by
SCMSP
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2006 – 2009:
SSRRE
n Because registration, based on private property type and form, geographic location, did not
meet developing property market requirements, SSRRE was established in 2006 and real estate registration, excluding state property, was collected in uniﬁed centre in SSRRE

After 2009
n In 2009 SCMSP and SSRRE were abolished and SCPI was established, and SSRRE was formed
once again under SCPI.
n So structure reform relating Real estate registration was completed and real estate registration
in uniﬁed centre was secured.

Current situation
n At the moment the central and regional oﬃces as well as regional departments on real estate
registration are totally operating.
n Registration is being conducted in software for digitizing of real estate registration, the socalled National Registration System, and in papers.
n All our oﬃces have been connected to the Centre with electronic network and all property
data have been collected in data base.
n Juridical persons apply to Regional Oﬃce on their own or with their representatives in order
to register their real estates.
n Our Committee conducts registrations on initial property registration, sales, hypothec, repeated hypothec, lease, usage rights, as well as all kinds of registration on limitation of property rights, decisions of courts according to the modern property market requirements.
n Our Committee normally implements all functions of property rights, its limitation, real estate usage as supportive element of ﬁnancial market.
n Our oﬃces operate within self-ﬁnancing principle and are supported by state budget.
n Documents on more than 400.000 properties were completely digitized, electronic document
archive is started to be developed.

NUMBERS
OF STATE
REGISTERED
REAL ESTATES

National spatial data infrastructure in Azerbaijan:
international experience and trends

97

Azərbaycan Respbulikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi

Development Perspectives
n We have reason to say that all classic functions of real estate registration is conducted in normal level and with reliance in our country.
n However, in order to improve and facilitate registration system, well serve juridical persons
and eﬃcient use of current data base, development in diﬀerent directions is our main goal.
n First of all, in accordance with current rules and working mechanisms, the property owners
come to our oﬃce personally or through their representatives and submit an application.
n Currently, in parallel with transition to e-government procedures in the country, one of the
important issues in the registration system is provision of online applications.
n At present, along with the transition to e-government held by the country leadership, measures are taken to ensure transition to online applications through internet of over %80 applications accepted by SSRRE in 2012-2014.
n For example, the citizens will be able to submit online application without coming to the Ofﬁce for getting all excerpts, to register the returned operations from property market in the
state registry, for registration of all types of mortgages, for preparation of technical documents, and getting the duplicates of all documents.
n At present, the registration of property rights of real estate and other objects lasts 7-20 days in
our Oﬃce.
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n Information excerpts on registered rights at state registry are provided to property owners
within 1-5 days.
n The second important development direction, is reducing the time-frame for services.
Considering that there will be separate presentations on WB project and improvement of
cadastre work, I will not touch other measures in my speech. However, maximum decreasing
the registration time-frame in the direction of property market requirements, is accepted by
us as the most critical performance indicator of registration system in the upcoming period.
n On the other side, creation of accurate and comprehensive control system for ensuring safe
living and working of people in the buildings, especially skyscrapers are important in our
country. However, from the point of view of the building maintenance, for not hindering the
speedy dynamics of property market, organization and disseminating of in advance registration of buildings is one of our development perspectives.
n Thus, for making the «in advance registration» concept workable, that is in our legislation
presently and for integration with the ﬁnancial instruments of the markets- a lot of works are
to be conducted.
n This is a developing ﬁeld that require attention from the point of view of eﬀectiveness of the
property market, eﬀectiveness of ﬁnancial instruments, protection of property owners interests, and reliability of integration of state registry. We are in need of experiences of other countries in this ﬁeld.
n Other important development direction is the integration of the content of National registration system grounded with textual data and legal documents to visual and cadastre mapping
materials. Considering that other related presentations cover this topic, additional information is not provided.
n Provision of eﬀective usage of existing data base in taxing, procurement for state purposes,
and other social and state works. As one of the deﬁning performance indicators of registration
system in upcoming years, we are developing the real estate valuation work to modern standards in relation with other works.
n Lastly, there is a need for improved structure for strong registration system, ﬁlled with staﬀ,
and material-technical basis to regulate civil side of the property problems in the occupied
%20 areas of the country, and for restoring the rights of our citizens in the occupied lands.
Our oﬃce is in the preparation stage starting from now on.
n Online applications
n Maximum decreasing the time-frame of execution
n Formation of in advance registration concept as the property and ﬁnance market instrument.
n Integration of registration and cadastre work
n Eﬀective use of database, especially valuation
n Preparation works for restoring of property rights in the occupied lands.

Thank you for your attention...
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The role of the Real estate Registration and Cadastre within
the NSDI in Azerbaĳan
A.A. Kwitowski,
DHV, The Netherlands

Do we need the Cadastre and Land Registry?
n Provides legal security (for owners and leasers) of land and real
estate ownership and other rights (previously tax oriented)
n Stimulates economic developments:
n Land & Real Estate Market (mortgaging),
n Investments (national & foreign),
n Job creation, (construction), etc.)
n Supports fair (easy) levying of taxes (state income),
n Facilitates governmental organisations in spatial planning and
monitoring activities
n Facilitates the process of restitution / (re-) privatisation especially
in Central and Eastern Europe
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Importance of LR? Cadastre for now ..., and for ...

For later ...
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Principles of a Cadastre/Land Registration Organisation

In general, reliable administration and information on Rights
on Real Property is based on 2 pillars

Methods of ﬁnancing
very dependent
Not very motivating
Diﬃcult long term policy

State Budget

Independent
Motivating
long term policy and developments

Self Financing

Combination of both
It has to be taken into account that the land Registry is the ‘money maker’

Trends in Cadastres and LR
n Client integration
n Quick automation of the Clients
n Client Orientation/Additional Transformations
n Automation of Cadastres
n One Stop Shopping
n Electronic Government
n Tax on Market Value
n Transaction Costs and Cost recovery
n Integration of Registration and Cadastre into one
organisation
n Policy of International Donors
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Trends
Client Integration
n Surveying companies start to integrate and work on
bigger areas
n Notaries are expected to work in (inter,- national) bigger units
n Valuators and Banks already working country wide
n Utility companies operate on bigger areas
n It is not acceptable for the Clients that quality and services are not the same in the various oﬃces

(Progressive) Automation by the Clients
n Client organisations (Governmental and non-governmental) are
very active in automation of all kind of data and processes
n Applying ICT makes the co-operation possible and necessary
n Sender and Receiver of digital data must agree on many aspects
(e.g. standardisation)
n The whole sector needs to be involved in the discussion
n Not anticipating on this trend will create a big risk !!

Automation of LR/Cadastres
n Cadastre and Land Registry services are more
and more based on digital data
n Cadastre and Land Registry information is more
and more provided via electronic means (remote
access covers more than 95% of the cadastral information supplied in the Netherlands, > 100.000
info requests provided per day )
n Relation between the descriptive and geometric
data is 1 to 1 and stored into 1 (relational) database
n Data sharing (no work duplication) became a fundamental requirement
n E- conveyance
n Standardisation and Concentration is a must
n New Products and Markets are upcoming
National spatial data infrastructure in Azerbaijan:
international experience and trends
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Client Orientation / Additional Transformations
n Incomes (money) comes from the users  Client
orientation
n From data collection organisation more into Service
providing organisation
n From State oriented into User oriented
n From self doing into more outsourcing organisation
incl. PPP

One Stop Shopping
n Clients asks why they have to go to diﬀerent organisations for the same topic (like
Property Registration)? - Governmental Supermarket becomes necessary !!

Electronic Government
n E-signature as part of E-society policy is coming
n Realisation of above mentioned ‘Supermarket’ by making use of ICT is realistic and possible
n E-conveyance by LR & Cadastre
n However, all this requires enormous willingness, co-operation and co-ordination between different government organisations

Tax on Market Value
n Real Estate Tax Systems are more
and more based on the Market
Value – registration of it in
cadastral registers has added
value
n This is usually supported by
making use of the registration of
selling prices (by cadastre)
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Transaction Costs and Cost Recovery
n Optimal balance between costs and services
is necessary
n In European Cadastre and Land Registry
Agencies the trend is towards cost recovery
n To realise this, Cadastre and Land Registration processes should be very eﬃcient
n The market (citizens) demands low fees, the
government does not want to subsidise these
costs any longer (so, the pressure comes from
both sides).
n It requires responsibility of all parties to
strive towards eﬃciency

What we need for E- Government and NSDI in Azerbaĳan?
n Dedicated people (they are here!)
n Guidance (e.g. INSPIRE)
n Data (WB Project takes care for it)
n IT Technology (Systems)

Data sharing / Data exchange between
Main Registers as fundament for E-government

National spatial data infrastructure in Azerbaijan:
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Role of SCPI within the E-Government/NSDI in Azerbaĳan

n Many functions and data are already under SCPI responsibility 
n Best basis for E-Government in Azerbaĳan

What kind of system SCPI should have that could
be the basis for E-Gov. and NSDI?
n Not yet available, but
n RERCMS system is in the process
of purchasing
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RERCMS External links

Proposed RERCMS links/interfaces with external systems/ institutions
n The System interface for the State Land and Cadastre Committee (SLCC)
n The System interface for the Ministry of Internal Aﬀairs (MIA)
n The System interface for to the Ministry of Finance (MF),
n The System interface for to the State Committee for Securities
n The System interface for other Ministries and central agencies
n The System interface for the Ministry of Taxes
n The System interface for the Ministry of Justice (MoJ)
n The System interface for Notaries
n The System interface for Courts
n The System interface for Register of Legal Entities
n The System interface for other institutions
n Municipalities
n Mediators
n Real Estate valuators and agencies
n Financial institutions (Banks)
n Insurance companies
n Private Individuals
National spatial data infrastructure in Azerbaijan:
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Main ReRCMS automation goals
Summarizing :
n Registration and Cadastre operations
n Maximal automation of internal business
case procedures
n Integration of kind of SAP (storing and
managing of administrative data) and GIS,
n Delivery and exchange of information,
n Improving the link with external stakeholders.

Including E-Government characteristics:
n Interconnection
n Data integration
n E-services access
n Content management metadata

Predominant features of e-Government:
n Interoperability
n Market support Scalability
n Openness,
n International Standards.

Including the INSPIRE recommendations as they are acceppted by EU member states
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Challenges
n 60-70 % of IT system developments are not successful
n Short development time
n Complexity of the system
n Various “blood types” within SCPI (from former SSRRE and former SCMSP)
n Lack of professional IT resources to run and maintain such a large IT system at SCPI and in
Azerbaĳan
n Overall paper oriented culture,
n Administration boundaries between parties involved, possible lack of co-operation with
external stakeholders
n Challenge in the re-engineering of the business processes (80% of proﬁt in this type projects
comes from re-engineering, 20% from direct automation)
n How far is the rest for Azerbaĳan ready for full electronic co-operation in the frame of
E-government concept?
n Anyway RERCMS oﬀers the best basis for development of this kind of E-Government
concept

Thank you for your attention...
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Requirements and Standards on the
Development of Address Information
System in Azerbaĳan

Peter Lindbo Larsen,
Senior Advisor

Addresses are needed for multiple purposes and
used across organisation boundaries
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Addresses facilitate spatial referencing

Keys connecting databases
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Azerbaĳan Addressing Concept
- Now and in the future
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Azerbaĳan Addressing Concept
- Adoption of the entrance address princples

Address Information System
- Service Oriented System
Architecture

Address Information System
- Address Data Model (textual information)

National spatial data infrastructure in Azerbaijan:
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Address Information System
- Examples of Web-Services

Address Information System
- Supports the principle of NSDI
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The long term goal!

Thank you for your attention...
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Systematic Inventory of Real estate objects
Concept Phase of the Azerbaĳan/German Project

Dr. Gernod Schindler,
Land Administration Expert
Consulting Consortium GFA / GCI

1. objectives of the project
n Test the approach of a systematic inventory of real
estate objects in two pilot areas (Sheki and Ganja)
n Analyze the cooperation of the population and
owners
n Analyze the capacity of SCPI and his local branches
n Analyze the legal framework for cadastre surveying
and registration process
n Develop local capacities
n Prepare Concept for the potential Implementation
Phase
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2. Methodology of the German Appoach
n Systematic survey with most eﬀective technology
GPS-RTK, Graphic in the ﬁeld, GIS-tools
n Deﬁnition of parcel boundaries in the ﬁeld
agreement between neighbors, surveying by
project staﬀ
n Systematic survey of information about the owners
and the real estate objects
n International experience + local technicians / engineers
building of local capacities
n Analysis of possible risks for the project success
+ legal framework
+ cooperation of the population
+ commitment of SCPI
n Concept for the potential next phase

3. Activities and Time frame

National spatial data infrastructure in Azerbaijan:
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3.1 Start of the Concept Phase
Project Opening Seminar
in Ganja, 11.01.2011

Mr. Ilgar Habiyev,
Head of Apparatus SCPI
Mr. Nadig Abdylayev,
KfW Baku

3.2 Public Awareness
Mass media

Three Seminars

leaﬂet to every household
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3.3 Training of local technicians / engineers
surveying equipment

Graphical ﬁeld book with software PENMAP

GPS-RTK

PENMAP and GIS-Tools

3.4 Baseline Survey (socio economical analyse)

1st page of the questionnaire

2nd page of the questionnaire

National spatial data infrastructure in Azerbaijan:
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3.5 Surveying activities

Base Station at ﬁxe point of the
State Geodetic Network

Deﬁnition of new ﬁxe points
because AZPOS was not
available yet

Pilot area in Ganja
Surveying of the urban areas in Sheki (village Zayzid)

Buildings
120

Surveying of multi-storey apartment
buildings

Boundaries
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Surveying of rural areas in Sheki (village Zayzid)

Agreement about the boundaries

Data collection about the real estate objects

Acquisition of data about owners and objects
Questioning the owner

Digital
photos
(copies) of
the relevant
documents

4. Results of Surveying Activities
In Ganja
n 329 parcels
(164 parcels with
buildings)
n 661 buildings
(97 multi-storey
apartment buildings)
n 4.001 real estate objects
(3.489 apartments)
n 101 ha overall area
Cadastral map of Ganja with object information
National spatial data infrastructure in Azerbaijan:
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In Sheki
Copies of Parcel documents

Parcel information
n 4.910 parcels ( 1.737 parcels with buildings,
2.094 ﬁelds)
n 2.667 buildings (1.368 family houses)
n 6.278 real estate objects
n 3.897 ha overall area

Overall results of the Concept Phase
n 5.239 parcels
n 3.328 buildings
n 3.489 apartments
n 10.279 real estate objects
n 3.998 ha overall area
n 18 technicians and engineers are trained
n Recommendations for improvement of cadastre and real estate registration procedures

Diﬀerent cadastre zones in Sheki (Zayzid)

n Concept for the potential Implementation
Phase
Surveying with 4 ﬁeld teams within 3
months gave following statistic:
n 15 – 30 residential parcels per day and team
dependent on topography and vegetation,
n 30 – 50 ﬁeld parcels per day and team
dependent on the size of the parcel,
topography and vegetation,
n 4 – 8 parcels with multi-storey apartment
buildings
dependent on vegetation and detailedness
n 30 minutes per real estate object for
collection of data about
owner and real estate objects
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5. Conclusions about the surveying methodology
Real estate cadastre must be done in the ﬁeld!

Typical situation in urban areas

Boundaries must be deﬁned and agreed in the ﬁeld!

Typical situation in ﬁeld areas

Part of the pilot area in Ganja
National spatial data infrastructure in Azerbaijan:
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1. The surveying methodology is proved, ﬁeld tested and very eﬀective !
2. There are some opportunities to increase the eﬃciency of the ﬁeld work, which is projected at
approx. 20%!
3. More training for local employees and SCPI staﬀ is needed !
4. The Digital Plane Tables (DPT) can be optimized !
5. The Technical Instruction for cadastre surveying and data acquisition must be agreed more in
detail !

6. Socio-economical Baseline Survey ...Conclusions
1. The legislation on property registration in Azerbaĳan is favorable, in general, for fulﬁllment
of registration activities.
2. However, there are insuﬃciently convenient procedures, introduced by the existing registration system.
3. Urban population is more active and willing to register their properties, than rural owners.
4. Many inconveniences in ﬁrst registration is caused by duplication in works by two state
agencies – SCPI and SLCC.
5. SCPI does not have systematic contacts with actual or potential users of its data and services.
6. Women’s access to agricultural land and village household land is limited.

7. Analysis of real estate registration process ...Conclusions
1. Amendments to the registration law will be necessary.
2. Uniﬁcation of property registration and cadastre in one institution (SCPI) has no alternative.
3. The validity of old inaccurate / imprecise measurements should be cancel at least within the
project area of systematic inventory.
4. The ﬁrst registration procedures need revision and simpliﬁcation.
5. Deﬁnition of legal status and registration of multi apartement buildings is required.
6. It is necessary to bring the costs of property registration down.

8. Concept for potential Implementation Phase
1. Use the approved methodological approach:
n Systematic surveying and acquisition of data about all real estate objects,
n Involvement of licensed local private surveyors,
n Deﬁnition and agreement of the parcel boundaries with the owners in the ﬁeld,
n Use of GPS RTK and AZPOS with the Digital Plane Tables (DPT)
2. International Consultant to implement and monitor the project
3. Training of local experts (learning by doing) and involvement of them in the project implementation team
4. Simplify the registration procedure and reduce the costs for the ﬁrst registration
5. Budget : 1.0 Mio. EUR grant and 2.5 Mio. EUR loan
6. Duration: 2.5 years
7. Project areas: Ganja and Sheki districts
8. Approx. 100.000 parcels and 36.000 legal objects
9. Expected eﬃciency: 25 parcels per day and team
16 legal objects per day and team
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10. Calculated volume of work:
25,3 ﬁeld team years 

12 ﬁeld teams
one team for quality control

11. Calculated costs: 3.8 Mio. EUR
12. Actual deﬁcit of 300 TEUR  ﬁnancial assistance welcome !

Thank you for your attention...
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Status of land Cadastre in Azerbaĳan Republic and its
awaiting problems

Nazim İsmayilov,
Director State Committee of Land and Cortography of Azerbaĳan Republic
Scientiﬁc-Production Centre of State Land Cadastre and Monitoring
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STATE COMMITTEE OF LAND AND CARTHOGRAPHY
State Committee of Land and Cartography created in 17 July in 1992 according to Azerbaĳan Republic's president 54 numbered decree. In 1996 State Committee of Land and Cartography started to fulﬁll the implementation of Land Reforms which foundation was laid in 1992 in Shurut and Gal villages
of Julfa region of Autonomous republic Naxchivan by national leader Haydar Aliyev and gradually
spread all over Azerbaĳan. In 2001 in the framework of structural reforms, State Land Committee,
State Geodesy and Cartography Committee liquidated and State Committee of Land and Cartography created on their base according to Azerbaĳan Republic president's 460 numbered decree signed
in 18 April 2001.
The Committee is the organ of central executive authority for State Land Cadastre,, monitoring of land,
geodesy, topography, cartography, geodeziya, gravimeter, land reform, organization of rational use of
land reserves, rise and restoration of land fertility, regulation of land-citizen relationship, deﬁnition of
administrative unites, implementation of state supervision on geodesy and cartography activities.
Apart from this the Committee prepares technical documents for organization of state registration of
property rights on land according to legislative rules, creates state important geographic information
systems, provides the projection and edition of theme maps among general geography, land, geo
botanical, political-administrative, scientiﬁc informational and other ﬁelds.
It also implements delimitation and demarcation works of Azerbaĳan Republics State borders, including part of Caspian sea belonging to Azerbaĳan Republic.
One of the main activities of the State Committee of Land and Cartography till now was Land Reforms. In this period land parts were given to 3 million 500 thousand people who had rights to get
land. Lands which was given citizens as private property introduced and provided with state acts
conﬁrming property right to them.
Experts coming to State Committee of Land and Cartography from USA, Canada, Turkey, Japan,
France, Sweden, Finland, German and Holland highly appreciates the secure level of Committee with
modern equipments and informational technologies. The land reforms of our republic always caused
great attention by other UFS republics, and they always wanted to know legal base which surrounds
the process of land reforms. Today State Committee of Land and Cartography closely cooperates with
Ukraine, Russia, Belorussia, Qazaxistan, Dagestan, Tajikistan and other foreign countries.

STRUCTURE OF THE STATE COMMITTEE
OF LAND AND CARTHOGRAPHY
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Information about Land Reform in Azerbaĳan Republic
After our republic acquired the sovereignty one of the biggest problem was recreation of the economy,
determination of the economy course as getting independence. During 10 years from 1993 to 2003 with
National leader Haydar Aliyev’s challenges after public discussions was prepared the land reform program and according to this program was created juridical base which provide for implementation of
land reforms. Including «About Land Reforms» of Azerbaĳan Republic Decree signed 1996, 16 June,
«About State Land Cadastre, monitoring of land and surveying» Decree of Azerbaĳan Republic signed
1998, 22 December , «About Land lease» Decree of Azerbaĳan Republic signed 1999, 12 March, conﬁrmed on 25 June,1999 Decree of Azerbaĳan Republic «About Land Code of Azerbaĳan Republic»
«About Land Market» Decree of Azerbaĳan Republic signed 1999, 7 May accepted decree, law and other
normative acts found to implement the land reforms principally. However, during the national leader
Haydar Aliyev‘s leadership period in Naxchivan Autonomous Republic which foundation was laid the
in Shurut and Gal villages of Julfa region started gradually spread all over Azerbaĳan. Speedily Implementation process of reforms started after Azerbaĳan Republics president 534 numbered decree signed
in 10 January 1997 about «Conﬁrmation some normative-legal acts which supplies Agrar reforms implementation. At the result of immortal leader's perspicacious policy according to the duties of Azerbaĳan
Republics legislation the process of dividing unique land fund into 3 properties (state, municipal, special) carried by structural units providing on the basis of high scaled state land cadastre and surveying
measurement and documentation works in giving property rights to land owners for use started.

Information about Land management in Azerbaĳan Republic
1. This process began in 1996.
2. Lands were divided into 3 properties – special property, state property and municipal property.
3. Land reforms ﬁnished with the liquidation of kolxoz and state farms in 1998.
4. The arable lands of Kolxoz and State farms were shared among 4 million people.
5. Land market strengthened after land reforms.

About Land Reforms in Azerbaĳan Republic
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Dynamic process in land market

Document conﬁrming property rights on land

Plan and measure of Land parcel
According to Azerbaĳan Republic president’s 411 numbered decree signed in 25 may 2006
about «Changes and additions to some decrees of Azerbaĳan Republic President» the process of
giving document «state act» and «certiﬁcates» conﬁrming property rights on land stopped and
the process of giving «plan and measure of land parcel» started.
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Plan and measure of land parcel

Dynamic of special documents which prepared after Azerbaĳan Republic
presidents 411 numbered decree about changes and addition to some orders
of Azerbaĳan Republic signed in 25 may 2006

MAPPING WORKS
Mapping activities implements by State Committee of Land and Cartography according to 171
numbered decree signed in 6 October 2010 about conﬁrmation of «Rules of mapping and examples of mapping emblems».
Mapping activities – is the complex works consisting of deﬁnition, agreement, restoration, deﬁnition of turning points coordinates and stick with mapping emblems of land owners territories, users and leaseholders.
Mapping work operates in all land parcels of Azerbaĳan Republic independent of its purposeful
appointment and regal regime.
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EXAMPLE OF MAPPING EMBLEMS CONFIRMED
BY THE STATE COMMITTEE OF LAND AND CARTOGRAPY

Modern technologies used in the State Committee of Land and Cartography
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Software used in the State Committee of Land and Cartography
AutoCAD

ArcGIS

NeTCAD

erdas Image

CorelDraw

foxPro

Microsoft oﬃce

Photoshop

Projects implemented by the State Committee of Land and Cartography
Internal projects
State oﬀers implemented
according to Azerbaĳan
Republic Presidents decree
and orders
land Reforms
(preparation of complex
land maps)
Preparation of municipal
maps

Preparation of urban
cadastre maps

Preparation of region
cadastre maps

Preparation of digital land
maps of «Kur-Araz» plain
in 1:100000 scale.

Preparation of maps of
administrative territories
and territory unites

Preparation of cadastral
maps of territories where
oguz-qabala-baku water
pipeline passes.

other projects

Outline plan of
territories ﬁtted
for river in
Azerbaĳan
Republic
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Outline plan of
territories which
appointed for
sowing turnover in
Azerbaĳan
Republic

Land project of the farm on paper format before Reforms

National spatial data infrastructure in Azerbaijan:
international experience and trends

133

Azərbaycan Respbulikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi

Final complex land project of the
farm after Land Reforms
(in electronic format)

MUNICIPAL MAPS

Urban cadastral maps
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REGION
CADASTRAL
MAPS

Electronic land map of
"Kür-Araz» plain in
1:100000 scale

Preparation of maps of
Administrative territories
and Territorial unites
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PREPARATION OF
SURVEYING
OUTLINE OF
TERRITORIES
WHERE OGHUZQABLA-BAKU
PIPELINE IS PASSING

Activities which implements according to transactions
engineer-geodesy works on recreation
of water supply and sewer system
in framework of «open communal
infrastructure program» in city and
regional centers of Azerbaĳan.

Preparation of cadastral plan Chovdar,
Kurakchay, Kharkhar, Garadagh and
Cayirchay territories for «Azerbaĳan
International Mineral Resources operating
Company ltd» company's branch in
Azerbaĳan.

Preparation of cadastral plan of 60 metered
passage in Davachi, Khachmaz, Gusar
regions of baku Russia automobile road.

Project of «Intellectual management of
transport» in Azerbaĳan

Khan chanel

other projects

Cadastral maps of automobile road in baku-Russia
border which passes through Davachi, Khachmaz,
Gusar regions of Azerbaĳan Republic.

engineer-geodesy activities in recreation of water
supply and sewer system in urban and region
centers of Azerbaĳan Republic.
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Project of intellectual management of transport

International projects
baku-Tbilisi-Jeyhan oil pipeline named
after haydar Aliyev

Azerbaĳan-Switzerland
cadastral project

Project of privatization
of the farm

Azerbaĳan -Korean project of «Improvement
of cadastral system in Azerbaĳan»

Project of the development of the
agriculture

Project of registration of
immobile property

CADASTRAL MAP OF TERRITORIES WHERE BAKU-TBILISI-JEYHAN
PIPELINE IS PASSING
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Project of
privatization
of farm

10 Regional Cadastral centers created in the framework of the project
of development and creditation of agriculture
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Cadastral maps prepared in 2 pilot territories on the basis of urban and
village examples in the framework of Azerbaĳan-Sweden cadastral project

Azerbaĳan-Switzerland
cadastral project

View of Xirdalan from
othophoto
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Project of «Improvement of cadastral system in Azerbaĳan»

Structure of
companies
participating
in the project

boundary Investigation
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boundary Investigation

Geodesy net
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20 employee of the State Committee of land and Cartography took the course in South Korea

view of digital cadastral map of zira

Basic diﬃculties in operation land cadastre
n creation of mechanism for operating automated state land cadastre on the basis of cutting
edge computer system and information technologies.
n Improvement of cooperation among organizations in land management;
n providing state and other information sources with land-cadastre data for operating state
unique land calculations;
n Assist the creation of state protection mechanism of landowners, users and leaseholders
rights with the purpose of rational use and investment of the land;
n Assistance in deﬁnition and implementation of land tax degree and land lease fee;
n decrease of expenses in operating of state land cadastral calculation and giving information
from state land cadastre;
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n Implementation of information software in land cadastre, land monitoring, states supervision
in using lands, formation programs for rational use of lands and deﬁnition of territory boundaries.
n creation and improvement of access mechanism of state land cadastral data into database,
also creation of improvement services based on Internet Portal.

INTERNATIONAL RELATIONS OF THE STATE COMMITTEE OF
LAND AND CARTOGRAPHY

Thank you for your attention...
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Real estate Registration Project
Dr. Shahin Panahov
PMU Manager

Land Structure In the Republic of Azerbaĳan
n 57 % of land belong to the state
n 23 % of land belong to municipalities
n 20 % privatized

WB/IFC Report Doing Business 2008-2009
comparing regulations in ~180 countries
Azerbaĳan:

2008

2009

2010

Overall rating

96

33

38

Registering property (rank)

63

9

9

Procedures (number)

7

4

Time (days)

61

11

Cost (% of property value)

0, 2

0,3

144

Azərbaycanda milli məkan məlumatları infrastrukturu:
beynəlxalq təcrübə və inkişaf meylləri

The State Committee on Property Issues of the Republic of Azerbaijan

Main RE Management Challenges
n the lack of legal security for real estate
n ineﬃcient transaction processes
n poor management in the development of urban areas
n discrepancies between real location and land parcel maps
n poorly functioning real estate market
n no valuation methodology
n institutional, etc

Real Estate Registration (RER) Project
Cost:
n 30 mln USD (loan)
n 8,5 mln USD (Azerbaĳan contribution)
Timeframe:
n RER PHRD Grant Project: 22 February 2007 - 22 September 2007
n RER Loan Project: 23 September 2007 – 28 February 2013
Area:
n The whole area of Azerbaĳan (except but occupied by Armenia)

Project objectives
n reliable, transparent & eﬃcient RE registration system, supporting the real property markets
& suitable systems for the State property management;
n a single automated system, all information about the location of i/property and the rights relating to that property;
n all information about RE is readily available to the public;
n the base mapping will provide a complete record of all property, whether oﬃcially recorded
or not

WB - The Country Partnership Strategy (CPS) for the
Republic of Azerbaĳan for 2007-2010
outlines four higher level CPS objectives for Azerbaĳan:
1. public sector management and prevention of corruption;
2. sustainable growth of the non-oil economy;
3. improved quality and access to social services; and
4. improved environmental management
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World Bank Team
Mr. Malcolm Childress – Task Manager
Mr. Deepal Fernando
Ms. Samantha De Martino
Mr. Ruﬁz Chiragzade
Mr. Norpulad Daniyarov

Project components
A. Real Estate Registration

(SCPI)

B. State Property Management and Register

(SCPI)

C. Base Mapping and Land Cadastre

(SLCC)

D. Training, Policy Development and Project Management

(PMU)

Implementing Agencies and Project Components
Components

Implementing
Agencies

Component A.

Component b.

Component C.

Component D.

Real estate
Registration

State Property
Management and
Register

base Mapping and
land Cadastre

Training, Policy
Development and
Project Management

(43% of project costs)

(12% of project costs)

(35% of project costs)

(10% of project costs)

X

X

X

X

X

X

SCPI
(former SSRRE)
88%
SCPI
(former SCMSP)
57%

X

X

SLCC
45%

THE STATE COMMITTEE ON PROPERTY ISSUES
OF THE REPUBLIC OF AZERBAĲAN
The STRuCTuRe AND The SuboRDINATeD boDIeS of The SCPI
Established on 19 May and approved by the Decree dated 24 June 2009 of the President of the
Azerbaĳan Republic
Structural bodies of the SCPI
1. Apparatus of SCPI;
2. SSRRE under SCPI;
3. Auction Centre under SCPI;
4. Territorial Units of the SCPI.
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Subordinated bodies of the SCPI
1. Real Estate Cadastre and Technical Inventory-Making Center;
2. Information Technologies and Information Management Center;
3. Territorial Units of the SSRRE under the SCPI;
4. Production and Service Enterprises Management Center.

ReR loan Project Components
Component A: Real Estate Registration
Subcomponents:
A.1 Construction of new buildings, renovating existing buildings;
A.2 Development of the Uniﬁed RE Cadastre & Registration System – URECRS;
A.3 On-line services to Notaries;
A.4 Creation of the digital RE Cadastre Maps (40thsd sq km)-under restructuring;
A.5 Document Management, Entry&Archiving Paper Records into new Systems;
A.6 Regularization of developments, Illegal constructions;
A.7 Property Valuation/Taxation;
A.8 Maintenance of the Real Estate Cadastre and Private Sector development;
A.9 Public Awareness;
A.10 Business Plan development.

Component B: State Property Management and Register
The objective of this component is to support improvements in the management of state property.
Subcomponents:
B.1 improving the administrative systems and service delivery;
B.2 improving the automated SPMS;
B.3 technical support to SCMSP.

Component C: Base Mapping and Land Cadastre
The objective is to provide the basic geodetic, mapping and cadastral data for the automated property registration and SPMS
Subcomponents:
C.1 Establishing 37 Continuously Operating Reference Stations CORS;
C.2 Production of orthophotomaps through satellite and aerial imagery;
C. 3 Development of land parcel maps -under restructuring;
C. 4 Improving the sustainability of the services.
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Component D: Training, Policy Development and Project Management
The objective is to support project implementation and monitoring:
D.1 Training; A Training Center established within the SSRRE;
D.2 Developing a joint ICT/ information management strategy;
D.3 Policy and legislative development, Establishment of Law Center;
D.4 Project Management Unit (PMU);
D.5 Monitoring and Evaluation (M&E).

Orthophotomapping:
n Financed by Govt, national procurement procedures
n WB reviews tech speciﬁcations & quality control
n 2007, Mr. Lyn Holstein’s and Ms. Karin Haldrup’s missions to Baku
n MOU signed by SSRRE, SLCC, SCMSP & PMU (2007)
n Turkish companies submitted quotas for ﬂight & mapping
n INDIS and Inta Space (Turkey) companies selected & contracts implemented successfully
n SECO experts selected 22 man/months (2008-2013)

Other Donors
n SECO (Swiss Confed -22 man/months-Consultation services)
n KfW (Germany) (Sheki and Ganja RE Cadastre)
n USAID and ACDI/VOCA-legal issues
n OSCE-awareness
n Norwegian Mapping Agency-Address registry
n Korean Embassy in Baku-small land cadastre prjct with SLCC
n EU twinning prjct on land valuation with SLCC

Possible NSDI Coordination Instruments
n Establishment of the WG (Govt of Aze, donors- WB, KfW, USAID, OSCE, EU, BSB+, Korean
Embassy, Norwegian Mapping Agency) with leadership of the SCPI
n E-mail network of the donors and Govt oﬃcials
n Quarterly meetings of the WGC
n Database of the main docs, reports available to all partners in Azeri and English
n SCPI website might be a depository of docs produced by donors
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NSDI initiative in Azerbaĳan
n WB RER Project sub-component requirement
n May 2009 event in Baku
n Sept 2011 NSDI Workshop
n NSDI strategy for Azerbaĳan under development
n Best practices of similar countries are very useful to start NSDI in Azerbaĳan

Stakeholders in the Real Estate Processes

Thank you for your attention...
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Society Driven Innovation in land Administration
Martin Wubbe,
The Netherlands

Before I start
n NL Cadastral Map is available on the internet
n And I know a house for sale…
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I want to know more
n House report...

House report – diﬀerent on line data sources have been used
n Municipal data (via DataLand)
n Energylabel (Utility company: SenterNovem)
n Cyclorama’s (via Cyclomedia)
n Cadastral Map, Ownership data, Topographic Map, Price Index Calculations (Kadaster)
n As a user I’m not interested in this... I’m only interested in value for money: costs of the report
are € 17,15

Agenda
n Netherlands Kadaster
n Developments in Netherlands Kadaster
n Discussion and Concluding Remarks
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Netherlands Kadaster

Our customers (turnover M€ 200 Euro)

152

Azərbaycanda milli məkan məlumatları infrastrukturu:
beynəlxalq təcrübə və inkişaf meylləri

The State Committee on Property Issues of the Republic of Azerbaijan

Are we a Multi Purpose Cadastre?
yes:
n Many clients
n Used for taxation, planning, public restrictions etc.
n Ownership parcel legal basis for certain applications
but:
n Not complete for other legal applications
n Tax
n Subsidies
n Zoning

Cadastre: ownership parcels

Municipality: urban and rural tax

Min.of agriculture, production subsidies
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Municipality: Zoning

Kadaster in the Netherlands
n Key registers: cadastre & topography
n Distributor of information on
n Public restrictions
n Buildings and addresses
n Pipes and cables
n Large scale base map
n Valuation information

Driving forces
n Technological
n Data availability and new data (360° imagery, lidar)
n Hardware, mobile devices and GNNS
n Globalized business processes
n Societal
n Complex problem solutions
n International context
n Virtualisation of space
n IT literate end-users (expecting quality data)
n Cost reduction and free data

Solutions and innovations (Innovation budget: 12%)
n System of registers
n Chain integration, web services
n Data collection (RS, GPS, equipment)
n Technology
n Location Based Services
n Augmented reality
n Crowd and cloud
n 3D and 5D
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Developments in Netherlands Kadaster

Business strategy
n New registries
n New services
n New policy
n Focus on cost control
n Quality and continuity
n User orientation, serving customer needs
n Collaboration (private, public and science)
n Flexibility (including the sourcing of speciﬁc tasks)
n Inﬂuence (inter)national preconditions (standards, services)
n Think global
n We cannot do the job alone

Consequences
n Smart investment
n Partnerships
n Crowd sourcing
n Cloud computing
n Open and closed source
n Capacity building
n Knowledge workers, surveyors 2.0
n International context
n Co creation capabilities
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Discussion and Concluding Remarks

Discussion
n Cadastres are a sustainable basis for integrated (land) information systems. Considering that
for tax purposes or land market cadastres are indispensible, the cadastre will be the fundament.
n This requires changes in the business models: land registries and cadastres should cooperate
in unison or even merge to provide a steady, predictable and sustainable business model underlying land administration and SDI's
n Cadastres are the basis for integrating spatial information at large scales. The cadastre is the
anchor of your SDI and the basis for combining spatial data. Not all data have to be squeezed
into the cadastre as long they can be linked to it
n Inter - operability will be about processes, interests and organizations. Collaboration in chains
and networks is the dominant way of working and sharing is the name of the game
n User dominance is already happening at the demand side, but many processes will be
initiated and enriched by the processes and information provided by the users
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Conclusion
n Innovation is a prerequisite, not a hobby
n Continuously adapt strategy, systems, services, organisation, people, business models
n Active innovation: part of (fast) evolution
n If cadastral organisations embrace such an open approach, they will be co-creating the evolution of land administration and spatial data information systems. If not, they risk being a
spectator and follower of revolutionary land-registry developments.

Thank you for your attention...
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lithuanian experience
Arvydas Bagdonavicius,
Deputy Director,
State Enterprise Centre of Registers

SOME FACTS ABOUT THE COUNTRY
Capital: Vilnius
Area: 65,300 km2
Population (million): 3,38
Currency: Lithuanian litas
form of government: parliamentary democracy, Parliament or Seimas (141 seats, 71
members are directly elected by popular vote,
70 are elected by proportional representation);
languages: Lithuanian (oﬃcial), Polish,
Russian;
on 29 March 2004 lithuania joined NATo;
on 1 May 2004 lithuania joined the
european union

DEVELOPMENT BASE FOR LAND ADMINISTRATION IN LITHUANIA
n Constitution, Civil Code, Government Programmes, laws and other legal acts;
n Economic Growth Action Programme 2007-2013 – An Information Society For All;
n Land Administration in the UNECE Region. Development Trends and Main Principles (2005);
n Cadaster 2014 - a Vision for a Future Cadastral system (FIG Commission 7 (1998));
n Experience gained in other western countries and adaptation of best practices in the country;
n EU programmes, directives, international development trends.
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LAND ADMINISTRATION DEVELOPMENT CHALLENGES
AND PERSPECTIVES

MAIN STATEMENTS OF CADASTRE 2014
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ENTERING OF CADASTRAL DATA ON PARCELS
AND CONSTRUCTIONS
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LAND REFORM PROJECT
n Land reform projects and preliminary
surveyed parcel plans;
n Geodetic surveyed parcel plans;
n Orthophotomaps;
n Digital data from diﬀerent organisations;
n Digital basemaps at scale 1:10000.

APPLICATION FOR PROCESSING OF LAND CADASTRAL SURVEYS
GeoSurveyor enables to:
n Draw a land parcel
plan;
n Generate the cadastral
forms;
n Upload a scanned act
on marking;
n Submit land parcel
plan for revision.
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SELF-CONTROL OF THE PARCEL
BOUNDARIES

n Self-control of the parcel
boundary checking can
be made

DRAWING PARCEL PLAN USING INTERNET
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DRAWINGS OF BUILDINGS (CAD FILES) LOADING INTO DATABASE

PHOTOS OF BUILDINGS LOADING INTO DATABASE
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ENTERING CADASTRE DATA OF BUILDINGS USING INTERNET

ENTERING CENTER COORDINATES OF BUILDINGS
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PROCESS FOR CREATING OF ADDRESS POINTS

RESULTS OF SEARCH IN THE CENTRAL DATA BANK OF THE
REAL PROPERTY REGISTER
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AMOUNT AND PROVISION OF DATA FROM THE CENTRAL DATA BANK
OF THE REAL PROPERTY REGISTER
n Real property cadastre and register data are collected in the central databank, which contains
information about 6 million real properties and related rights;
n Information from the central databank is available to domestic and international customers
through the Internet:
n EULIS Service (agreements signed with the Netherlands, England and Wales, Sweden,
Ireland and Austria).

OPERATION OF THE REAL PROPERTY REGISTER
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SERVICES FOR CUSTOMERS
n Everybody can make a search in the central data bank of the Real Property Register through
the Internet, only the amount of information diﬀers;
n Registered users receive complete information;
n Non-registered users may ﬁnd out the number of a property register (entry) and unique
number of an object by making search by property address free of charge;
n About 8,7 million searches are performed annually in the central data bank of the Real Property Register;
n 8-10 million excerpts of the Central Databank of the Real Property Register produced annualy;
n The CDb contains about 380 000 digital plans of premises and 161 000 building photos;
n 1,9 million land parcels recorded into GIS database.

SELF-SERVICE
n Users do not need to concluded any agreement – it is enough to identify themselves using ebanking services or a qualiﬁed electronic signature;
n Heads of companies and other persons authorised to represent the company shall be automatically recognised in the system both as natural persons and representatives of that legal
entity; thus they will be allowed to view their personal data as well as data of the represented
legal entity;
n The client is able to ﬁnd out who made search with regard to his/her possessed property.

REAL PROPERTY E-CONVEYANCE
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ARCHIVING AND USE OF ELECTRONIC DOCUMENTS

ELECTRONIC ARCHIVE OF DOCUMENTS
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USE OF E-SIGNATURE WHEN FORMING A REAL PROPERTY OBJECT

MASS vAluATIoN SySTeM
PRESENTATION OF MASS
VALUATION RESULTS
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PROPERTY VALUATION AND MARKET RESEARCH:
MAIN ACTIVITIES

PRESENTATION
OF MARKET
RESEARCH DATA
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KEY POINTS OF THE LITHUANIAN LAND ADMINISTRATION
n Real Property Cadastre and Register in one organisation;
n Textual and graphical data are integrated and public;
n Only the data stored in the Central Database of Real Property Register have legal status;
n Cadastral works performed by state and private sector on fair competitive basis;
n Individual valuation is performed by state and private sector on fair market basis;
n Customer oriented services – one-stop-shop principle;
n Cost recovery principle;
n Users should pay for information, data or services.

Thank you for your attention...
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Cadastral reform in bulgaria

Alexander Lazarov,
Cadastral and National Mapping Agency

Bulgaria
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Information and Land Management.
A Decade after Millennium I
n Restitution of farm lands and forests – full coverage by digital data – 95% of territory
n Law on Cadastre and property register 2001
n Established in 2001
n Cadastre Agency – Ministry of Construction
n Registry oﬃce – Ministry of Justice
n World Bank Loan 2002 - 2009
n new measurement for preparation of cadastral maps – 3%
n IT system development
n Internet access to the cadastral data

Information and Land Management.
A Decade after Millennium II
n Law on Geodesy and Cartography - 2006
n Ortophoto coverage for the needs of ELPIS 2006, 2011
n Law on INSPIRE directive – 2010
n New coordinate system - 2010
n Discussion on amendment of the rules for maintenance of the Land Register

Principles of the current Law on Cadastre
n Two bodies manage the property right activities – RA and CA
n The registration is property oriented
n The Cadastre map covers the whole territory
n The cadastre provides data for
n Land property
n Buildings
n Separated parts of the buildings
n For the management of the data IT System is used
n Companies do the systematic cadastral map coverage
n CA maintain the information and do the services
n Principle of self-maintenance

Cadastre Agency Main Goals
n Full coverage by Cadastral Map – Not possible today
n Accurate and well maintained Cadastral Map
n Happy and satisﬁed clients – User Forum
National spatial data infrastructure in Azerbaijan:
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Cadastral and Registry Information System
n Developed 2006 - 2008
n Maintain the data at the CA and RO (RA)
n Realized link between those two registers
n Implemented at all 28 CO and all 113 RO
n Public Internet access to the databases

IT System
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Internet Portal

Current situation
n Approved Cadastral map – 27 regional centers, 95 municipality centers and 629 other settlements
n Coverage about 17.8% of the territory
n Number of properties 6.2M
n No new contracts last 2 years

What’s next
n Very hard work on drafting regulations
n Aerophoto
n Large scale Mapping – 1:5000, 1:10 000
n GNSS
n Leveling
n Coordinate transformation
n Language for Cadastral Data exchange
n Language for Spatial Data exchange
n Amendment of Cadastre Law
n Project E-services – new Internet portal
n Reengineering of IT System Architecture

Thank you for your attention...
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Alexei Ushakov, DATA+

Rosreestr
n Rosreestr – Federal Service for Property Rights Registration, Cadastre and Mapping
n Before 2009 – three separate agencies
n Signiﬁcant changes in legislation lead to huge eﬀorts in providing public-oriented services
n Currently – leading Federal Service in providing electronic services (e-Government)
n Public cadastral portal performs as showcase for State on-line services in the area of real
estate property

Russian public cadastre portal
n Delivers to citizens data from the Federal Real Estate Cadastre through the Public cadastre
map:
– Land parcels, buildings
– State, municipal, and city administrative borders
– Land zones border
– Cadastre districts
– Geodetic network
n Public cadastral portal is available at http://maps.rosreestr.ru/portal/
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Facts and Figures
n Project started in the end of 2009 (launch into production status in March,10)
n 70% of Russian territory already covered (100% by the end of the year 2011)
n Currently more than 48 mln. of land parcels
n Average number of users: 12 000 per day
n Geo database volume: 33 Gb of vector cadastral data
n Cashed topo-maps: 120 Gb
n Base topo-map scales: 1:10 000; 1:25 000; 1:50 000; 1:100 000; 1:500 000; 1:1 000 000
n About 13,000 map sheets of 1:100 000; up to 40,000 sheets of 1:10 000 in the perspective
n 160,000 geo-coded settlements
n Imagery source: ArcGIS Online

High-level hardware architecture

State services through the Public cadaster maps
n Free public reference services:
– Parcel cadaster number and address
– Land status
– Parcel area
– Land use category
– Parcel/property cadastral price (assessed value)
– Parcel/property statement on-line (for reference purposes)
– Contact information of a local land administration
National spatial data infrastructure in Azerbaijan:
international experience and trends
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State services through the Public cadaster maps (cont.)
n Paid services (legally acknowledged by all authorities)
– Legitimate Federal cadastre statement
– Legitimate Federal property rights register statement
– Digitally signed
More than 700,000 statements issued since March 2010

Cadastral map for Federal and Local Governments
n Extended data (e.g. temporary parcels the rights for which are not registered yet)
n Access to Cadastral data through web-services
n Data provided in local coordinate systems (there are currently more than 24,000 local relative
coordinate systems in Russia; in future there shall be about 200 local cs)
n More than 5,000 web-services have to be provided t give on-line access to this data for local and federa
governments

Nearest plans
n Cadastral maps for the whole territory of Russia
Up to 80 mln. parcels by the end of year 2011
n Buildings registered in cadaster starting from 2012 (pprox. 120-150 mln. buildings)
n Detailed ﬂoor plans of buildings (raster)
n New services for cadaster engineers (drawings, data veriﬁcation)
n Local government web-services deployment
n Imagery publication (coverage – all Russian territory)
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Creating a Market for land and Real estate
in the Near Term - obstacles and opportunities
Concerning land Registration
Stevan Dobrilovic and Ian Lloyd,
USAID ACT Project

The Situation of the Land Market in Azerbaĳan
n Registered land transactions are very low; Estimates are that less than 5% of land is registered
at SSRRE
n Reports of numerous transactions that are not being registered
n Banks do not normally accept rural land as collateral for loans and bank lending for real
estate is low
n Diﬃcult to obtain mortgage credit when property is not registered
n Lack of public information available on the market value of some types of real estate
National spatial data infrastructure in Azerbaijan:
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Land Markets and Real Estate Registration Systems
n Land and property transactions typically are registered to be legal or recognize ownership
n In many jurisdictions informal (unregistered) transactions are not recognized as valid under
the law
n Property values and transactions tend to increase in areas where land is registered
n Land cannot be be properly improved upon or sub-divided without registration

Land Transactions in Azerbaĳan
n Land was originally privatized through State Land and Cadastre Committee (SLCC)
n SLCC registered land transactions after privatization
n After 2006, this function was transferred to the State Service for Registration of Real Estate
(SSRRE)
n Transactions do occur but infrequently are registered at SSRRE due to complexity and
diﬃculty in obtaining all necessary documentation

Absence of a Land Registration «Habit»
n During Soviet times people did not have individual rights in land; all land was owned by the
State.
n The lack of a habit of registering real estate makes many citizens feel that the privatization
certiﬁcate is suﬃcient for tenure security.
n Other citizens take their chances by not registering because:
n Lack of public awareness of need to register with SSRRE
n Uncertain outcomes with registration eﬀorts
n Reports of unoﬃcial costs of a registration eﬀort
n Lack of awareness of potential beneﬁts of registration
n Overall little experience in the community with real estate (and land) registration

Institutional Overlap (duplication of functions)
n SCPI (SSRRE) conducts registration of rights in all real estate; some people think SLCC registers rights in real estate
n SLCC and SCPI (SSRRE) are both involved with conducting land parcel surveys and
approving land parcel surveys and keeping the related records
n SLCC and SCPI (SSRRE) both maintaining a spatial index of land parcels in map and digital
form
n SLCC and SCPI both starting to develop databases and to become custodian of the NSDI
n SLCC and SCPI (SSRRE) have networks of regional oﬃces
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Four Core Pillars of a Real Estate Policy that Promotes
Real Estate Market Activity
1. Clarify the institutional responsibilities related to real estate registration: Designate one
institution to serve people for maintaining both the registration of rights in real estate and
registering real estate objects.
2. Unify land and buildings as a single «real estate object»
3. Establish a government funded program to support systematic «ﬁrst registration»
4. Promote the involvement of the private sector in land survey and property valuation services.

1. Clariﬁcation of institutional responsibilities
n One institution should be responsible to register both real estate rights and the land parcels
that the rights pertain, eliminating the duplication of functions that currently exists.
n The institution for registration of real estate rights and land should establish and maintain the
database of registered rights and registered land parcels under the standards set for NSDI in
the country.
n The responsibility for NSDI should be with an appropriate government institution with an
advisory board of stakeholders and spatial data providers.
National spatial data infrastructure in Azerbaijan:
international experience and trends
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2. Uniﬁcation of land and buildings in terms of registration
n Currently the SSRRE registers rights on land apart from rights in the buildings and structures
on it; owners of both are often the same person
- Adds complexity
- Delays establishment of the real estate registry
- Does not conform to international best practice
- Raises the cost of data collection
n Easier to unify registration of land and buildings now; so few parcels are registered
n Lack of building approvals should not invalidate registration of real estate object.

3. A government program to support systematic «ﬁrst registration»
n There is an intent by the SCPI/SSRRE systematically to map land plots across the country
n This eﬀort is too limiting and should include systematic registration of right to lands
n A vision to register all land types under the real estate registry within 10-12 years is feasible.
n The cadastre surveys to support the systematic registration should capture only data essential
for establishing the description of the property for the purposes of registration and at an appropriate standard
n Program details:
- Declare geographic areas for ﬁrst registration
Ex. - Rural districts and City regions
- Conduct systematic mapping and gathering of data on real estate owners (may include
both private and municipal lands)
- Post results for veriﬁcation and counterclaims
- Resolve disputes related to claims and boundaries
- Register and issue document conﬁrming ownership and title in the real estate to
occupant(s)
n Beneﬁts:
- Once rights to real estate are registered in a certain number of communities other communities will demand ﬁrst registration.
- Systematic ﬁrst registration will bring property owners into the formal sector in large
numbers; it promotes land market activity and conﬁdence in property registry
- Mortgage lending and property values will increase.
- Turnover of land and real estate will increase; leading to jobs in supporting sectors
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4. Greater involvement of the private sector in surveying
and property valuation
n Government is the central player in cadastre systems, but lacks resources; it should focus on
services that it best performs
n Outsource services better performed by private sector
- Cadastral surveying for subdivision and boundary survey
- Cadastral survey for ﬁrst registration
- Real estate valuation
n Government to regulate and set standards for private sector involvement; establishing a clear
regulatory framework would strengthen private sector capacity to perform needed services
for real estate market

Thank you for your attention...
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The Development of a Comprehensive
Cadastral Information System in Turkey
Kamil Eren,
Orhan Ercan,
Fahri Kartal,
Turkey

history of Cadastre in Turkey
n Area: 800,000 km2
n Population: 72 million
n Population increase ratio: %1.8
n 7 geographical regions
n 81 provinces
n 52.645 villages and districts
n Cadastral Area: 540,000 km2
n Number of parcels: 65 million
n Cadastral registries based on the principle of tax began with Ottoman Empire. There are 2322
volumes of Cadastral Survey notebooks belonging to 15-19 centuries.
n Institutionally, the ﬁrst organization to deal with real estate transactions was founded in 1847.
n The independent General Directorate of Land Registry and Cadastre (GDLRC - TKGM) was
formed in 1912-1925 as organized by the cadastre law.
n Establishment of cadastre in Turkey is mostly completed (99% urban, 88% rural).
n At the present, GDLRC is under the supervision of the Ministry of Environment and Urbanization. GDLRC has 22 Regional Directorates, 327 cadastral oﬃces and 1003 land title oﬃces.
n Annually, GDLRC carries out approximately 4.5 million transactions and cadastral services to
20 million citizens.
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Most recent projects in Turkey
BUDGET AND REVENEU OBTAINED
FROM SERVICES PAYMENT

TAKBIS – Turkish LIS
n GDLRC Land Registry and Cadastral Information System (TAKBIS) started in 2000.
n TAKBİS is one of the fundamental e-Government project of Turkey covering almost 650 different oﬃcial transactions.
n Annual average transaction number that hold by TAKBIS is approximately 7 Million targeted
to 20 Million Citizen.
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Architecture of TAKBIS

Geodetic Reference frameworks
CORS IN THE WORLD
n USA: CORS
n GERMANY: SAPOS
n JAPAN: GEONET
n ENGLAND: ORDNANCE SURVEY
n AUSTRIA: APOS
n SWITZERLAND: SWIPOS
n SWEDEN: SWEPOS
n BELGIUM: FLEPOS
n CHINA: CMONOC
n TuRKey: CoRS-TR (May 2006 – December 2008)  one of the most successful project of
TubITAK, enbaled the recovery of the cost in a month.
n Project owner: Istanbul Kultur university (Project Coordinator: Kamil Eren)
n Partners: GDLRC & GCM
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existing Situation
n Cadastral surveys throughout
Turkey are completed
n All the Ownership information is
transferred to electronic environment
n Ownership application software is
developed and in use at the present. However, the language and
technology need to be updated.
n With the establishment of CORSTR geodetic reference framework
is established nationwide, enabling common format and coordinates
n Geographic / Cadastral component of TAKBIS is missing
n There are over 500,000 cadastral sheet to be geographically transferred to the national geodatabase
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Turkey: An example to matching problems between maps
and real physical situation

Crotia: An example to matching problems between maps
and real physical situation
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S. Arabia: An example to matching problems between maps
and real physical situation

An example to correct matching problems between maps
and real physical situation
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establishment of National Cadastral Geodatabase

There are over 500,000 cadastral map sheet within TKGM. Only 1/3 of these maps are digital,
and only 15% of digital maps are in the national ITRF datum. About 97,000 sheet have no coordinates. So, the following activities shall take place under the new approach of TKGM:
1. About 368,000 sheet shall be scanned and vectorized
2. About 495,000 sheet shall be transformed into the ITRF datum.
3. For transformation and georegistration, nationwide orthophoto and GNSS surveys shall be
carried out.
entire Turkey:

780,000 km2, 0.6 m GSD (about 75,000 aerial photo, 1:50,000 scale and 60%
- 30% overlap / sidelap, Z/I DMC)

urban Areas:

100,000 km2, 0.15 m GSD (about 45,000 aerial photo, 1:12,500 scale and
60% - 30% overlap / sidelap, Z/I DMC)
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Integration of Geodatabase & Geoportal with e-Government
Dışişleri.NET Portal Structure
n In Ministry of Foreign Aﬀairs of
Turkey, over 50 applications are
recoded and integrated in one
portal.
n With the transition to Portal system, all the applications of the
Ministry are using the same
database and portal, including
over 200 oﬃces of the Ministry
abroad.
n All the applications are in modular structure allowing users according their responsibility and
authorization.
n By Portal structure, one common
database is being used preventing similar information being registered in diﬀerent databases.
n In the applications of the Ministry, a search engine similar to Google is developed enabling
search between all type of applications.
n Similarly, the package allows statistical information about the modules, data entry, data distribution, types of reporting, etc.

establishment of National lIS
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Concluding Remarks
TKGM TAKBİS & e-TKGM
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Joseph Owen,
Country Manager for Azerbaĳan,
The World Bank

I would like to use this opportunity to talk about the
enormous potential beneﬁts of National Spatial Data Infrastructure (NSDI) in the economic and social development of Azerbaĳan, and the potential for NSDI to play a
key role in improving governance more generally.
Azerbaĳan is making extraordinary economic
progress.
Twenty years after independence, Azerbaĳan is positioned to propel itself into the ranks of a sustainable
higher middle income country. Its remarkable success in
reducing poverty from 49 percent in 2001 to 16 percent
in 2008 was largely driven by very high growth rates
which averaged more than 20 percent for the period. This
was complemented by a strong rise in wages and transfers, and a well-targeted social beneﬁt system.
However, much of the rapid growth has stemmed
from a large increase in oil and gas revenues. These revenues are likely to plateau over the coming decade and
decline thereafter. This key driver of recent economic
growth will not be available at the same high level over
the long term. To maintain strong growth the country
will need to diversify and move to an increasingly sophisticated mix of economic outputs. While Azerbaĳan
has weathered the global economic crisis relatively well,
the crisis further underlined the need for a diversiﬁed
economy, market-based policies, and strengthened social
services and support. As the Government prepares to
198

meet these emerging needs and challenges, this World
Bank Group is actively supporting the country in this endeavor.
The development of a fully digital land cadastre and
property registration system, which we are doing in
partnership with Government through the Bank’s support to the Real Estate Registration Project, is an essential
part of this work. The emerging plans for national spatial
data infrastructure form another part of this support, and
indeed one which naturally proceeds from the eﬀort to
create the digital cadastre and property registration system in the Real Estate Registration Project.
Let’s think about the value of spatial information.
For all of the excitement around the virtual sphere,
economic and social development mostly happens in
places—in our buildings and streets, neighborhoods,
cities, villages, ﬁelds, rivers, coasts and the seas. It has
been estimated that around 80% of everything that occurs in any economy is tied to a speciﬁc location. The
sustainability, eﬃciency and social stability of a society
depends to a great extent on how activities are coordinated in places—how well we manage the natural resources on which life depends, how well transportation
is coordinated, how eﬃciently and aﬀordable housing is
provided, how service delivery --water, energy, sanitation—is provided across cities and regions. These
processes need to be continuously monitored, updated,
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and adapted. Digital spatial information environments
create platforms to do this which are cheaper, faster, and
more ﬂexible than any tool ever before known in history.
Historically, the spatial aspect of economic development was either taken for granted, or dealt with in segrated, sectoral ways by specialists. It was expensive and
unwieldly to gather and process spatial information and
exploit it to make decisions, and plans and manage activities. It was labor-intensive, paper-based, and not easy
to update or adapt.
Now we live in a diﬀerent world. The combination
of technological advances in remote sensing, information
processing and communications technologies has been
steadily changing this picture, and over the last twenty
years especially, the changes in this sphere have become
exponential and game-changing for development and
governance.
At this point we are experiencing a revolution in
geospatial technology which is allowing us to link together spatial and economic, social and environmental
information in an almost inﬁnite variety of ways for any
purpose. We now live in the era of GPS, mobile phones,
satellite imagery and the internet, in which information
can be organized spatially and made instantly available
to users. This spatial information is now cheaper, more
accessible, more ﬂuid, more exchangeable, and more updatable than ever before. The full implications for utilizing spatial for economic growth, environmental
management and social welfare are only starting to be
realized. Azerbaĳan is a part of this geospatial revolution.
Everybody is a user of spatial information.
Consumers need maps and GPS devices to ﬁnd their
ways to goods and services, and to educational and cultural opportunities. Citizens need spatial information to
feel secure about property rights, to invest in real estate
and to understand the impact of programs and policies
on them like property taxes and public infrastructure.
Private businesses need spatial information to locate and
understand customers, to site production and distribution and to plan logistics. And governments need spatial
information to provide essential services, protect resources and people, and plan for future needs. All of
these uses and users of are interconnected as our economic and social lives are bound together in the spaces
we live in.
So the quality and availability of spatial information
directly impacts the quality of economic development,
environmental management and social stability. With
better spatial information, better access to that information, and better communication of that information, the
cost of doing business goes down, the return on investments goes up, risks are reduced and security increased,
costly mistakes are avoided, and mechanisms for monitoring and accountability become easier to manage. A
recent study in Australia—a global leader in spatial technology—found that some sectors could increase produc-

tivity by 5-15 percent just through improvement in access
to spatial data. And in a world in which adaptation to
climate change may change the assumptions about the
risks and costs of natural hazards, spatial information
may currently be undervalued.
In the language of the economists, spatial information
generates positive externalities. When one agency or
actor generates one set of data, the existence of that data
enables other actors to beneﬁt from it, without having to
incur the full cost of generating or replicating it. The interaction of diﬀerent layers of spatial data can have even
more positive externalities, many of which we cannot
fully imagine or predict in a complex economy.
These are the essential reasons for developing NSDI:
to ensure that the investments made in spatial data can
be used to generate these beneﬁts and these positive externalities.
I would like to highlight the positive externalities for
good governance here too: when public services and
public investments in infrastructure can be easily and reliably recorded and monitored, it makes government
more accountable to citizens, easier for citizens to be involved, to participate in governance, and it makes it possible for government to automate and handle a degree
of control and precision on services, installations and status never before imaginable in history. The beneﬁts are
high and the costs are low in comparison.
Now for the challenge for Azerbaĳan as it embarks
on development of NSDI.
While NSDI has a technological aspect, the hard work
is all about cooperation between agencies which generate
and maintain the diﬀerent layers or coverages of spatial
information. Making NSDI a reality means that Government has to coordinate its work on spatial data across
every area.
The EU directive on NSDI called INSPIRE is a good
blueprint for what is required. Close reference to the INSPIRE directive will ready Azerbaĳan to make spatial
data easily compatible and useful to all European users
(and vice-versa). Implementing it is essentially an administrative eﬀort.
What Azerbaĳan needs will be a coordination function to make possible at least the following four things:
First, discovery services, which making it possible to
search for spatial data sets from all agencies and services
on the basis of metadata;
Second, viewing services to navigate, zoom in and
out, pan, or overlay viewable spatial data sets and to display legend information and any relevant content of
metadata; download services, enabling copies of spatial
data set, to be downloaded;
Third, transformation services, enabling spatial data
sets to be transformed with a view to achieving interoperability; and
Fourth, services allowing spatial data to be invoked
to respond to queries.
World experience shows that meeting this challenge
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requires vision and leadership. A group of strong champion and a dedicated capacity to bring agencies together
and solve technical and institutional problems will be
helpful. The fact of this conference being brought together under the leadership of the State Committee for
Property Issues is a very positive signal that Azerbaĳan
is stepping up to address these challenges. I understand
that a concept paper on NSDI for Azerbaĳan has been
developed and outlines the basis for a vigorous process
of creating this coordination function and regulating
NSDI for Azerbaĳan. This is an important and valuable
step.
Good analysis of land management institutions and
existing spatial data structures can help: The World Bank
is involved in more than twenty countries in the world
with the implementation of the Land Governance Assessment Framework, which is a set of eighty indicators
on ﬁve key areas of land governance (property rights,
planning and taxation, provision of spatial information,
resolution of conﬂicts) which can be used to identify for
all stakeholders where geographic information is held,

how it is used , and to plan commitments for longer-term
improvements. The Land Governance Assessment
Framework can thus be used to ensure that the governance improvement potential inherent in developing
NSDI is really achieved. We hope that Azerbaĳan will
become another one of the countries to implement the
Land Governance Assessment Framework.
The World Bank is a committed partner in the development of the core layers of spatial and property information in Azerbaĳan. Bank-supported projects stand to
beneﬁt from NSDI in every area, from transportation to
health. As a partner we want to accompany and support
the process of NSDI development as it proceeds. The
commitment and foresight shown in this conference is a
strong step to make NSDI a reality in Azerbaĳan. We
hope that the conclusions from this conference will lead
to a further development of the action plans for taking
concrete steps to generate the coordination mechanisms
I mentioned. And we stand ready to support the technical and advisory needs of Government and the private
sector to put them in place.

Thank you for your attention...
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Worldwide experiences concerning land rights
and the establishment of eﬀective land
registration and cadastral systems

Gottfried Konecny,
Hannover University

Rights to land
According to Hernando de Soto, Peruvian Economist,
(«The Mystery of Capital», ISBN 3 87134 449 4, 2000)
n land is not only a property owned by someone
n it can serve as colateral for conversion of economic elements
capital – labour – land – knowledge
n Western (capitalistic) nations beneﬁt from this
n the developing and socialistic world does not, since it lacks the infrastructure (real estate laws,
cadastral information systems); this creates lack of mortgagable values, lack of transparency,
leading to illegal settlements and theft of resources
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In developing countries land cannot be used to convert capital – labour – land
n Consequence: Land is «dead capital» Why?
n no formal system exists for the governments to identify land rights and to guarantee them to
the holders
n even if such a system exists in rudimentary and antiquqted form, it takes too long and costs
too much for a registered transaction
n Thus transfers are illegally made without public records and the rights remain insecure
n banks will not give credit for insecure rights
1. The International Federation of Surveyors FIG has recently stated, that about 30 to 50 countries in the world have cadastral systems in operation.
2. Another 50 countries are in the process of establishing one.
3. The remainder of 90 countries do not have a land registry system and they do not have the
funds to establish one.
4. Hernando de Soto has been a primary promoter of land registration systems.
5. His philosophy was adopted by the World Bank and by international donors in support of
land registration, because secure rights to land not only avoid conﬂicts, but they also permit
to use land as a collateral in a widened capital market.
6. During the last 10 years 1.2 billion $ have been spent on the introduction and the renewal of
land registration and cadastral systems.
7. Most of the problem areas are institutional and political.

The International Federation of Surveyors (FIG) suggested in 1994,
in 2010 this has been renamed «Cadastre 2025»:

Cadastre 2014
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Legal Situation of Land

Integration with the Register
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Basic Structure

Basic Data Model
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New Technology made it possible, that tasks which were not aﬀordable before,
are available now:
1. Satellite Positioning to cm accuracy (GNSS-GPS)
2. Imaging by digital aerial photography (ortho mapping)
3. Satellite Imagery covering the Globe (Google Earth)
4. Computer Technology Advances (Moore´s Law)
5. Database Technology (Object Relational Data Bases)

Relations between Land Registers and Cadastres
Style
French/Latin/US

land Register
-

Deeds
Registration of Transaction
Titles not guaranteed
Notaries, Registrars, Lawyers, Insurance Co´s
Land description in
metes and bounds, sketches

German

-

Title System
Land Book maintained at Local Courts
Titles based on Cadastre
Titles guaranteed by State

Torrence / English

- Title System
- Land Records at Registration Oﬃce
- Title guarantee to ownership
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Cadastre

Land Taxation,
Ministry of Finance,
substandard
cadastral map
Land Identiﬁcation,
Fixed Boundaries by
State Licensed Surveyors,
Cadastral Registration
prior to Land Registrtation,
Ministry of Interior or
Environment
Property identiﬁcation is
annex to title,
ﬁxed boundaries by licensed
surveyors or general
boundaries from topo maps

The State Committee on Property Issues of the Republic of Azerbaijan

Diﬀerences of Registration Systems
Deeds

Title

Administration

deeds are copied into land books

record is as single ﬁle for a parcel

Actors

notaries and lawyers, deed registrars
check entriesin local courts

registration oﬃces are part of
government

Registration

requires complicated cross referencing
of deeds

single title is issued on transaction

Forgery

forgery brakes the chain of title

forgery is ineﬀective

Guarantee of Title

no guarantee exists,but expensive insurance
is possible

guarantee of title, no need for
insurance
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Modern DGPS Adjudication Surveys
n Used in Georgia and Cambodia for New Cadastre Establishment
n Suitable for Transaction based Update Surveys
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Used Technology –
Georeferencing
(example Georgia)
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n This is particularly necessary in critical areas, such as the African slums, so that the
Millenium Goals can eventually be reached
n These areas grow rapidly and require fast updating, which is not possible by mapping, but
by using satellite imagery
n Google Earth is a good tool, when geocoded to old maps or to augmented accuracy
GPS-GNSS code receiver surveys (e.g. Omnistar)
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2. The Views of the World Bank

Conclusion:
n Technology is easy
n Good Governance and Management are diﬃcult

Thank you for your attention...
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Joseph Salukvadze,
Tbilisi State University, Georgia

Attitudes of property owners to real property registration
system in Azerbaĳan: Case study of Ganja and Sheki
General
n The KfW project «Cadastre and Real Estate Registration: Concept Phase» conducted
a baseline study (BS)
n BS consisted of three sets of opinion polls carried out among:
– Property owners, and
– Property registration and cadastre experts and registration system users

Main objectives
n To determine the shortcomings of the existing property registration system (PRS), as perceived by property owners and other users of PRS
n The elaboration of recommendations for enhancement of PRS
n The creation of a basis for critical analysis of speciﬁc beneﬁcial eﬀects of the project

Design and methodology of BS
n Three sets of extensive opinion polls:
– #1 and #2 – property owners, respectively 300 and 60 respondents
– #3 - registrars and other stakeholders of registration system: 15 respondents
n Study areas: Ganja, Sheki and Baku (only #3 poll)
n Structured interviews – #1 and #2 polls, In-depth interviews – #3 poll
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Study of property owners’ opinion
n General characteristics of respondents

n Employment and income
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n Comparison of the population groups:
Ganja (120 respondents) vs Sheki (180 respondents)

n Real property issues: ownership, use and registration

n Less than 20% of properties are registered. Only ~37% of respondents have ever tried
to register their properties
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n Assessment of the registration system

n The high tariﬀs of registration were mentioned as a main reason (65.2%) for not applying for
registration by them

Major ﬁndings and conclusions
n The property ownership is very diﬀerent according to:
– Type of settlement – urban/rural,
– Gender,
– Belonging to a social group, like IDPs.
n In rural places access to land for women is quite restricted, while in urban places ownership
status of women is almost equal to that of men.
n There is a big problem of unemployment both in urban and rural places. More than half of
the population does not have work. However, unemployment in the rural places is substituted with self-employment, which means subsistence farming.
n The employment in state or private sector does not guarantee suﬃcient income, because the
salaries are low.
n Low income generation among the big majority of the population; it is very rare when a family gets more than 200 AZN a month.
n Consequently, the self-perception of the population about their income status is very low –
over 80% considers themselves as being poor or below poverty limit. Hence, it is not strange
that four out of ﬁve families ask for a government aid.
n self-employment, especially in rural areas, does not necessarily mean generation of monetary
incomes; it better indicates a conduct of subsistence farming;
n economic activity (farming, business, etc.) is very seldom a main source of monetary income.
n Almost all agricultural land plots and the great majority of individual village households are
not registered.
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n Although almost all people acknowledge and recognize the meaning of registration, only
slightly more than 1/3 has ever attempted to register their properties.
n High costs and inconvenience of registration procedures are most likely the main reasons of
such a situation.
n Low rate of registered property prevents a possibility to use them as collateral in banking
credits or use them as a market asset for income generation. In such situations properties are
used mainly for living purposes and subsistence farming.
n The most of property owners are satisﬁed with the existing registration system. However,
40% of respondents think negatively about registration process, mostly because of high costs
and diﬃcult procedures.
n There is a lack of knowledge and conﬁdence in the registration process.

Impact of the KfW project
n The big majority of the local residents cooperated with the project.
n The majority of them got satisﬁed by the project activities and its outcomes.
n Almost half of all respondents either already applied for property registration or showed
such an intention. This is direct and most reliable indicator of the project success, to our mind.

n The project activities positively aﬀected opinion of the majority of property owners about
property registration process, and gave them a feeling that this is a doable and aﬀordable
procedure.
n However, it is very important to realize, that the majority of property owners do not know
how to act when they face property-related problems. This issue must be extensively
addressed on the following stages of the project.

Thank you for your attention...
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Azərbaycan Respublikasının baza ortofoto xəritələrin
yaradılması projesi
Projenin Amacı
n Azerbaycan Devleti sınırları içerisinde öncelikli olarak kadastro çalışmalarına altlık
oluşturmak amacıyla, Azərbaycan Respublıkası Dasınmaz Əmlakın Qeydiyyatı Layihəsi
tarafından, şehir ve kırsal alanları kapsayacak şekilde, «1/2000 ve 1/5000 Ölçekli Azərbaycan
Baza Ortofoto Xəritələrın Yaradılması Projesi» başlatılmıştır.
n 2007 Senesinin bitiminde imzalanan sözleşme ile İNDİS Müh. Tic. ve San. Ltd. Şti. tarafından
çalışmalara başlanmıştır.

Projenin Kapsamı (Yapılacak Çalışmalar)
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Azərbaycan 1/2000 ve 1/5000 Ölçekli Ortofoto Alanları

Jeodezik Sistem (Koordinat Sistemi)
n Elipsoid-Datum - WGS84
(1996’dan itibaren)
n Projeksiyon - UTM 38N, UTM 39N
n Yükseklik Sistemi - Baltik Denizi
(Hazar Denizi=-26.78 m.)
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Yapılan Çalışmalar
1. Jeodezik çalışmalar
Öncelikli olarak DTXK tarafından ülke genelindeki 1.Sınıf noktaların (GCP) koordinat değerleri
verilmiştir.

1.Sınıf noktalardan (GCP) baz alınarak 600 adet Fotogrametrik Kontrol Noktalarının tesisi, hava
işareti ve GPS ile ölçüsü yapılarak koordinatları hesaplanmıştır.

2. hava fotoğrafı çekimi, uçuş
n 2008 ve 2009 Yıllarında Analog
kamera ile,
- 5400 km²’lik Şehir alanlarında 6740
adet reim çekilmiştir.
- 27000 km²’lik Kend arazilerinde
4500 adet resim çekilmiştir.
n 2010 Yılında Dĳital kamera ile,
- 17000 km²’lik alanda 7000 adet
resim çekilmiştir.

National spatial data infrastructure in Azerbaijan:
international experience and trends

221

Azərbaycan Respbulikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi

2. hava fotoğrafı çekimi, Analog Kamera
n Beechcrapft King Air C90 Uçak,
n Zeiss RMK TOP 30
Hava Kamerası kullanılmıştır

2. hava fotoğrafı çekimi, Dĳital Kamera
n Cessna 402B Uçak,
n DIMAC wide+ Dĳital Hava Kamerası kullanılmıştır

2. hava fotoğrafı çekimi
n Analog ve Dĳital hava kamerası ile çekimde, resim orta nokta koordinatlarını ölçmeye yarayan
Airborne GPS ve resim dönüklüklerini ölçmeye yarayan IMU sisteminden yararlanılmıştır.

222

Azərbaycanda milli məkan məlumatları infrastrukturu:
beynəlxalq təcrübə və inkişaf meylləri

The State Committee on Property Issues of the Republic of Azerbaijan

2. hava fotoğrafı çekimi, fotogrametrik Nirengi
n 1/2000 Ölçekli Ortofoto harita yapımında
toplam 6800 adet hava fotoğrafı için 54
adet blok oluşturulmuştur.
n 1/5000 Ölçekli Ortofoto harita yapımında
toplam 11400 adet hava fotoğrafı için 21
adet blok oluşturulmuştur.

3. ortofoto yapımı, DTM üretimi
n Fotogrametrik nirengi dengelemesinde elde edilen stereo modellerden, fotogrametri operatörleri tarafından arazinin morfolojik yapılarına da dikkat edilerek sayısal arazi modeli bilgileri
elde edilmiştir.

3. ortofoto yapımı, ortorektiﬁkasyon ve Mozaik üretimi
n Fotogrametrik nirengi dengelemesin sonucunda elde edilen yönlendirilmiş resimler (Xo,Yo,Zo
ve Omega, Phi, Kappa) ile Stereo değerlendirme ile elde edilen DTM verilerinin çaklıştırılmasıyla her resmin yataylanmış görüntüleri (rektiﬁkasyon) elde edilmiştir.
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3. ortofoto yapımı, Mozaik veya ortofoto harita
Yükseklik etkisi düzeltilmiş
(rektiﬁye edilmiş) ardışık hava
fotoğraﬂarının birleştirilmesiyle
Ortofoto Haritalar elde edilmiştir.
n 1/2000 Ölçekli ortofoto haritaların
çözünürlüğü 11 cm,
n 1/5000 Ölçekli ortofoto haritaların
çözünürlüğü ise 25 cm olacak şekilde üretilmiştir.

Gerçeklestirilen projeye iliskin bazı istatistiki bilgiler
n 1/2.000 Ortofoto Alanları Toplamı

: 5.378 km²

n 1/5.000 Ortofoto Alanları Toplamı

: 43.400 km²

n Yer Kontrol Noktası Sayısı (GCP)

: 600 adet

n 1/8.000 Hava Fotoğrafı Sayısı

: 6.740 adet (Analog kamera)

n 1/18.000 Hava Fotoğrafı Sayısı

: 11.395 adet (4.475 Analog, 6.920 Dĳital Kamera)

n Fotogrametrik Blok Sayısı (1/2.000)

: 54 adet

n Fotogrametrik Blok Sayısı (1/5.000)

: 21 adet

n Kullanılan Dĳital Fotog. Yazılımı

: 12 adet

n Teknik Personel Sayısı

: 5 Mühendis, 19 Operatör ve Arazi personeli
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Bu projenin gerçekleştirilmesinde;
Dasınmaz Əmlakın Qeydiyyatı Layihəsini oluşturan
Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi
ilə
Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsində
Çalışanlarına
TEŞEKKÜR EDERİZ
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Galaktion Hahubia,
Ministry of Justice of Georgia National Agency of Public Registry

NAPR is responsible for:
n Maintenance of the Registry of the Immovable Property Rights, Lien Registry and the Tax
Lien/Hypothec Registry;
n Recording of the cadastre data on immovable property;
n Registration of pledge on movable objects;
n Ensuring accessibility to the data concerning registered rights and right identiﬁcation
documents;
n Responsible for consistency and safeguarding of the registered data and right identiﬁcation
documents.
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Data Processing in the Registration and Cadastre Oﬃce
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GPS for cadastral surveying

geocors.napr.gov.ge

228

Azərbaycanda milli məkan məlumatları infrastrukturu:
beynəlxalq təcrübə və inkişaf meylləri

The State Committee on Property Issues of the Republic of Azerbaijan

A&B-class stations

7 A-class stations
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7 B-class stations
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Antenna and Receiver

n Leica GRX1200+
n Leica GNSS AR25

GNSS signals
n Navstar/GPS – USA
n GLONASS – Russia
n Galilleo – EU (in a futures)
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Control Center in Tbilisi based on SpiderWeb

Full control of data
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leica GNSS Spider – data ﬂow
Site Server:
n Control & Management of CORS
n Collecting measurements continuously
by streaming IP

CoRS Control Centre

Site Server:
n Control & Management of CORS
n Collecting measurements continuously by streaming IP
CoRS Control Centre

Network Server:
n Processing network solution
n Creating user corrections

Site Server:
n Control & Management of CORS
n Collecting measurements
continuously by streaming IP
CoRS Control Centre

Network Server:
n Processing network solution
n Creating user corrections

RT Proxy Server:
n Distribution corrections
National spatial data infrastructure in Azerbaijan:
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GeoCORS services
n Positioning services:
- Positioning in Real-Time
- Positioning via Rinex ﬁle download from SpiderWeb server
- Automatic computation in SpiderWeb server
n Business center
- Registration

The values of this new infrastructures
n With Geo-CORS, large improvement in productivity, as no more need to:
- Find a control points where to set up a Base Station
- Perform daily set up of Base Station
- Take care for the Base Station

n With Geo-CORS, large improvement in reliability:
-All GPS surveys are performed with the same «Base Station»
-No more errors or blunders in Base Station set up or identiﬁcation
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n With Geo-CORS, large improvement in consistency & accuracy:
- All GPS surveys are automatically done in grid coordinates with the same accuracy
everywhere
- Unique and consistent coordinate system for the whole country

SUMARY OF BENEFITS
n Continuous operation 365/24/7
n Provides data & corrections in consistent national datum
n Provides positioning with higher accuracy reliability everywhere in Georgia
n Allows center control and monitoring all station
n Provides fundamental infrastructure for all positioning in Georgia
n Full control on all Surveys / Users

Surveys beneﬁt: Less price for equipment
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future plane
33 stations

Ideal 3-D coordinates
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n Creation of new reference frame «CEONET»
n Establishment of new modern geoid model for Georgia

Rehabilitation and creation of new height benchmarks for the leveling model

3963 height benchmarks.
65 are 1 class
674 are 2 class
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Gravimetric work
New gravimetric map

Old gravimetric map

Absolute Gravity for ties
Relative Gravity for expanding
local regions where airborne
shows signiﬁcant mismatch
with existing terrestrial

Thank you for your attention...

238

Azərbaycanda milli məkan məlumatları infrastrukturu:
beynəlxalq təcrübə və inkişaf meylləri

Cadastre and (N)SDI in the
German länder – recent developments

Marcus Wandinger,
Secretary General of AdVGeodesy and Geoinformation Germany

europe and Germany
europe
Area: 10,2 mill. km²
Inhabitants: 700 mill.
EU
Area: 4,3 mill. sqkm
Inhabitants: 500 mill.

federal Republic of Germany consists of
16 länder
Area:
Inhabitants:

357.023 km²
82,5 mio.

Capital: Berlin
Bavaria (capital Munich)
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oﬃcial Surveying and Mapping in Germany
n Oﬃcial surveying and mapping belongs to
the responsibilities of the 16 Länder, not to
the federal level
n Oﬃcial surveying and Real Estate Cadastre
in one authority, but diﬀerent organisational structures
n Ca. 1.500 publicly appointed surveyors in
15 Länder (except Bavaria).

Organisation 2011
232 cadastral oﬃces

Ministries of reference
n Interior (red; 7)
n Finance (dark green; 1)
n Economy, Traﬃc, Environment (orange; 4)
n Land Development (light green; 1)
n Urban Development (in the 3 city states)

organisation of the cadastral oﬃces

Länder Level (3)
Municipal Level (6)

1493 licensed surveyors
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Cadastre
Cadastre: some ﬁgures (2011)
Parcels:
Buildings with house numbers
Buildings without house no.

63,2 mill.
20.5 mill.
26.5 mill.

land survey oﬃces
Regional cadastral and geoinformation oﬃces
(on average per cadastral oﬃce:
355.000 inhabitants, 1.500 km², 270.000 parcels)

16
232

Cadastral Surveys
parcel division (cadastral oﬃces):
parcel division (licensed surveyors:
surveying of buildings (cadastral oﬃces):
surveying of buildings (licensed surveyors):

52.733
68.683
188.528
135.161

Trends
n Reforms will continue
n Carrying out of cadastral surveys will be more and more shifted from the governmental
agencies to the licensed surveyors
n This shifting will be often combined with the order that the governmental agencies have to
reduce their activities for the beneﬁt of the licensed surveyors, e.g.
- In 5 Länder, a contingent for carrying out cadastral surveyings by licensed surveyors
exist (range 70/100 : 30/0)
- Alternative solution: the governmental agencies shall only work for public authorities
and not for the private sector (reason: no VAT between authorities belonging to the
same governmental level)
n In 9 Länder are licensed surveyors allowed to provide customers with oﬃcial extracts from
the real estate cadastre; there is a trend in more Länder
n But: The task of registration will remain in the hands of the governmental agencies.

(N)SDI
Long version:

SDI: Deﬁnition

Technological, political, institutional measures to make sure that methods, data, technologies,
standards, ﬁnancial and personal resources for the collection and application of geoinformation
are available for the government, administration and the economy.
Brief version:
Reference Data
SDI =

User data

+ web + standards + services

Metadata
National spatial data infrastructure in Azerbaijan:
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Very brief version:
SDI = easy access to and use of geo information

INSPIRE – Legal transposition

SDI in Germany – federal level
n Resolution of the German parliament from 14 February 2001 concerning the use of GI in Germany
n Three steps approach to establish a spatial data infrastructure on federal level (all federal ministries dealing with geodata)
n Resolution of the Laender ministries from
27 November 2003 to launch the project
«SDI in Germany: GDI-DE»

SDI in Germany – Länder level
All länder have implemented SDI, e.g.:
GDI-NRW

GDI-by,
Round Table GIS
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(N)SDI and Cadastre; AAA®
n AAA data model = integral part for the implementation of INSPIRE in Germany and using
the same technology principles as INSPIRE
n AAA: one-stop platform to provide data from the three databases
n AFIS®: provides reference points;
n ALKIS®: provides data from the cadastre, harmonised with ATKIS®;
n ATKIS®: provides a description of the surface of the earth using digital landscape and terrain models.

n AdV oﬀers guidance documents and tools to use the AAA data model for spatial data from
other departments
n Description: GeoInfoDok
(www.adv-online.de  AAA®-Projekt: click on «GeoInfoDok» within the text)

Thank you for your attention...
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Delivery of electronic land
Registration Services
in england and Wales

Paul Dowse,
Head of Customer Strategy and Experience
Lizzie Adams,
Head of IS External Solution Group
HM Land Registry

What is HM Land Registry?
Land Registry is the Government department responsible
for the Land Register for England and Wales.

Aims and Objectives
To provide a brief explanation of the development of land
registration in England and Wales and the strategic direction we are taking to add value to the economy.
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What we do

The Journey so far...
n Founded 1862
n Land Registration Act 1925
n First register computerised 1986
n Open Register 1990
n Trading Fund Status 1993
n Land Registration Act 2002
n All registers computerised by 2004

Computerisation & Channel Diversiﬁcation
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External Forces

The Future

246

Azərbaycanda milli məkan məlumatları infrastrukturu:
beynəlxalq təcrübə və inkişaf meylləri

The State Committee on Property Issues of the Republic of Azerbaijan

Add Value - New Markets

Thank you for your attention...
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eleKTRoN DövlƏTİN
foRMAlAşDIRIlMASINDA
MƏKAN
MƏluMATlARININ Rolu
vƏ PeRSPeKTIvlƏRI

Role AND PeRSPeCTIveS
of SPATIAl INfoRMATIoN
IN foRMATIoN of
eleCTRoNIC
GoveRNMeNT

Rasim Əliquliyev,
AMEA-nın müxbir üzvü, professor
Fərhad Yusifov,
Texnika üzrə fəlsəfə doktoru

Rasim Aliguliyev,
corresponding member of the National Academy
of Sciences of Azerbaĳan, Professor,
Institute of Information Technologies, NASA;
Farhad Yusifov,
PhD for Technics

Son illər dövlət idarəçiliyində informasiya-kommunikasiya texnologiyaları (İKT) daha çox əhəmiyyət
daşımağa başlamışdır. Qərbi Avropada 2003-cü ildə ölkələrin e-dövlət quruculuğuna çəkilən xərcləri 3 milyard
dollara, 2004-cü ildə 4 milyard dollara bərabər olduğu
halda, 2007-ci ildə bu rəqəm 6 milyarda çatmışdır. Buna
görə də müvaﬁq investisiyaların məqsədyönlülüyü
barədə tez-tez müxtəlif ﬁkirlər səslənir.
Elektron dövlətin formalaşdırılmasında məkan
məlumatları böyük əhəmiyyətə malikdir. E-dövlət
mühitində coğraﬁ informasiya sistemlərinin (GİS) hərb,
polis, tibbi yardım, şifahi göstərişlər, ﬁziki qüsur olan insanlar, ahıllar və s. yaratdığı imkanlardan istifadə və eləcə
də, e-dövlətin fəaliyyətində, idarə olunmasında GİS
texnologiyalarının geniş tətbiq olunması, e-xəritələr və
onların üzərində müxtəlif göstəricilərə görə vizuallaşma
aparılması, müvaﬁq qərarlar qəbul olunmasının zəruri
olduğunu ifadə edir.
İnformasiya mühiti elə bir mühitdir ki, orada informasiya yaradılır, saxlanılır, emal edilir və ötürülür,
cəmiyyətdə olan informasiya mübadilələrinin bütün formaları icra edilir və bunlar cəmiyyətin vahid bir ictimai
orqanizm kimi varlığını və fəaliyyətini təmin edir. İnformasiya mühiti anlayışı həm bütövlükdə cəmiyyətə, həm
də onun istənilən fəaliyyət sferasına aid edilir. Qeyd
etmək olar ki, elmin və ya onun ayrı-ayrı sahələrinin informasiya mühiti haqda (iqtisadiyyatın, mədəniyyətin və
s. informasiya mühiti) dünyanın, ölkənin, regionun,
şəhərin informasiya mühiti kimi danışmaq olar.
Müxtəlif ölkələrdə informasiya mühitinin inkişafı
zaman və məkan daxilində qeyri-müntəzəm baş verir və
bu ölkələrin inkişaf səviyyəsindən asılıdır. Habelə qeyd
etmək olar ki, ölkənin və onun informasiya mühitinin
inkişafı səviyyəsi ilə bütövlükdə e-dövlətin reallaşdırılması proqramını qiymətləndirmək olar.
Məlumdur ki, hər bir dövlətin ərazisi, sərhədləri, tikililəri və s. müxtəlif coğraﬁ obyektləri mövcuddur.
Məkanda hər bir tikilinin və ya obyektin ünvanı vardır və
onlar arasında münasibətləri tənzimləyən hüquq sistemi
formalaşdırılmışdır. E-dövlət mühitdə də, coğraﬁ məkanı
məkan məlumatları xarakterizə edir və e-dövlət for-
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Over the last years, information-communication
technologies (ICT) have started to bear more importance
in government administration. In Western Europe, expenses spent on creation of e-government of countries
equaled to 3 billion dollars in 2003, 4 billion dollars in
2004, and reached 6 billion in 2007. Thus, diﬀerent opinions on purposefulness of relevant investments have
been articulated recently.
Spatial information bears signiﬁcant importance in
formation of electronic government. Using opportunities
created by geographical information systems (GIS) military, police, medical aid, verbal instructions, physically
disabled people, senile people etc, as well as broad application of GIS technologies in e-government activities
and administration, e-maps and conduction of visualization on e-maps express the necessity of making relevant decisions.
Information environment is such an environment
where information is created, stored, processed and
transmitted, all forms of information exchanges in society are carried out, in such way ensuring the existence
and activity of society as an integrated social organism.
The information environment term can relate to both society as a whole, or any of its activity spheres. We can
note that, information environment of science or any of
its separate ﬁelds (information environment of economy,
culture etc) can be talked about as information environment of the world, country, region, city.
It is known that, each state possesses its own territory, borders, buildings, and other diﬀerent geographical objects. Each building or object has an address
within a spatial and there is a legal system regulating
relations between them. In e-government location, spatial information characterizes geographical location
and act as the basis of e-government formation. In other
words, it is impossible to form e-government without
spatial information, e-maps and objects on them, considering that spatial information is the basis of elec-
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malaşdırılmasında bazisi rolunu oynayır. Başqa sözlə,
məkan məlumatları, e-xəritələr və onlar üzərində obyektlər olmadan e-dövlətin yaradılması mümkün deyil.
Nəzərə alsaq ki, e-dövlətin əsasını məkan məlumatları
təşkil edir. Məkan ilə bağlı müxtəlif təyinatlı elektron
xəritələrin yaradılması, elektron xəritələrin üzərində ölkə
ərazisində olan obyektlərin, daşınmaz əmlakın əks olunması, elektron reyestrin yaradılması ayrı-ayrı hakimiyyət
orqanlarının öz fəaliyyətini daha səmərəli təşkili baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir və əks əlaqə mexanizminin qurulmasına xidmət edir.
E-dövlət quruculuğu ölkəmizin inkişafının əsas prioritetlərindən biri hesab edilir və Azərbaycan Respublikası Prezidenti «Azərbaycan Respublikasında ünvan
reyestrinin aparılması və daşınmaz əmlak obyektlərinə
ünvan verilməsi Qaydaları»nın təsdiq edilməsi barədə
Fərman imzalamışdır. Fərmandan irəli gələn vəzifələrin
icrası məqsədilə coğraﬁ məkanı xarakterizə edən obyektlərin ünvan reyestrləri formalaşdırılır və 3D formatlı
elektron xəritələr yaradılır. Təyinatından asılı olmayaraq
daşınmaz əmlak reyestrində olan bütün məlumatlar
rəqəmsallaşdırılır, e-xəritələrdə qeyd olunur və elektron
ünvan sistemi formalaşdırılır.
E-dövlətin formalaşdırılmasında elektron ünvan sistemi, 3D formatlı xəritələrin yaradılması böyük əhəmiyyət kəsb edir və e-dövlətin idarə olunması da əks
əlaqə mexanizmlərindən biridir. Bu və ya digər məsələnin
həllində hakimiyyət orqanı e-xəritə üzərində obyektin
real vəziyyəti ilə tanış olur, operativ məlumatlar alır və
analitik analizlər aparır. Başqa sözlə, ənənəvi ünvan
reyestri 3D formatlı elektron ünvan sisteminə çevrilir və
daha səmərəli idarəetmə təşkil olunur. Məkan məlumatlarından istfadə etməklə hər bir hakimiyyət orqanı öz
fəaliyyətini daha səmərəli şəkildə qura bilər və digər qurumlarla sıx əlaqələr yaradar.
İndiyədək şəhərlərdə müxtəlif xidmətlərin göstərilməsi məqsədi ilə yaradılan informasiya sistemlərində çox
vaxt və kütləvi şəkildə obyektin yerləşdiyi məkan ünvanla göstərilirdi. Təbiidir ki, mövcud ünvan obyektin
yerləşdiyi məkan haqqında ən əlyetərli və universal sistem hesab olunurdu. Qeyd etmək lazımdır ki, bu gün
mənzilin və ya hər hansı obyektin ünvanının tapılması
üçün informasiyalarla müxtəlif şəhər xidmətləri göstərən
çox sayda qurumlar (poçt, polis, təcili tibbi yardım,
yanğınsöndürmə xidməti və s.) məşğul olurlar. Eləcə də,
sadə vətəndaşlar onlara lazım olan ünvanın tapılmasında
bu və ya digər şəkildə narahatçılıqla üzləşirlər və çətinlik
çəkirlər. Əgər ünvan sisteminə nəzər salsaq və analiz
etsək görərik ki, mövcud sistemi istənilən düşünülmüş
dəqiq məntiqi sistemlərə qoyulan tələblərə cavab vermir
və heç bir qaydaya, nizama uyğun deyil.
İndiyədək ənənəvi olaraq hakimiyyət orqanları müvaﬁq qanunvericiliyə uyğun olaraq öz baxışları əsasında
obyektlərə ünvanlar verirdilər. Burada diqqəti çəkən
məqamlardan bir yeni ünvan adı verildikdə baş verir.
Məsələn, sənədlərdə köhnə adlar göstərilir və yeni
küçənin adı heç biri yerdə göstərilmir. Bu zaman hətta
mövcud GPS-naviqatora görə də həmin ünvanı tapmaq

tronic government. Creation of electronic maps of different purposes, reﬂection of objects and real estate located on the territory of the country on electronic maps,
formation of electronic register bears signiﬁcant importance for rational organization of activity of diﬀerent
administration institutions and serves for development
of feedback mechanism.
Formation of e-government is one of the main priorities of development of our country, and the President of
the Republic of Azerbaĳan has signed a decree on approval of «Rules of conduction of address register and
assignment of addresses to realty objects in the Republic
of Azerbaĳan». Address registers of objects characterizing a geographical location are formed in order to implement the duties forthcoming from the decree and 3D
electronic maps are created. Notwithstanding the assignment, all information in real estate register is digitalized,
marked on e-maps and electronic address system is
formed.
Electronic address systems, creation of 3D maps bear
importance for formation of electronic government and
are one of the feedback mechanisms of e-government
administration. Administration institution familiarizes
with the real condition of the object on e-map while solving diﬀerent issues, gains eﬀective information and conducts analytic analyses. In other words, the traditional
address register is transformed into a 3D electronic address system and a more eﬀective administration is organized. Using spatial information, each administration
institution can organize its activities more eﬃciently and
create closer connections with other institutions.
Thus far, in order to render diﬀerent kinds of services
in the city, the spatial of the object was often and generally indicated with address in created information systems. Naturally, existing address was considered as the
most accessible and universal system about the spatial
of the object. We must note that, nowadays multiple city
service institutions (post oﬃce, police, emergency medical aid, ﬁre department etc) are dealing with information for ﬁnding the address of an apartment or any
object.
Also, regular citizens face inconveniences and diﬃculties in one or another way while ﬁnding necessary
addresses. If we review and analyze the address system,
we will see that existing system must be completely
changed. Because, the address system of the city does
not meet the requirements of any elaborate and certain
logical system and is not in accordance with any rule or
discipline.
Considering abovementioned, in accordance with
the decree of the President of the Republic of Azerbaĳan
on approval of «Rules of conduction of address register
and assignment of addresses to realty objects in the Republic of Azerbaĳan» strong measures are being taken
in our country for creation of address register. Address
register system to be created will assign identiﬁcation
numbers to object by using e-maps and will allow iden-
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mümkün olmur. Bəzən isə müəyyən səbəblərdən küçənin
adının müxtəlif formalarda yazılması insanlarda çaşqınlıq
yaradır və həmin ünvanın olub-olmaması haqqında
düşünməyə, əlavə vasitələrə əl atmağa məcbur edir.
Mövcud naviqasiya sistemləri isə ünvan qeyri-dəqiq
göstərildiyi üçün bu cür sorğuları cavablandırmır.
Bütün bunlar nəzərə alınaraq, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin «Azərbaycan Respublikasında ünvan
reyestrinin aparılması və daşınmaz əmlak obyektlərinə
ünvan verilməsi Qaydaları»nın təsdiq edilməsi barədə
Fərmanına uyğun olaraq ölkəmizdə ünvan reyestrinin
qurulması sahəsində ciddi tədbirlər həyata keçirilir. Yeni
yaradılacaq ünvan reyestr sistemi e-xəritələrdən istifadə
etməklə obyektlərə identiﬁkasiya nömrəsi veriləcək və
birmənalı olaraq obyektləri naviqasiya xəritələrində,
ünvan, kadastr reyestrində, vergi xidmətində və s. identiﬁkasiya etməyə imkan verəcək.
Qarşıya çıxan əsas məsələlərdən biri ünvanların verilənlər bazasına daxil edilən istənilən informasiyanın əks
olunması məqsədilə şəhərdə müxtəlif xidmətlər göstərən
qurumların mövcud informasiya sistemlərinin exəritələrlə əlaqələndirilməsidir.
Bunun üçün ilkin olaraq şəhərin hər bir küçəsini, küçələrin və ünvanların ayrı-ayrı hissələrini əlaqələndirən
və onların e-xəritədə vəziyyətini xarakterizə edən informasiyaların əsasında şəhərin ünvan-kartoqraﬁk sistemi
yaradılmalıdır. Ünvan-kartoqraﬁk sisteminin xüsusi
modullarından müxtəlif informasiya sistemlərində tətbiqi
istənilən verilənlər bazasının əlaqələndirməyə imkan
verəcəkdir. Belə bir sistemin olması ünvan informasiyalarının emalı işini əsaslı şəkildə yenidən təşkil etməyə və ünvan haqqında təfərrüatlı qraﬁk materialların
əldə olunmasına imkan verəcəkdir.
Ölkə başçısının məlum Fərmanına əsasən müəyyən
edilmiş vəzifələrin icrası ilə bağlı Əmlak Məsələləri
Dövlət Komitəsi tərəﬁndən ardıcıl tədbirlər həyata keçirilməkdədir. İlk növbədə ünvan məlumatlarının səmərəli
və şəﬀaf idarə edilməsi üçün ünvan reyestri sisteminin
qurulması nəzərdə tutulmuşdur.
Qabaqcıl Avropa ölkələrinin təcrübəsi və beynəlxalq
standartlar öyrənilmişdir. Azərbaycan Hökuməti ilə
Norveç Hökuməti arasında ünvan reyestrinin yaradılması məqsədi ilə Qrant Sazişi imzalanmışdır. Bu Qrant
Sazişinə əsasən Azərbaycanda Ünvan Reyestri İnformasiya Sisteminin yaradılması nəzərdə tutulur.
Ölkəmizdə yaradılacaq Ünvan Reyestrinin İnformasiya
Sisteminin beynəlxalq standartlara və qabaqcıl Avropa
təcrübəsinə uyğun layihələndirilməsi məqsədi ilə Avropa
Birliyinin EURADIN (Avropa Ünvan infrastrukturu) layihəsi və INSPIRE (Avropa məkan məlumatları infrastrukturu) tövsiyyələrindən istifadə edilir.
Diqqəti çəkən əsas məqamlardan biri yaradılacaq
Ünvan Reyestrinin İnformasiya Sistemi Azərbaycanda
mövcud olan digər məlumat bazaları, axtarış-informasiya
sistemləri, reyestrlər, o cümlədən əhalinin, hüquqi şəxslərin, daşınmaz əmlakın reyestrləri ilə inteqrasiya olunmuş şəkildə fəaliyyət göstərməsinin təmin olunmasıdır.
Belə bir sistemin yaradılması dövlət orqanlarının vətən-
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tifying the objects on navigation maps, addresses, cadastre register, tax services etc.
One of the most important issues faced is coordination of diﬀerent service institutions in the city with emaps of existing information systems in order to reﬂect
any information submitted to address data base. For this
purpose, primarily it is necessary to create an addresscartographic system of the city based on information coordinating each street, and separate parts of streets and
addresses and characterizing their spatial on e-map.
Application of special modules of address-cartographical system in diﬀerent information systems will
allow coordinating any data base. Existence of such system will allow to substantially reorganizing the processing of address information and obtain detailed graphical
materials about addresses.
Consecutive measures related to duties determined
Based on the abovementioned decree of the Head of the
State are taken by the State Committee on Property Issues. First of all, it is intended to create an address register system for eﬀective and transparent control of
address information.
Experience of leading European countries and international standards has been studied.
Grant Agreement has been signed between the Governments of Azerbaĳan and Norway for development
of address register. It is considered to create an Address
Register Information System in Azerbaĳan based on this
Grant Agreement. EURADIN project of European
Union and INSPIRE recommendations are used in order
to project the Address Register Information System in
our country in accordance with international standards
and leading European experience.
One of the main attention commanding issues is the
provision of operation of the Address Register Information System integrated with other existing information
bases, search-information systems, registers, as well as
population, legal bodies’, real estate registers. Creation
of such system bears signiﬁcant importance for rendering electronic services to citizens, legal bodies and municipalities by the government institutions.
Besides, creation of address register will assist to correctly conduct population register, improve communications-post system, continually keeping titles of streets,
avenues, squares and numbers of real estate accurate
and orderly.
This way, in emergency cases, elimination of existing
diﬃculties in deﬁning addresses, supplying ﬁre department, emergency medical aid etc speciﬁc services with emaps, creating an automatic software automatically
determining the address in transportation means will be
operatively solved. Creation of address register will allow
forming a centralized information base of addresses, reducing the load on city transportation infrastructure, and
eliminating people’s unnecessary time loss.
We must note that, application of GIS technologies
and creation of e-maps are important tasks as during
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daşlara, hüquqi şəxslərə və bələdiyyələrə elektron xidmətlərin göstərilməsi baxımından böyük əhəmiyyətə malikdir.
Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikasında ünvan
reyestrinin, elektron xəritələrin yaradılması imkan
verəcək ki, ünvanlar haqqında mərkəzləşdirilmiş informasiya sistemi formalaşdırılsın, ünvanlar barədə onlayn
qaydada məlumat almaq mümkün olsun, daşınmaz əmlaklara ünvan verilməsi, xidmət göstərən qurumların və
şəhər təsərrüfatlarının idarə edilməsi, planlaşdırılması
optimallaşdırılsın və səmərəli şəkildə həyata keçirilsin.
Bundan əlavə, ünvan reyestrinin yaradılması əhalinin
reyestrinin düzgün aparılmasına, rabitə-poçt sisteminin
təkmilləşdirilməsinə, küçələrin, prospektlərin, meydanların adlarının və daşınmaz əmlak obyektlərinə verilən
nömrələrin daim dəqiq və sahmanlı olmasına kömək
göstərəcək.
Bununla da fövqəladə hallar zamanı ünvanların
dəqiqləşdirilməsi sahəsində mövcud çətinliklərin aradan
qaldırılması, yanğından mühaﬁzə, təcili tibbi yardım və s.
spesiﬁk xidmətlərin e-xəritə ilə təchiz olunması, nəqliyyat
vasitələrində ünvanı avtomatik müəyyənləşdirən proqram təminatının yaradılması operativ şəkildə həll
ediləcək. Ünvan reyestrinin yaradılması ünvanlar haqqında mərkəzləşdirilmiş informasiya bazasının formalaşdırılmasına, şəhər nəqliyyat infrastrukturuna düşən
yükün azaldıması, insanların izaﬁ vaxt itkisinin aradan
qaldırılmasına imkan verəcəkdir.
Qeyd etmək lazımdır ki, e-dövlət quruculuğu prosesində məkan məlumatları böyük əhəmiyyət kəsb etdiyi
üçün GIS texnologiyalarının tətbiqi və e-xəritələrin
yaradılması mühüm məsələlərdir. Hazırda qeyd olunan
texnologiyalardan əksər fəaliyyət sahələrində - torpaq
kadastrı, kartoqraﬁya, neft və qaz, nəqliyyat, biznes, təhsil, tikinti, ekologiya, seysmologiya, kənd təsərrüfatı və s.
geniş istifadə edilir. GIS-in yeni imkanlarının yaradılması,
e-dövlət quruculuğu prosesində yeni tətbiq sahələrinin
araşdırılması ilə əlaqədar dünyanın müxtəlif universitet
və elmi mərkəzlərində tədqiqatlar aparılır.
Məhz bu məqsədlə, GIS texnologiyalarının müxtəlif
fəaliyyət sahələrində tətbiqinin zəruriliyinə çağırış
məqsədi daşıyan və 1998-ci ildən etibarən dünyanın müxtəlif ölkələrində hər il noyabr ayının 3-cü həftəsində
Ümumdünya GIS Günü qeyd olunur. Keçirilən tədbirlərdə dünyanın aparıcı elmi mərkəzlərinin GIS üzrə
peşəkarları bu sahədə əldə etdikləri bilik və təcrübələri
ilə bölüşürlər, coğraﬁya elminin bütün bəşəriyyət üçün
vacibliyi, bu sahədə texnologiyaların əhəmiyyəti, müxtəlif
real problem və məsələlərin həllində yaratdığı böyük
imkanlar haqqında geniş müzakirələr aparılır. Müxtəlif
elm və təhsil müəssisələrinin kartoqraﬁya məhsullarının
nümayişi, sərgilər, seminarlar təşkil olunur.
GIS-texnologiyalar xüsusən e-dövlətin formalaşdırılması prosesində ölkə üzərindəki bütün obyektlərin exəritələrinin hazırlanmasına, onları parametrlərinə görə
təhlil etməyə, vizuallaşdırmağa və bu məlumatlar
əsasında müxtəlif hadisələri proqnozlaşdırmağa,
həmçinin məkan məlumatlarının toplanması və emalına

e-government development process spatial information bears signiﬁcant importance. Currently noted technologies are widely applied in most activity ﬁelds such
as land cadastre, cartography, oil and gas, transportation, business, education, construction, seismology,
agriculture etc. Researches are carried out with diﬀerent universities and scientiﬁc centers of the world regarding creation of new GIS capabilities, and research
of new application ﬁelds during e-government formation process.
For this purpose, Worldwide GIS Day is annually
held in the third week of November each year since 1998
in diﬀerent countries of the world to promote necessity
of application of GIS technologies in diﬀerent activity
ﬁelds. During the event, leading scientiﬁc centers of
world, and GIS professionals share knowledge and experience gained in this ﬁeld, conduct broad discussions
on importance of geography for the mankind, importance of technologies in this ﬁeld, great opportunities
created during solution of real problems and issues.
Demonstration of cartographic products of diﬀerent scientiﬁc and education institutions, exhibitions and seminars are organized.
Especially during e-government formation process,
GIS-technologies allow to prepare e-maps of all objects
located in the country, analyze and visualize their parameters, and to forecast diﬀerent events, collect and
process spatial information based on this information.
In other words, this facility allows users to search, analyze and edit e-maps, as well as information about spatial of objects (address, number of habitants etc).
In development of information society in our country, alongside with other ﬁelds of ICT, development of
geo-informatics ﬁelds, use and application issues of GIS
technologies bear signiﬁcant importance. In recent
years, diﬀerence projects have been carried out; signiﬁcant works have been conducted in GIS technologies
application ﬁeld. Alongside with relevant institutions
of the country, relevant institutions of Azerbaĳan National Academy of Sciences, as well as ANAS Institute
of Information Technology are closely participating in
these processes. Institute researched scientiﬁc-theoretical basics of GIS technologies, new methods, technologies are worked out, and diﬀerent practical projects are
carried out.
Issues related to application of geographical information systems and development of electronic maps,
development of GIS and automated cartography, collection, distribution of geographical information etc
were main discussion objects at the scientiﬁc seminar
dedicated to Worldwide GIS Day, held at ANAS Institute of Information Technology. Reports on objectives
and duties of GIS technologies, great capabilities created by them, obtained achievements, international experience etc were presented, idea showers were
conducted, oﬀers and recommendations were announced.
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imkan verir. Başqa sözlə, bu, istifadəçilərə e-xəritələri,
həmçinin obyektlər haqqında məkan məlumatları
(ünvan, sakinlərin sayı və s.) axtarmağa, təhlil və redaktə
etməyə imkan verən vasitədir. Bundan əlavə, GIS kartoqraﬁk informasiya ilə mübadilə üçün də geniş imkanlara
malikdir. Bu sistemin köməyi ilə hər hansı e-xəritə İnternet vasitəsilə Yer kürəsinin istənilən nöqtəsinə ötürülə
bilər. Bu texnologiyalar həm qlobal (iqlim dəyişikliyi,
əhali artımı, aclıq, təbii fəlakətlər, ərazilərin çirklənməsi
və s.), həm də lokal xarakterli məsələlərin (məntəqələr
arasında daha əlverişli marşrutun axtarılması, yeni oﬁsin
yerləşdirilməsi üçün münasib yerin seçimi, evin ünvanla
axtarışı və s.) təhlili və eləcə də həllində mühüm rol oynayır. Qeyd olunan məsələlərin həlli isə öz növbəsində edövlətin səmərəli idarə olunmasında əks əlaqə
mexanizmlərindən biridir və qərar qəbul etmə baxımından böyük əhəmiyyət daşıyır.
Ölkəmizdə informasiya cəmiyyətinin qurulmasında
İKT-nin digər sahələri ilə yanaşı, geoinformatika
sahəsinin də inkişafı, GIS texnologiyalarından istifadə və
tətbiq məsələləri böyük önəm kəsb edir. Son illər
ölkəmizdə GIS texnologiyalarının tətbiqi sahəsində müxtəlif layihələr həyata keçirilir, mühüm işlər görülür.
Ölkənin digər müvaﬁq qurumları ilə yanaşı Azərbaycan
Milli Elmlər Akademiyasının müvaﬁq qurumları,
həmçinin AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu da
bu proseslərdə yaxından iştirak edir. İnstitutda GIS
texnologiyalarının elmi-nəzəri əsasları araşdırılır, yeni
metodlar, texnologiyalar işlənilir, müxtəlif praktiki layihələr həyata keçirilir.
AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunda
Ümumdünya GIS Günü ilə əlaqədar keçirilən elmi seminarda coğraﬁ informasiya sistemlərinin tətbiqi və elektron xəritələrin işlənməsi, GIS və avtomatlaşdırılmış
kartoqraﬁyanın inkişafı, coğraﬁ məlumatların toplanması, yayılması və s. təşkili məsələləri əsas müzakirə
obyekti olmuşdur. GIS texnologiyalarının məqsəd və vəzifələri, yaratdığı geniş imkanlar, əldə olunan nailiyyətlər,
beynəlxalq təcrübə və s. mövzularda məruzələr dinlənilmiş, ﬁkir mübadiləsi aparılmış, təklif və tövsiyələr
səsləndirilmişdir.
Ümumiyyətlə, GIS sistemlərinin əsasını məkan
haqqında məlumatlar təşkil etdiyi üçün ölkəmizdə İT-nin
vacib istiqamətlərindən biri olan GIS sahəsinin inkişaf perspektivləri araşdırılmalıdır. Bu gün GIS texnologiyaları
təbii ehtiyatların axtarışı və səmərəli istifadəsi, ekoloji
vəziyyətin və təhlükəli təbii hadisələrin monitorinqi, texnogen təsirlərin ətraf mühitə təsirinin və onların nəticələrinin
qiymətləndirilməsi, ölkənin ekoloji təhlükəsizliyinin
təmini, ekoloji ekspertiza, tematik xəritə və atlasların
yaradılması, və s. xüsusən də, elektron dövlətin ayrı-ayrı
seqmentlərinin formalaşması kimi məsələlərin həllində
mühüm rol oynayır. Bu baxımdan ölkəmizdə GIS
texnologiyalarının müxtəlif sahələrdə tətbiqi, bu sahənin
inkişaf etdirilməsi, davamlı olaraq mühüm elmi araşdırmaların aparılması zəruri məsələlərdir.
Qeyd etmək lazımdır ki, hazırda müxtəlif dövlət qurumları AMEA, Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi,
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Generally, development perspectives of GIS ﬁeld –
one of the main directions of IT in our country must be
researched, as spatial information composes the basis of
GIS systems. Nowadays, GIS technologies play an important role in solution of important issues such as
search and eﬀective use of natural resources, monitoring
of ecological situations and dangerous natural incidents,
evaluation of eﬀect of anthropogenic inﬂuences on environment and their results, provision of ecological
safety of the country, ecological expertise, thematic maps
and atlases, etc., especially formation of separate segments of an electronic government. From this point of
view, application of GIS technologies in diﬀerent ﬁelds,
development of this ﬁeld, continuous conduction of important scientiﬁc researches are necessary issues in our
country.
Currently diﬀerent government institutions such as
ANAS, State Committee of Land and Cartography, Ministry of Communications and Information Technology,
Ministry of Ecology and Natural Resources, State Committee on Property Issues and other institution carry out
diﬀerent projects on application of GIS technologies.
GIS technologies play an important role for promotion of Azerbaĳan’s historical territories, cities and villages, rivers and forests, as well as charming corners of
nature, recreation zones, health centers and development of electronic tourism. Other important issues include broad application of leading GIS technologies in
diﬀerent ﬁelds in Azerbaĳan and training of scientists
and specialist in this ﬁeld. Also, due to dynamic development of GIS technologies, there’s a necessity for precise explanation of terms of this ﬁeld in diﬀerent
scientiﬁc-technical literature and dictionaries, normative
documents. In order to avoid such problems, it is necessary to prepare national GIS standards considering international experience.
In connection with formation of a new economical
environment during the process of e-government development, real estate control system bear signiﬁcant
importance. From this point of view, it is important to
study the world experience in real estate control and
research the applied systems in developed countries.
Currently, leading countries are carrying out very serious operations for creation of address registers and
cadastre systems, and studying application issues of
new technologies in this ﬁeld. Information technologies, as well as CIS, development and use of spatial information’s and technologies, increasing the volume
of commerce oriented highly precise spatial information, changes in economical and political situation of
European countries, increasing demand in accuracy,
volume and cooperativeness of information of personal property and real estate can listed as noticeable
tendencies in this ﬁeld.
Generally we must note that, formation of cadastre
information must be considered as the ﬁrst step in formation process of spatial data base.
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Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Əmlak Məsələləri Dövlət
Komitəsi və digər qurumlarda GIS texnologiyalarının tətbiqi ilə bağlı müxtəlif layihələr həyata keçirir.
GIS texnologiyalarının Azərbaycanın tarixi əraziləri,
şəhər və kəndləri, çay və meşələri, o cümlədən dilbər
guşələrinin, istirahət zonalarının, sağlamlıq mərkəzlərinin
təbliği baxımından elektron turizmin inkişafında da
mühüm rol oynayır. Mühüm məsələlərdən biri də GIS
üzrə qabaqcıl texnologiyaların Azərbaycanda müxtəlif
sahələrdə geniş tətbiqi, bu sahə üzrə alim və mütəxəssislərin yetişdirilməsidir. Eləcə də, GIS texnologiyalarının dinamik inkişafı ilə əlaqədar olaraq müxtəlif elmi-texniki
ədəbiyyat və lüğətlərdə, normativ sənədlərdə bu sahə
üzrə terminlərin dəqiq izahının verilməsinə ehtiyac vardır.
Bu kimi problemlərlə üzləşməmək üçün beynəlxalq
təcrübə nəzərə alınmaqla milli GIS standartlarının hazırlanması zəruridir.
E-dövlət quruculuğu prosesində yeni iqtisadi mühitin
formalaşması ilə əlaqədar daşınmaz əmlakın idarə olunması sistemləri mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu baxımdan daşınmaz əmlakın idarə olunması ilə bağlı dünya
təcrübəsinin öyrənilməsi, inkişaf etmiş ölkələrdə tətbiq olunan sistemlərin tədqiq olunması vacibdir. Hazırda
qabaqcıl ölkələrdə ünvan reyestrləri, kadastr sistemlərinin
yaradılması sahəsində çox ciddi işlər aparılır və yeni
texnologiyaların bu sahəyə tətbiqi məsələsi öyrənilir. Bu
sahədə nəzərə çarpan tendensiyalar kimi İnformasiya
texnologiyalarının və eləcə də, CİS-nin, məkan məlumatlarının yaradılması və istifadəsi texnologiyaları inkişafı,
ticarət məqsədli yüksək dəqiqliyə malik məkan məlumatlarının həcminin artması, avropa ölkələrində iqtisadi və
siyasi vəziyyətin dəyişməsi, daşınan və daşınmaz əmlak
haqqında informasiyanın dəqiqliyinə, həcminə və operativliyinə tələbin artması göstərilə bilər.
Ümumiyyətlə qeyd etmək lazımdır ki, kadastr
məlumatlarının formalaşdırılmasına məkan verilənlər
bazasının yaradılması prosesində ilk addım kimi baxılmalıdır. Məkan məlumatları bazası və ya məkan
məlumatları infrastrukturunun yaradılması dövlət
idarəçiliyində mövcud olan problemlərin aradan qaldırılmasında həlledici rol oynayır.
Məkan məlumatları infrastrukturunun yaradılması
milli sərvətlərin qeydiyyatını aparmağa, onların mühaﬁzəsini gücləndirməyə, təbii ehtiyyatların monitorinqinə
çəkilən xərcləri azaltmağa və s. imkan verir. Torpaq kadastrının səhih, dürüst qeydiyyatını aparmağa şərait yaradır və bu isə dövlətin vergi tənzimləmə sisteminin əsasını
təşkil edir. Fövqəladə hallarda məkan məlumatlarından istifadə xəbərdarlıq sistemlərinin yaradılmasına, fölqəladə
hal baş vermiş ərazilərin dəqiq müəyyənləşdirilməsi və itkilərin azaldılmasında həlledici rol oynayır.

Spatial information base or creating spatial information infrastructure plays the key role in elimination of
existing problems in government administration.
Creating spatial information infrastructure allows
conducting national resources’ register, strengthening
their protection, and reducing the costs on monitoring
of natural resources etc. It allows to carry out accurate,
precise registration of land cadastre which forms the
basis of state tax regulation system. In emergency situations, using spatial information plays a key role in development of warning systems, precise deﬁnition of
territories where emergency situation has taken place
and reducing losses.

THANK YOU FOR YOUR ATTENTION!

DİQQƏTİNİZƏ GÖRƏ TƏŞƏKKÜR
EDİRİK!
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Sustainable land Management
based on fast Approach
Cadastral Documentation
Dr. Alexander Kohli,
Switzerland geosuisse, Delegate to FIG Commission 8

Basic Principles of Data Modeling in a Spatially Enabled Society
n Public, permanent access to updated spatial information is a common good in SeS/SeG
(Wallace, 2007);
n The SeS happens even without SDI’s as development is fast and huge availability of
spatial information;
n Spatial information on same topic of diﬀerent sources can/must be overlaid;
n Distinction of information sources and legal state is crucial.
n Independently modeled spatial information layers in a SDI.

Independently modeled Information layers
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Experiences – Information to be Documented /
Modeled: Kosovo – Property Problems
Illegal Occupation
and Evictions

60’000 – 100’000 claims
+ 60’000 veriﬁcation
requests!

Illegal Construction

Abandoned Property

Independently modeled Information layers
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Sustainable Land Management (SLM)...
... by Risk Based Land Use Planning
n Not stopping – but steering of development;
n Measures for steering (trials for stopping):
n legally approved land use planning with public involvement;
n risk based land use planning (destruction incl.);
n land use planning respecting public interests;
n handling:
n periodical extension of construction zones;
n increase of density by enforcement through housing or business within gaps through
value added tax

Urban Planning and...
...Results like Sprawl

IDP settlement
in Georgia

Periurbanization
in France
1990-99

Construction
hype in Baku
(AZ)
256

Construction hype in
Switzerland
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Independently modeled Information layers

Sustainable Land Management (SLM)...
... Public-Right Restrictions
n land use under awareness of Public-Right Restrictions:
n More transparency (building code, lines of construction, forest, refuse dumps, water
protection etc.);
n Easy access to information.
n Cadastre on Public Right Restrictions of landownership Rights

Independently modeled Information layers
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Fast Approach Documentation (I)
Sustainable land Management in a SES must be based on updated land documentation:
n Call for new tools – fast approach cadastre (SLTM);
n ‘fIG Cadastre 2014’ – use of separate layers for diﬀerent topics as legal status, land holding
type, occupations etc.;
n Recording not only of legal objects – but all rights, tenures, holdings;
n Procedures to regularize and legalize tenures.

Fast Approach Documentation (II)
Fast Approach Documentation of property, houses, rights, or tenures:

Fast Approach Documentation (III)
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Conclusions
being spatially enabled – using NSDI – for Sustainable land Management means
n Comprehensive documentation of spatial information in one system (legal / institutional independence, platform independent data modeling, ‘FIG Cadastre 2014’ principles);
n Straight forward approach for documenting spatial information incl. rights representing the
actual situation – as a pre-requisite;
n Quick and transparent procedures to regularize and legalize tenures, or other illegal assets
(construction)  good governance;
n Making the information to a permanent accessible common good (web based, SDI, etc.).

Thank you for your attention...
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Creating a Market for Agricultural land in the Near Term:
obstacles and opportunities concerning land Registration

PRelIMINARy DRAfT—SubJeCT To MoDIfICATIoN
Daniel Fitzpat,
USAID

Outline
n The State of the Rural land Market in Azerbaĳan
n land Markets and Registration Systems
n Agricultural land Transactions in Azerbaĳan
n Reluctance to Register
n Institutional overlap
n Government Responses
n Possible Modiﬁcations

The State of the Rural Land Market in Azerbaĳan
n Registered rural land transactions very low compared to properties in urban areas
n Reports of numerous transactions that are not being registered
n Banks do not normally accept rural land as collateral for loans
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Land Markets and Registration Systems
n Transactions in land need to be registered to be legal
n Informal (unregistered) transactions are subject to reversal
n Property values and transactions tend to increase in jurisdictions where land is registered
n Land cannot be be properly improved upon or sub-divided without registration

Agricultural Land Transactions in Azerbaĳan
n Transactions were done initially through State Land and Cadastre Committee (SLCC)
n This function was transferred over to State Service for Registration of Real Estate (SSRRE)
n Transactions do occur but rarely are fully registered
n In some instances transactions are done on the basis of a handshake, in some instances a contract, in some instances notarization

Reluctance to Register
n Sense by farmers that the privatization certiﬁcate is suﬃcient (lack of public awareness of
need to register with SSRRE)
n Uncertain outcomes with registration eﬀorts
n Oﬃcial costs of registration eﬀort
n Reports of unoﬃcial costs of a registration eﬀort
n Lack of full awareness of potential beneﬁts
n Lack of market demand for registration (via outside buyers or banks asking for land as
collateral)

Institutional Overlap
n SLCC initially involved in recording and transfer of land rights (but now this is at SSRRE)
n SLCC still involved with land parcel surveys, maintaining an index of land parcels
n SCPI/SSRRE is undertaking its own mapping eﬀorts to make its work more eﬀective
n SLCC appears interested in becoming the custodian of a centralized mapping infrastructure
that all government agencies would use

SUGGESTED Modiﬁcations to Policies and Procedures
n Clariﬁcation of institutional responsibilities; designate one institution to be responsible for
registration of rights in real estate
n Uniﬁcation of land and buildings in terms of registration
n A government program to support systematic «ﬁrst registration»
n Greater involvement of the private sector in surveying and valuation
National spatial data infrastructure in Azerbaijan:
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Clariﬁcation of institutional responsibilities
n Clear delineation of responsibilities between SCPI and SLCC is necessary, either in law or
presidential decree:
n Should SLCC both create maps and manage state owned land?
n Should there be a centralized electronic mapping infrastructure that all agencies will
use?
n Priorities for the development of NSDI (National Spatial Data Infrastructure) vs priorities for development of a real estate registry

Uniﬁcation of land and buildings in terms of registration
n Currently the SSRRE registers rights on land apart from rights in the structures on it
n Adds complexity
n Diﬃcult to see oﬀsetting beneﬁts (especially when land and buildings usually owned by the
same person)
n Does not conform to international best practice
n Need to create procedures and presumptions that recognize that a unity ownership between
land and the buildings on it (unless explicitly arranged for otherwise)
n Simpliﬁes data collection at lower cost; speeds establishment of a real estate registry

A government program to support systematic «ﬁrst registration»
n There are competing eﬀorts by the SCPI/SSRRE to map out land plots across the country
n This should be coupled with an eﬀort to systematically register right to lands as this moves
forward
n Systematic ﬁrst registration will bring property owners into the formal sector in large numbers; promotes land market activity and conﬁdence in property registry

Greater involvement of the private sector in surveying and valuation
n Government is the central player in cadastre systems
n But there is room for private sector
n Cadastral surveying
n Real estate valuation
n Government to set standards for private sector involvement
n Necessary as government likely lacks the resources to do this on its own

Thank you for your attention...
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The role of the private sector in creating and
developing the National Spatial Data Infrastructure
in Azerbaĳan – experiences
Dr. Jamal I. Ismayilov,
Datum LLC, Azerbaĳan

Land reforms
n In 1996 Azerbaĳan had started process of the scaled land reforms after legal base establishment. On the ﬁrst stage 2020 former collective farms and state farms with 19000 sq. km of
agricultural lands were broke up. Small part of the total state farms was kept as state property
for the pedigree seeds and animals. As a result of ﬁrst Land Reform ﬁrst stage 870247 families
became proprietors of the 3426239 of land parcels.
n Next stages of Land Reform continued privatization of rural settlements
n After municipality and municipal property law acceptance Total Land Fund of 86600 sq km
has been divided to:
n State form of property – approx. 38’000 sq km (43,9 %)
n Municipal – approx. 27’000 sq km (31,18 %)
n Private - approx. 21’000 sq km (24,25 %)
National spatial data infrastructure in Azerbaijan:
international experience and trends

263

Azərbaycan Respbulikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi

GIS PRoJeCTS fINANCeD by INTeRNATIoNAl
INSTITuTIoNS IN AzeRbAĲAN
Real GIS Projects have begun in 1996
1996-uNDP

Mapping of ﬂood inundation coastal area due to Caspian Sea level rise.

1997-bP
(baku-Supsa
project )

Creation of data base on the crossing territory of the pipe and rivers

1997 - lukoil

Creation GİS of Azerbaĳan oilﬁelds

1998-uNDP

Ecological management of Sumgait city.

1998- uNeP

Inventory of preserved territories of Azerbaĳan

1999 JICA

Development of Spatial and Attribute database for Greater Baku Area

1999-fAo

Creation of land-cover/ land-use maps on a scale of 1:50,000 covering the whole territory
of Azerbaĳan.

2002- JICA

Digital Mapping project in Azerbaĳan :Digital Photogrammetry Systems, GIS software,
Image setting system, Surveying solutions, GIS and Mapping training, After Sales support and maintenance

2003 – World bank Design of digital ortophotomap using IKONOS satellite imagery for Land and Cartography Committee of Nakhchivan Autonomous Republic

2008-2009
World bank

Creation of real estate cadastre located on the territory covered by the two municipalities
of the Absheron peninsula (Khyrdalan and Novkhany)

2008-2010

Creation of ortophoto Maps of Azerbaĳan territory

2011

KFW Creation of Sheki and Ganja RE Cadastre
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n Presidential Decree dated in May 23, 2011, of the Republic of Azerbaĳan
n Some events regarding electronic services of state bodies are described in the Presidential Decree of the Republic of Azerbaĳan
n In order to provide modern and frequent management, increase transparency in activities of
state bodies and eliminate corruption situations, it is necessary to render people electronic
services.

Problems in development of National Spatial Data Infrastructure
in Republic of Azerbaĳan and analysis of current situation
At the moment spatial data are developed and improved in several ministries, committees and
oﬃces.
Because spatial objects data, stored in topographic maps, city plans, geodesy and nivelir networks, provided State defence capacity and National security issues, they needed to be conﬁdential

Problems in development of National Spatial Data Infrastructure
in Republic of Azerbaĳan and analysis of current situation
At the moment spatial data are developed and improved in several ministries, committees and
oﬃces.
Because spatial objects data, stored in topographic maps, city plans, geodesy and nivelir networks, provided State defence capacity and National security issues, they needed to be conﬁdential.
Because of data discrepancies issued as schemes, plans, maps etc. and their non-coordination,
the joint and complex usage is impossible.
Registers and cadastres maintained by separate organizations do not allow to provide integration and joint usage of spatial data taken from diﬀerent sources.

Factors necessary for development and improvement
of National Spatial Data Infrastructure (NSDI) in Republic of Azerbaĳan:
n Increase the number of projects requiring the use of spatial data created and stored in digital
forms
n Spread Geographic Information technologies which is eﬀective usage means of spatial data
n More improvement in information-telecommunication and internet networks
n Increase of need for condition of operative acquisition of spatial data

Key objectives in development and improvement of NSDI
n Should consist of oﬀering facilities for state bodies, local administrative bodies, organizations
and citizens to intervene without obstacles and use eﬀectively.
n Development of relevant IT structure (HW and SW) in bodies which are spatial data users
n Preparation of personnel to be able to manage spatial data
n Development of National Data Base (Geodatabase) which has access to external users
n Cooperation with private companies specialized in GIS and data processing.
National spatial data infrastructure in Azerbaijan:
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Development of IT infrastructure to collect and manage
NSD in organizations and companies

Factors necessary for development and improvement
of National Spatial Data Infrastructure (NSDI) in Republic of Azerbaĳan
n Increase the number of projects requiring the use of spatial data created and stored in digital
forms
n Spread Geographic Information technologies which is eﬀective usage means of spatial data
n More improvement in information-telecommunication and internet networks
n Increase of need for condition of operative acquisition of spatial data

Participation of private companies
n Provide data access in order to attract private companies in NSD collection and development.
n Creation of receipt mechanism according to uniﬁed data form and standard collected by private company.
1. Development of Geoportal for NSD
2. Development of meta data for NSD
3. Creation of WEB services for NSD
4. Accept national standard for NSD
n Data development in standard form concerning each organization and company.
n Creation of data quality control mechanism (geographic accuracy, attribute data accuracy)
n Creation of coordination council among bodies which are spatial data users
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Experiences
n Sinam and Datum
companies have developed geoportal the
so-called «GoMap»
according to order by
Ministry of Culture
and Tourism of Republic of Azerbaĳan
(gomap.az)

Thank you for your attention...
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Application of information technology for the creation of
cadastral systems and solving environmental problems
(through the creation of the inventory of polluted land)
Ismatova Kh. R., Mamedov R. M.,
Azerbaĳan

TOPICALITY
n Ecological safety of the population living in the present and for future generations.
n Creating making tool solutions for state and social structures during the development of territories.
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n The project "An inventory of polluted land, the Sumgait" was carried out with the support of
German Technical Cooperation in the framework of "Partnership of city-partners in Germany
and the Caucasus"

Dumps - disposal
of industrial waste

sump

scramble

tailings pond

oil spillage

Wastewater
discharges

1. The bASIC IDeA of CADASTRe
The basic idea - creating a tool inventory of contaminated areas the Sumgait town
with the help of modern information technologies
n Inventory Tasks:
1. The collection, accounting, ﬁling and certiﬁcation of contaminated sites
2. Environmental assessment of contaminated sites
3. Development of a framework of Cadastre Information System
4. Entered into the system of information on landﬁlls and factories that pollute the study area
5. Developing ways of presenting information to users
6. Creation of convenient and aﬀordable interface for users
7. Transfer the ﬁnished system in government agencies and other organizations

National spatial data infrastructure in Azerbaijan:
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INFORMATION TECHNOLOGY - DATABASE
n Information on companies:

n Information on the landﬁll

1. Location

1. Methods of disposal and recycling

2. Relief

2. The documentation for waste disposal

3. Main products

3. Burial places

4. Types of waste

4. The degree of toxicity of waste

Database MS ACCESS
Inventory information on landﬁll
№

CoD_
zoNe

status

58

18

makeshift

Pi

Pi 1002 0058

ПАВ

1356217

667250

62

18

makeshift

Pi

Pi 1002 0062

ПАВ

1356217

667250

63

14

state

Po

Pi 1010 0063

ТЭЦ 1

1376207

667250

64

14

state

Po

Pi 1010 0064

ТЭЦ 1

1376207

667250

location CoD waste

Name
comp.

ReGISTR ReGISTR
number
DoC

Type
waste
Химическая
Химическая
Энергетическая
Энергетическая

submission
Госконцерн
"Азерхимия"
Госконцерн
"Азерхимия"
AO
"Azenergy"
AO
"Azenergy"

Help information on companies
NAMe
oRGANIzATIoN

CoD
oRG

degree

adress

Оргсинтез

1001

1

AZ5000,
ул. С.Вургуна

Завод "Синтезкаучук"

1003

1

AZ5000,
ул. C.Вургуна
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launch
closing date
date

branch

1953

Действующий на
1-10%

Химическая

1952

Действующий на
1-10%

Химическая

submission

lider

toxicity
2004

In organization

Госкон- Дир. Рамиз
4 мест,
церн
Джалилов,
1704.45 т площадь
"Азерхи- тeл: (994 18)
0.008га
мия"
643 10 95
Гос.
Дир. Ихтиар
нет даннет
фирма
Балакишиев
ных
данных
"Азерхитeл: 642 99 16
мия"
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2. INfoRMATIoN
TeChNoloGy - GIS

The real information of landﬁll
sites paper version

GIS model creation

Transferring Information to the map
Vector layer

indicate the status of the landﬁll the state in black and red dumps

Accounting for all landﬁlls, dumps and septic
tanks as a point theme.

Integrated map contaminated areas of Sumgait

National spatial data infrastructure in Azerbaijan:
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Identiﬁcation the objects of research
n Each landﬁll coded ID and specify the location - at the plant, between plants within the city, in
the coastal zone.

identiﬁer slurry tank
1011 – Cod organization ib GIS and DB;
0080 – number in GIS and DB
(Р0 – outside, Р1 – inside organization)

Map and aerofoto

Technology Integration and Data
n Systematics of the system parameters and their integration into a GIS project.
Linking options
MS ACCESS

GIS ArcView 2.1
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3. INfoRMATIoN TeChNoloGy AeRoSPACe ReSeARCh MeThoDS

Formation of a point and
contour information using
aerial photographs.
In aerial photographs,
there is increasing dynamics of the blade compared
with the map
Poligon – 1992 y.
Topomap 1980 y. indication dumps with numbers № 3 and №5

Proof of concept Kadastr

1980

1992
2009

At the site of a former landﬁll plant is built
41A under the quarter was once a salt lake

Most Recent landﬁll
- Disposal of waste continues

National spatial data infrastructure in Azerbaijan:
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Update information

Шлакоотвал

2009

1992

Creating a user interface
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The user interface

CONCLUSION
n Created a management tool inventory information on contaminated areas of the industrial
city
1. With the help of information technology has created a uniﬁed information environment with
a friendly interface for the user
2. Simpliﬁed the process of entry and storage. search and retrieval of information about the affected areas, sources of contamination, the composition Ingredients waste, toxicity, and the location of burial sites
3. The system is provided with background information about companies, their products, toxic
waste, closed or operating departments.
4. Information can be updated without changing the system strutury

Thank you for your attention...
National spatial data infrastructure in Azerbaijan:
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The Role of the uniﬁed Cadastre of Real estate and the national
spatial data infrastructure in the modern property administration
Applying IT in the ﬁeld of real estate registration in Azerbaĳan:
the existing situation and new requirements
Yashar Niftiyev,
Head of IT Department of SCPI.
Logman Mammadov,
Deputy Director of IT Centre

n Information systems established in the ﬁeld of real estate registration
n Information systems for the registration and management of real estate envisaged for the
future
n Real Estate Registration System as a part of e-government
n Technological solutions of the Spatial Data Infrastructure of Azerbaĳan

Main functions of NAPS
n The Register of real estate
n Flow of ﬁxed assets of state-owned enterprises
n Registration of joint ventures having the state-owned share in their charter
n Transforming state-owned enterprises into stock companies
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n Sale of shares of stock companies to their staﬀ by the discounting, cash and voucher auctions
n Privatizing state-owned enterprises through investment tenders
n Privatizing the state-owned share of joint ventures in their charter
n Leasing state property and non-residential areas
n Privatizing small state enterprises, objects and equipments
n Transactions (drafting agreements and certiﬁcates)
n Registering the means obtained as a result of leasing state-owned property and privatization
n Trial proceedings

The existing situation for 2006

Improving the existing
systems

National spatial data infrastructure in Azerbaijan:
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Improving the existing systems

n Information systems established in the ﬁeld of real estate registration
n Information systems for the registration and management of real estate envisaged for the
future
n Real Estate Registration System as a part of e-government
n Technological solutions of the Spatial Data Infrastructure of Azerbaĳan
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«Real estate Registration Project»
The goal of the project: the project consists of gathering the national spatial data by using modern technologies in
the Republic, providing the transparency for registration of rights, inputting the national spatial data previously gathered in separate executive entities into the register and providing an access of the gathered data to the state entities.

The period of the project will cover 2007-2012
The project consists of 4 Components
n Component A and b: Real Estate Registration, Management of State Property
n Component C: Geodesy and base maps.
n Component D: Training, Development of policy and right, Awareness and Project
Management

The Information System to be developed within the
Real Estate Registration of the World Bank
uniﬁed Registration System of Real estate

State Property Management System

uniﬁed system
Registration, Cadastre and Management of the Real estate
National spatial data infrastructure in Azerbaijan:
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Online optical connections, Corporative network

Online connections with various registers
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THE EXPECTED RESULTS

Orthophotomaps

National spatial data infrastructure in Azerbaijan:
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Placing the gathered data on orthophotomaps
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Placing the gathered existing data on
the orthophotomap

Bringing the data to the actual state by
using the orthophotomaps

Establishing the Uniﬁed Cadastral Database by using the GIS

n Information systems established in the ﬁeld of real estate registration
n Information systems for the registration and management of real estate envisaged for the
future
n Real estate Registration System as a part of e-government
n Technological solutions of the Spatial Data Infrastructure of Azerbaĳan
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The information exchange among head
registers for the basis of e-government

The external links via the SRCMRE
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Links/foreign system/interface with institutions proposed to the SRCMRE
n Committee for State Land and Mapping (CSLM)
n Interface System for the Ministry of Internal Aﬀairs (MIA)
n Interface System for the Ministry of Finance (MF)
n Interface System for the Ministry of National Security (MNC)
n Interface System for the ministries and central organisations
n Interface System for the Ministry of Taxes (MT)
n Interface System for the Ministry of Justice (MJ)
n Interface System for the notaries
n Interface System for the courts
n Interface System for Registration of Legal Persons
n Interface System for other institutions
n Municipalities
n Mediators
n Valuators and agencies for the Real Estate
n Financial Institutions (Banks)
n Insurance companies
n Natural persons

National spatial data infrastructure in Azerbaijan:
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n Information systems established in the ﬁeld of real estate registration
n Information systems for the registration and management of real estate envisaged for the
future
n Real Estate Registration System as a part of e-government
n Technological solutions of the Spatial Data Infrastructure of Azerbaĳan

Technological solutions of the Spatial Data
Infrastructure of Azerbaĳan
Present actual issues on the Spatial Data Infrastructure:
n the essence of work have changed by the geographical materials – the digital object models
have been a part of the information systems within various areas;
n the concept of scale for geographical information technologies has lost its signiﬁcance, the
concept on accuracy criteria of initial measures has appeared instead of it;
n the opportunities for working with the actualized information within various time span have
been created;
n the direct, operative and indirect (through the satellite, probing the Earth from the distance)
methods of measuring the geographical coordinates of objects have been created;
n The mobile links (various navigation systems) are being developed;
n Preserving the large-scale spatial data in distributed form and telecommunication systems are
being developed;
n the mapping services via the Internet and web-mapping systems are being developed;

Economic, organizational and legal reasons of establishing the National Spatial
Data Infrastructure of Azerbaĳan (NSDIA)
n Development level of modern technology requires not only the establishment of cartography
of area within time for solution of one issue, but also the monitoring of state of objects. This
makes impossible to create the spatial database.
n Updating of cartographic products requires the suﬃcient time and ﬁnancial resources;
n Spatial measures are implemented in various entities and they are fulﬁlled by repeatability;
n The coordination between state organizations and municipalities is weak in this sphere;
n Spatial data are kept in various organizations mainly in the form of paper and sparse form,
the volume of data are increasing as the time passes;
n The regulated common rule for using state information resources and their evaluation
methodology are not available;
n The available databases do not enable the integration of spatial data obtained from various
sources and their corporate usage;
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Goal, issues, principles and content of establishing the Spatial Data Infrastructure
of Azerbaĳan from IT standpoint
The main goal of SDIA is the establishment of the uniﬁed information space of the Republic of
Azerbaĳan.
The spatial data infrastructure of Azerbaĳan means the information and communication system.
The Spatial Data Infrastructure of Azerbaĳan shall mainly cover four components:
n Actualizing and availability of the spatial base data, their organizational, legal and technological provision;
n The organizational provision of the access mechanisms of metadata market and data, as well
as of their establishment and working processes;
n Standards of spatial data, processes of their producing and usage;
n Information technologies and technical facilities.

The following principles shall be followed during establishing the SDIA:
1. Substituting the concept “Map” for the concept “Spatial database”.
2. Deﬁnition for the spatial base objects and deﬁning of them.
3. Drafting the conﬁdence list on the spatial data, establishing the common open coordinate system for Azerbaĳan.
4. Perceiving “the information on the spatial data” as the spatial metadata and distributing them
in the Internet.
5. Actualizing the state bank of the spatial data.

Scheme of the uniﬁed spatial data ﬂow

National spatial data infrastructure in Azerbaijan:
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The following issues shall be reviewed
during establishing the SDIA as the
information communication system:

Main elements of the SDIA

n organizational provision;

The following components are necessary and
satisfactory within each of SDI regardless of
the national and legal characteristics:

n legal and normative provision;

n spatial base data;

n ﬁnancial provision;

n metadata;

n technological provision;

n national data and technical regulations.

n provision with personnel;

Mutual relation of the cartographic and cadastral objects with the spatial data objects

Exemplary structure of the activity and management of the SDIA
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The technological provision of the SDIA
The following issues relate to these solutions
n creating the software for preserving and actualizing the Spatial Database on the basis of the
developed VBIS and CIS;
n creating the software for implementing the metadata base;
n creating the software for unifying the Spatial Database;
n developing the software and hardware complex for the portal of the State Bank of Spatial
Data;

The following issues shall be reﬂected in the technical regulations:
n classiﬁers for various areas and composition of the spatial data objects;
n rules of describing the coordinates of the spatial data objects (creating the spatial base data);
n rules of preserving the spatial base data (technologies, software, formats);
n unifying the Spatial Base Data;
n rules of creating the metadata (composition, structure, format);
n rules of exchanging the information on the Spatial Base Data and metadata;

Thank you for your attention...
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The Role of the uniﬁed Cadastre of Real estate and National
Spatial Data Infrastructure in Property Administration

Uniﬁed Cadastre and Land Registration – a catalyst for development
of modern IT solutions for spatial data services and NSDI
Ionut Savoiu,
Managing Director BLOM East Europe,
Romania

SUBJECTS
n Introduction
n Romania – towards a modern NSDI and Land Administration
n The integrated Electronic Cadastre and Land Registry in Romania
n Incorporation of data on previously formed real estate titles, into SSRRE database to be maintained in the framework of the state registry – one step for modern NSDI in Azerbaĳan
n Conclusions

Introduction

Figure 2: Cadastral systems provide a basic land information
infrastructure for running the interrelated systems within the
areas of Land Tenure, Land Value, and Land Use
(Enemark, 2004).
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A global land management perspective
Land Administration Systems provide the infrastructure for implementation of land
polices and land management strategies in support of sustainable development

Please remember the key words!
...Uniﬁed Cadastre and Land Registration – a catalyst for development of modern
IT solutions for spatial data services and NSDI...

Romania Land Administration on Global map

Figure 3: World map of land registration systems (after Enemark 2004)
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Two Land Registration Systems before comunist periode
n Land Tile system estabilished
in1870
n Deed system in the rest of the
country

Convergence of diﬀerent institutions

The New Romanian Agency for Cadastre and Land Registry
27th of May 2004

Government decided to establish the National Agency for Cadastre and Land Registration

10th of January 2005

200 Oﬃces opened for the public

Main activities:

Principles:

n Properties registration

n Self-ﬁnancing

n Mapping

n Transparency of land records
n One-stop-shopping
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Institutional Organization
n 42 regional oﬃces
n 145 land book oﬃces
n 32 front-desk oﬃces
n 3850 employees
n 12 mil. land books
n 40 mil. Parcels
n Total area of Romania:

23.8 mil ha

n Population:

22.6 mil

n Adminitrative region (JUDET):

42

n Administrative teritorial units (COMUNA):

C & LR Before ANCPI (1)

3000

C & LR Before NACLR (2)
n Long registration time
n Two applications for registration
needed
n Inconsistencies between cadastre and
land books records
n Double archives
n Lack of ﬁnancing resources

C & LR Today

Fees for Land Registration
Registration Registration of notary deeds
fees
0,15% / 0,5% x [value]
Registration mortgage
25€ + 0,1 % x [mortgage value]
Splitting
30€ / lot
oﬃcial copy of register
5€
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eTerra Combined Workﬂow

Registration workﬂow

The integrated Electronic Cadastre and Land Registry
n Digitisation of current daily documentation
n Data Conversion
n Local network and IT setup
n 42 cadastral oﬃces and 145 land book oﬃces throughout Romania

What is e-Terra
n Integrated computer system Cadastre and Land Registration of NACLR (production system)
n Currently used by approx. 2,000 employees in 157 oﬃces and oﬃces of Cadastre and Land
Registration
n Ensures the operation of approx. 10000-15000 calls daily
n Developed by IBM Romania with Blom Romania between 2005 - 2006 (version 1) and
2007-2008 (version 2)
n Fully implemented in all country except Bucharest City using instructors from IBM and Blom
Romania

Objectives of the system
n Standardization of processes
n Computerization of the main ﬂow of NACLR/ Regional oﬃces
n Automation of certain processes (where technically possible)
n Streamlining operations
n Increased data security and transactions
n Early detection of attempted fraud
n Create premises for greater transparency - on-line
n Improving the capacity for interoperability with third parties
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System components

System architecture
n Centralized Architecture (Data Center Bucharest and Center Disaster and Recovery in
Covasna county)
n Communication: own network, VPN
n Software Technology:
n Frameworks: Java (WAS application server), .NET
n GIS platform: ESRI ArcGIS 9.2
n Storage:single database (textual & graphic): Oracle 10g RAC
n Digitized content management (PAD, CF): IBM Content Manager
n Hardware
n Technical Infrastructure IBM

National spatial data infrastructure in Azerbaijan:
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System Architecture (with IBM & ANCPI courtesy)

Beneﬁts
n Process automation
n increased eﬃciency of workﬂows
n limit human error by implementing automated validations
n avoid redundant or overlapping activities
n cost and time savings
n Secure production environment
n increased reliability and security of data/information
n complete tracking of all changes performed
n timely observation of fraud attempts
n Improved quality of public services by signiﬁcantly decreasing response time for requests
n A more transparent, controllable, predictable and eﬃcient environment
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BLOM & SSRRE project in Azerbaĳan
n Incorporation of data on previously formed real estate titles into SSRRE database to be maintained in the framework of the state registry (start in novembre 2009)

Current Status of the project
n Completed works in World Bank project: “Incorporation of data on previously formed real
estate titles, into SSRRE database to be maintained in the framework of the state registry”
(data before 2006)
n The project was extended to cover all the administrative units in Azerbaĳan and to include all
the data after 2006.
n Migration tools implemented
n Wait input from SLCC (cca 4 milions land parcel records) after 6 months from start.
n Extension of the project in Baku Oﬃce till end year (cca. 450.000 records).

Achievements of the project
n Property Data from 17 SSRRE oﬃces converted and migrated into a unique database
n Property Data from SCPI were normalized and migrated
n Application for migration and digital archive management was developed and implemented
n Digital archive of 370.000(120.000 in progress till end year) property records ready
n Involvement of local staﬀ in the conversion (aprox. 100 )
n Building up a enthusiastic and eﬃcient local project team of 25 staﬀ
National spatial data infrastructure in Azerbaijan:
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Conclusions
n Setting-up an eﬃcient, safe and modern system for real estates transactions
n Standardisation of registration procedures
n Issuing of land book extracts directly to notaries, banks or other institutions requesting it from
the owners
n Eliminate black money by direct access to the provided services
n Introduction of an information technology system in order to ensure the public on-line access
to the cadastre and land book data

both Romanian experience and Azeri one has proven that:
...Uniﬁed Cadastre and Land Registration – a catalyst for development of modern
IT solutions for spatial data services and NSDI...

Thank you for your attention...
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Role of AzPoS
Network of Azerbaĳan
in National Spatial
Data Infrastructure

Nicolas de Moegen,
Infrastructure & Monitoring,
EMEA Sales Manager

Role of AzPoS in National Spatial Data Infrastructure
What is AzPoS?

An Accurate Global Positioning System
(GNSS) divided in 4 segments:
n Spatial Segment
n AzPOS CORS Ground Infrastructure
n AzPOS Control Center
n End Users

Spatial Segment
n US GPS (~30)
n Russian GLONASS (~24)
n Future European GALILEO (24...)

National spatial data infrastructure in Azerbaijan:
international experience and trends

299

Azərbaycan Respbulikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi

AzPOS CORS Ground Segment
n 37 Continuously Operating GNSS Reference Stations installed along the country
n GPS+GLONASS+GALILEO

AzPOS Control Center

7 Servers in State
Land Committee &
Cartography Network to:
n Conﬁgure, Monitor
CORS
n Control GNSS raw data
ﬂow
n Process GNSS raw data
n Provide Positioning
Services
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End Users

End Users Positioning:
n In Real-Time or Post-processed
n From mm-level to m-level
n Universal by using only international standards
(RINEX, RTCM)

Site Setup - Neftchala
n Leica GRX1200+ GNSS receivers
n Leica GNSS AR25 antennas

National spatial data infrastructure in Azerbaijan:
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Control Centre

Indoor Cabinet:
n GNSS receiver
n Remote Power Switch
n UPS
Control Center room

Applications
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Services of AzPoS
Real-Time Positioning Service
n Access via mobile internet (GPRS/Ntrip)
n Access via GSM dial-up
n Diﬀerent level of Accuracy:
DPS (<0.5m)
VPPS (~2cm)
n Diﬀerent level of Services:
DGPS
Single RTK
Network RTK (MAC, VRS,…)

From AzPOS Web Server -1
n RINEX Files downloads for Post-Processing Applications
- RINEX GPS+GLONASS or GPS only,
- RINEX L1/L2 or L1 only
- individualized data rate and session length
- Real RINEX and Virtual RINEX
- on-line visualization of costs

From AzPOS Web Server -2
n Automatic Computation Service (Static Post-Processing)
- End Users with poor experience on static
processing will out-source to SLCC the computation of new control points
- Possibility for SLCC to apply full control on
PP positioning from their suppliers
- Results of Computation is forwarded to
AzPOS Administrators

National spatial data infrastructure in Azerbaijan:
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From AzPOS Web Server -3
n Automatic Computation Service
(Kinematic Post-Processing)
- End Users facing poor or inexistant GPRS/GSM
coverage will continue surveying in Stop&Go mode
- Uploading their RINEX ﬁles, Computation is
out-sourced to SLCC
Azerfon LLC GSM coverage

AzPoS quality Management
Monitoring Services
n Monitoring Stability of Reference Stations
- Automatic Daily solution of AzPOS using Bernese Processing Engine

n Monitoring Quality of data sent to end-users
- GNSS Data Quality Check posted on AzPOS Web Server
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beNefITS
n Continuous Operation 365/24/7
n Support Data Capture in a consistent national datum
n Provides direct digital Spatial Data information
n Provides positioning with Higher Accuracy, Reliability and Availability everywhere in Azerbaĳan
n Allows Central Control of all Cadastral ﬁeld measurements
n Supports Multiple Applications

Provides Fundamental Infrastructure for NSD Capture & Positioning in Azerbaĳan

Thank you for your attention...
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building NSDI of lithuania
Lithuanian spatial data infrastructure (LEII) development project

Vaidotas Sankalas,
Project manager
International Activities Coordinator
HNIT-BALTIC
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Facts about the project
n Implemented in 2006-2009
n Duration 20 months
n Financed by EU and Government of Lithuania
n Budget over 18 M Litas (over 5 M Euro)
n hardware, software, IT infrastructure, IS development
n Project coordinator: National Land Service.
n Project owner: State enterprise “GIS-Centras”
n 10 project partners – main geodata providers
n Lithuanian geoportal launched in 2009 www.geoportal.lt

Objectives
n Project objectives
n Access to publicly owned GI via single portal
n Facilitation of data exchange between LEII partners
n Building of methodological basis for LEII functioning
n LEII general objectives
n GI availability via the Internet
n Interoperability
n Economic gain via wide use of GI

Conceptual architecture
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LEII Scope
Development of Methodological basis
n Vision, Business model, Metadata standard, Data harmonization
Design, development and implementation of
n LEII portal
n LEII central system
n LEII nodes (9 nodes – partner organizations)
n Development of node information systems, incl. central node
n Launching of data products (> 30 products)
n Launching of data services (> 30 services)
n Input
n Over 10 000 man days on Contractor side

n Preparation of infrastructure for central node
n Installation of hardware and standard software

LEII conceptual architecture
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Inspire Data themes Annex I & II & III
Annex I

Annex II

n Coordinate reference systems

n Elevation

n Geographical grid systems

n Land cover

n Geographical names

n Orthoimagery

n Administrative units

n Geology

n Addresses

Annex III

n Cadastral parcels

n Buildings

n Transport networks

n Land use

n Hydrography

n Environmental monitoring facilities

n Protected sites

n Natural risk zones

Theme – partly covered by LGII
Almost all themes of Annex I & II
and partly Annex III covered already

n Energy resources

Support of standards
n ISO/OGC standards
n INSPIRE rules (drafts)
n EU trends, ISO/OGC trends
n Spatial data classiﬁer (FACC)
n ISO 19126 “Proﬁle – FACC data dictionary”
n National meta data proﬁle (NMDP)
n ISO 19115 „GI – Metadata“
n ISO 19119 „GI – Services“
n ISO 19135 “Implementation schemas”
n Many other standards (draft standards), i.e.:
n WPOS
n Interoperability standards, etc.

LGII Business model
n Licensing model
n Pricing models
n Data product types
n Data service types
n Income sharing models

n Business alternatives – balancing between
n No licensing, everything free of charge
– less complexity
n Licensing and pricing – more complexity
n Complex licensing and pricing – even
more complexity
National spatial data infrastructure in Azerbaijan:
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Data product supply speciﬁcation
n 5 types (templates)
n R1 – raster data in sheets
n R2 – raster data as coverage
n V1 – vector data in sheets
n V2 – vector data as coverage by layers
n V3 – vector data as features (single layer)

n Pricing parameters
n Per area
n Per license type
n Per number of features
n Per number of users
n Per user group
n Per delivery method
n Discounts

n Selection parameters
n Whole area
n Predeﬁned areas
n User deﬁned areas

Service supply speciﬁcation
n 4 types of service delivery
n Based on payment conditions primarily
n ST1 – usage period, post-paid
n ST2 – usage period, prepaid
n ST3 – hit, post-paid
n ST4 – hit, prepaid
(credit purchasing method)

n Pricing parameters
n Per area
n Per user group
n Per usage purpose
n Per usage time period
n Per hit
n Discounts

n One license per one user
n Service format
n WMS: ST1 – ST4
n WFS: ST1 – ST2
n WCS: ST1 – ST2
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Licensing model
n Simple
n Few levels
n Person (any)
n Data/service use purpose
n Number of users (data)
n Adjusted to pricing needs
n Requires changing of existing licensing
rules

Pricing models
n Data and data services
n Relatively complex
n Adjusted to client needs
n Services price model
n License acquisition model
n Service usage model
n Price can be “zero”
n Requires changing of existing pricing rules

National spatial data infrastructure in Azerbaijan:
international experience and trends
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Income sharing model
n Enabling cooperation
n Automation of accounting and income
distribution
n Based on agreements between providers
and LEII central system
n 2 type models
n Price model based
n Data content
n Supporting services
n Revenue based
n Portion in revenue
n For services only revenue based model

Geoportal - Map viewer
n Work with data & services
n Geoprocessing services
n Network analysis services
n Place Name search
n Redlining - report map errors
n Input own objects

Summary
n Methodological framework
n LEII portal
n Central information system
n GIS server
312

n ETL server
n CRM, DVS, Financial systems
n Integration of 9 external nodes (organizations)
n Launching of >30 data and web services
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Lessons learned
n Complexity
n Single organization – more simple implementation
n Many organizations – more complexity
n Legal and administrative framework
n Legal and organizational framework must be ready ﬁrst
n Status and role of each organization involved must be clear
n Content
n Content is a key to eﬃciency of geoportal (wider use)
n Adequacy to business needs (state and municipal sector ﬁrst, business second)
n Business model
n Business model must be ready ﬁrst
n As simple as possible, “free of charge” and “simple licensing” must be considered
n Time span and approach
n Scope requires adequate time (3-5 years)
n Step by step approach more eﬃcient
n Technical environment
n Standard s/w is an advantage
n Support of Heterogynous technical environment via standard services
n Resources
n Qualiﬁed personnel required in all organizations involved
n Training of users is important (public servants)

Thank you for your attention...
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Azərbaycanda daşınmaz əmlakın
vahid kadastrı və Milli Məkan
Məlumatları İnfrastrukturunun
yaradılması və inkişaf
etdirilməsinə dair

Konsepsiya Təkliﬂəri

Conception Proposals
on the establishment and
development of uniﬁed cadastre
of real estate and National Spatial
Data Infrastructure of
Azerbaĳan

Bu Konsepsiya Təkliﬂəri baza məkan məlumatlarından istifadə əsasında ölkənin vahid informasiya
məkanının tərkib hissəsi kimi Azərbaycanda daşınmaz
əmlakın vahid kadastrı və Milli Məkan Məlumatları İnfrastrukturunun yaradılması və inkişaf etdirilməsi
məqsədi ilə hazırlanmışdır.
Azərbaycan Milli Məkan Məlumatları İnfrastrukturu
- məkan məlumatlarının əldə edilməsi, emalı, saxlanması və istifadəçilərə təqdim edilməsi ilə bağlı
əlaqələndirilmiş sistemdir. Bu sistem Avropada Məkan
Məlumatları İnfrastrukturuna (INSPIRE) və NSDİ direktivlərinə inteqrasiyasını nəzərdə tutur, bununla bağlı
tövsiyələrə uyğun inkişaf etdiriləcəkdir.
Azərbaycanda Milli Məkan Məlumatları İnfrastrukturunun yaradılması və inkişaf etdirilməsi zərurəti
dövlət hakimiyyəti orqanlarının, bələdiyyələrin, təşkilatların, biznes qurumlarının və əhalinin tələbatından
yaranmışdır. Burada əsas məqsəd bütün səviyyələrdə
yaxşı idarəetmə və səmərəli fəaliyyətlər üçün zəruri olan
dolğun, etibarlı və çevik xarakterli məkan məlumatlarından istifadə imkanının yaradılmasından ibarətdır.
Bu Konsepsiya Təkliﬂəri Azərbaycanda daşınmaz
əmlakın vahid kadastrı və Milli Məkan Məlumatları İnfrastrukturunun yaradılması və inkişaf etdirilməsinin
məqsədlərini, vəzifələrini, bu sahədə nəzərdə tutulan
tədbirləri, onların istiqamətlərini, tərkibini və ardıcıllığını ifadə edir.

These Conception Proposals have been compiled for
the establishment and development of uniﬁed cadastre
of real estate and National Spatial Data Infrastructure in
Azerbaĳan as the part of uniﬁed information area of the
country, based on the use of base spatial data.
National Spatial Data Infrastructure of Azerbaĳan –
is a coordinated system, related to obtaining, processing,
storing and submitting the spatial data to users. This system ensures the integration to Spatial Data Infrastructure
in Europe (INSPIRE) and NSDI directives, and will be
developed according to the recommendations in this regard.
The necessity for the establishment and development
of National Spatial Data Infrastructure in Azerbaĳan was
emerged from the demand of state authorities, municipalities, organizations, business bodies and population.
The main aim is consisted of creating an opportunity to
use substantial, reliable and prompt spatial data necessary for the good management and eﬃcient activities in
all levels.
These Conception Proposals express the aims, duties
of establishment and development of uniﬁed cadastre of
real estate and National Spatial Data Infrastructure in
Azerbaĳan, activities considered in this ﬁeld, their directions, content and sequence of the work.

Mövcud vəziyyətin təsviri

Beginning from the 90-th years of the last century,
National Spatial Data Infrastructure was developed in
more than 120 world countries. USA, Europe and majority of further world countries have been prepared and
implemented their conceptions on the establishment of
National Spatial Data Infrastructure.
In the previous period, National Spatial Data Infrastructure has been already tested as information-communication system, some experiences have been
gained in this ﬁeld, relevant structure and procedures,
work mechanisms have been deﬁned. Main role of this
infrastructure is providing access of citizens, public authorities, municipalities, business bodies to national
spatial data resources via the up-to-date information
technologies.
All round support and ﬁnancing by the state have a
necessary role in the initial phase of establishment and

Keçən əsrin 90-cı illərindən başlayaraq dünyanın 120dən çox ölkəsində Milli Məkan Məlumatları İnfrastrukturu yaradılmışdır. ABŞ, Avropa və digər dünya
ölkələrinin əksəriyyəti Milli Məkan Məlumatları İnfrastrukturunun yaradılması üzrə öz konsepsiyalarını
hazırlamış və həyata keçirmişlər.
Ötən bu dövrdə Milli Məkan Məlumatları İnfrastrukturu informasiya-kommunikasiya sistemi kimi artıq sınaqdan keçmiş, bu sahədə müəyyən təcrübələr
qazanılmış, müvaﬁq struktur və proseduralar, iş mexanizmləri müəyyən edilmişdir. Bu infrastrukturun əsas
rolu milli məkan məlumatları resurslarına vətəndaşların,
dövlət hakimiyyəti orqanlarının, bələdiyyələrin, biznes
qurumlarının müasir informasiya texnologiyaları vasitəsilə çıxışını təmin etməkdir.
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Daşınmaz əmlakın vahid kadastrı sisteminin və Milli
Məkan Məlumatları İnfrastrukturunun yaradılmasının
və inkişaf etdirilməsinin ilkin mərhələsində dövlətin
hərtərəﬂi fəal dəstəyi və maliyyələşdirməsi vacib rol oynayır. Lakin, məkan məlumatlarının və geoinformasiya
xidmətlərinin bazarı, həmçinin daşınmaz əmlakın kadastrı sistemi inkişaf etdikcə, bu sahədə dövlət orqanlarının
və özəl sektorun qarşılıqlı səmərəli tərəfdaşlığı yaranır.
Bununla belə, bu sahədə dövlət hakimiyyəti orqanlarının tənzimləyici funksiyaları saxlanılmalıdır və
olduqca əhəmiyyətlidir. Məkan məlumatları coğraﬁ informasiya sistemləri üçün əsasdır və strateji əhəmiyyət
daşıyır.
Son illər Azərbaycanda E-Hökumət təşəbbüsləri intensivləşmiş, hökumət tərəﬁndən ardıcıl olaraq Elektron
Azərbaycana keçid proqramları qəbul edilmiş və icra olunmaqdadır. 2011- ci ilin ilin may ayında Azərbaycan
Resbulikasının Prezidenti dövlət orqanları tərəﬁndən
elektron xidmətlərin göstərilməsi ilə bağlı tədbirlərin gücləndirilməsi barədə Fərman imzamışdır və hazırda
həmin Fərman icra olunur. Elektron xidmətlərlə bağlı EHökümət portalının fəaliyyəti üçün nazirliklər və dövlət
qurumları addımlar atırlar.
Milli Məkan Məlumatları İnfrastrukturunun özəyini
təşkil edən daşınmaz əmlakın reyestri və kadastrının
idarə edilməsi sistemi ilə bağlı institusional və qanunvericilik dəyişiklikləri edilmişdir. Əmlak idarəçiliyi sisteminin sadələşdirilməsi, çevik və dayanıqlı fəaliyyəti
üçün müəyyən addımlar atılmışdır və hazırda bu tədbirlər davam etdirilir.
Hazırda Azərbaycanda icra hakimiyyəti orqanları,
bələdiyyələr, təsərrüfat subyektləri öz ehtiyacları üçün
pərakəndə şəkildə məkan məlumatları yaradırlar və istifadə edirlər. Ölkədə mövcud olan əsas reyestrlərin
səmərəli və çevik mexanizmlərlə işləməsi və qarşılıqlı
əlaqələndirilməsi vəzifələri aktuallaşmışdır (əhalinin
reyestri, daşınmaz əmlakın reyestri, daşınmaz əmlakın
vahid kadastrı, kommersiya hüquqi şəxslərinin reyestri,
ünvan reyestri və s.).
Daşınmaz əmlakın vahid kadastrını və Milli
Məkan Məlumatları İnfrastrukturunun yaradılmasını
və inkişaf etdirilməsini zəruri edən amillər aşağıdakılardır:
n rəqəmsal formatda olan məkan məlumatlarına
ehtiyacların sürətlə artması;
n məkan məlumatlarına operativ və əlyetərli çıxış
üçün şəraitin yaradılmasına tələbatın artması;
n məkan məlumatlarından səmərəli istifadə vasitəsi
kimi geoinformasiya texnologiyalarının geniş yayılması;
n informasiya-kommunikasiya şəbəkələrinin, o cümlədən İnternet şəbəkəsinin inkişaf etməsi;
n xarici ölkələrdə məkan məlumatları infrastrukturunun intensiv inkişaf etməsi;
n Azərbaycan Respublikasının Avropaya inteqrasiya
siyasətini həyata keçirməsi.

development of uniﬁed cadastre system of real estate
and National Spatial Data Infrastructure. However, as
the market of spatial data and geo information services,
as well as real estate cadastre system develop, mutual
eﬃcient cooperation between public bodies and private
sector is established in this ﬁeld.
However, regulative functions of state authorities in
this ﬁeld should be kept and are quite important. Spatial
data are base for geographical information systems and
have strategic importance.
In the last years, E-Government initiatives have become intensiﬁed in Azerbaĳan, transition programs to
Electron Azerbaĳan have been adopted and are being
executed by the Government consecutively. The President has signed the Decree, dated May, 2011, on
strengthening the activities for making electron services by public bodies and currently this Decree is being
executed. Ministries and public bodies are taking the
steps for the activity of E-Government portal on electron services.
Institusional and legislative changes have been made
for the real estate register and cadastre management system, constituting the core of National Spatial Data Infrastructure. Certain steps have been taken for the
simpliﬁcation, prompt and sustainable work of property
management system and currently these activities are
being continued.
Currently, executive power bodies, municipalities,
economic subjects prepare and use spatial data in retail
for their needs in Azerbaĳan. The duties of development and mutual coordination of main registers, existing in the country, with the eﬃcient and prompt
mechanisms have been actualized (register of population, real estate register, uniﬁed cadastre of real estate,
register of commercial legal persons, address register
and etc.).
factors, necessitating the establishment and development of uniﬁed cadastre of real estate and National
Spatial Data Infrastructure, are the following:
n Rapid increase of needs for the spatial data in digital
format;
n Increase of demand for creating the condition on the
operative and available access to spatial data;
n Wide dissemination of geo information technologies
as eﬃcient use means of spatial data;
n Development of information-communication networks, as well as, Internet network;
n Intensive development of spatial data infrastructure
in foreign countries;
n Implementation of integration policy of the Republic
of Azerbaĳan to Europe.
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Azərbaycanda Məkan Məlumatları
İnfrastrukturunun yaradılmasının
məqsəd və prinsipləri

Goals and principles of establishing
Spatial Data Infrastructure
of Azerbaĳan

Azərbaycanda Milli Məkan Məlumatları İnfrastrukturunun yaradılmasının əsas həﬂərindən biri dövlət və
yerli özünüidarə orqanlarının, elmi idarələrin, təşkilatların və əhalinin məkan məlumatlarına sərbəst çıxışını
və onlardan səmərəli istifadə etməsini təmin edən
şəraitin yaradılmasıdır.
Göstərilən məqsədə çatmaq üçün aşağıdakı məsələlər həll edilməlidir:
n baza məkan məlumatlarının və metaməlumatların
yaradılmasını və istifadə edilməsini tənzimləyən
hüquqi bazanın yaradılması (qanunlar, qaydalar,
texniki reqlamentlər, standartlar, normativ-texniki
sənədlər və sairə);
n baza məkan məlumatları və metaməlumatlar
əsasında özündə Azərbaycan Respublikasının və
bələdiyyələrin məkan məlumatlarını saxlayan dövlət
informasiya ehtiyatlarının yaradılması və inteqrasiyası;
n məkan məlumatlarının tamlığını, etibarlılığını və çevikliyini təmin etmək üçün baza məkan obyektləri
haqqında məlumatları yaradan qurumların sayının
artırılması, onların fəaliyyətinin düzgün
əlaqələndirilməsi;
n baza məkan məlumatlarının və metaməlumatların
yaradılması və səmərəli idarə edilməsi məqsədi ilə
zəruri olan elmi, texniki və texnoloji təminatın
yaradılması.
Azərbaycan Məkan Məlumatları İnfrastrukturunun yaradılması və inkişaf etdirilməsi tədbirləri aşağıdakı prinsipləri əsas tutmalıdır:
n Azərbaycan Respublikasında indiyədək yaradılmış
məkan məlumatlarından maksimal istifadə edilməsi;
n baza məkan məlumatlarını özündə saxlayan informasiya ehtiyatlarına çıxışın olması;
n obyektlər barədə məkan məlumatları yeniləşdirilən
zaman əvvəlki yaradılmış məkan məlumatlarından
istifadə edilməsinin məcburiliyi;
n məkan məlumatları infrastrukturunun yaradılması
və onun istifadə edilməsi zamanı Azərbaycan Respublikasının təhlükəsizliyinin və milli maraqlarının
təmin olunması, saxlanılan məlumatların, həmçinin
fərdi məlumatların qorunması.

One of the main targets of the establishment of National Spatial Data Infrastructure in Azerbaĳan is to create the condition, enabling the free access of public and
local self-governing bodies, scientiﬁc institutions, organizations and people to spatial data and their eﬃcient use.
following issues should be solved for achieving
the mentioned aim:
n To develop legal base, regulating the establishment
and use of base spatial data and metadata (laws,
rules, technical regulations, standards, normativetechnical documents and etc.);
n to establish and integrate state information resources, containing spatial data of the Republic of
Azerbaĳan, and municipalities on the basis of base
spatial data and metadata;
n To increase the number of bodies and coordinate
their activity correctly, that establishes data on base
spatial objects for ensuring the unity, reliability and
promptness of spatial data;
n To develop scientiﬁc, technical and technological
maintenance, necessary for the establishment and efﬁcient management of base spatial data and metadata.
Activities on the establishment and development
of Spatial Data Infrastructure of Azerbaĳan should
give priority to the following principles:
n To use the spatial data maximally, established so far
in the Republic of Azerbaĳan;
n To have access to information resources, containing
base spatial data;
n Necessity of using the previously established spatial
data while updating the spatial data on objects;
n To guarantee the security and national interests of
the Republic of Azerbaĳan, protect the kept data, as
well as individual data during the establishment and
use of spatial data infrastructure.

Milli Məkan Məlumatları
İnfrastrukturunun komponentləri

National Spatial Data Infrastructure of Azerbaĳan
should be organized from the whole of the following
mutually interacted components:
n Legal normative base and frameworks
n Information resources (base spatial data, metadata
and etc.);
n Organizational structure;
n Information technologies and hardware.

Azərbaycan Milli Məkan Məlumatları İnfrastrukturu
qarşılıqlı əlaqədə olan aşağıdakı komponentlərin məcmusundan təşkil edilməlidir:
n hüquqi normativ baza və çərçivələr;
n informasiya ehtiyatları (baza məkan məlumatları,
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metaməlumatlar və s.);
n təşkilatı struktur;
n informasiya texnologiyaları və texniki vasitələr.
Hüquqi normativ təminat
Azərbaycan Məkan Məlumatları İnfrastrukturunun
yaradılmasında hüquqi bazanın yaradılması əsas
amildir. Bunun üçün aşağıdakı addımlar atılmalıdır:
n mövcud hüquqi bazanın monitorinqinin aparılması,
məkan məlumatlarının yaradılması və istifadə
edilməsi sahəsində yeni qanunvericiliyin və mövcud
hüquqi normativ aktlara dəyişikliklər edilməsi
haqqında təkliﬂərin hazırlanması;
n baza məkan məlumatlarının və metaməlumatların
yaradılması və təqdim edilməsi sahəsində icra
hakimiyyəti orqanlarının və özünüidarə orqanlarının funksiyalarının təsbit edilməsi;
n baza məkan məlumatlarının yaradılmasının, tərtibinin, keyﬁyyətinin qiymətləndirilməsinin, saxlanılmasının, təqdim və istifadə edilməsinin texniki
reqlamentlərinin və standartlarının işlənilməsi;
n sahəvi texniki-normativ sənədlərin baza məkan
məlumatlarından məcburi istifadəyə, bu məlumatların bazalarının aparılmasına, həmçinin sahəvi
fondlarda saxlanılan baza məkan məlumatlarının
təqdim edilməsinə dair məsələlərin
dəqiqləşdirilməsi.
İnformasiya ehtiyatları
Məkan obyektlərini rəqəmsal şəkildə təsvir edən
baza məkan məlumatları obyektin koordinatlarından,
adından, ünvanından və başqa coğraﬁ məlumatlardan
ibarətdir.
Baza məkan məlumatları dövlət sirri təşkil edən
məlumatları, həmçinin Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq çıxışı məhdudlaşdırılan
məlumatları özündə saxlamır.
Baza məkan məlumatlarının tərkibi haqqında Azərbaycan Respublikasının hüquqi normativ aktının qəbul
edilməsi təklif olunur.
baza məkan məlumatları:
n məkan məlumatlarının yaradılmasında iştirak edən
bütün dövlət və yerli özünüidarə orqanlarının,
hüquqi və ﬁziki şəxslərin istifadə etməsi məcburidir;
n Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi
çərçivəsində açıq dövlət informasiya ehtiyatı elan olunur və istifadəçilərə təqdim edilir;
n texniki reqlamentlərə və standartlara uyğun
yaradılır.
Baza məkan məlumatlarından istifadə haqqı Azərbaycan Respublikasının informasiya sahəsindəki qanunvericiliyinə uyğun olaraq müəyyən edilir.
Məkan məlumatlarına eﬀektiv çıxışın təşkili metaməlumatlara daxil olan və əvəzsiz istifadəsi nəzərdə tutulan informasiyalardan istifadə etmək yolu ilə həyata
keçirilir.
Metaməlumatlar məkan məlumatlarının axtarışı,
keyﬁyyətinin qiymətləndirilməsi,faydalılığı və emalı
üçündür.

Legal normative maintenance
Development of legal base in the establishment of
Spatial Data Infrastructure of Azerbaĳan is a main factor. for this purpose, the following steps should be
taken:
n to prepare new legislation and proposals on making amendments to the available legal normative
acts in the ﬁeld of conducting the monitoring of
the existing legal base, establishing and developing
spatial data;
n To approve the functions of executive power and
self-governing bodies in the ﬁeld of establishing and
submitting base spatial data and metadata;
n To prepare technical regulations and standards of establishment, content, quality evaluation, storage,
submission and use of base spatial data;
n to precise the issues on compulsory use of base spatial data of areal technical-normative documents,
maintenance of these databases, as well as, submission of base spatial data, stored in areal funds;
Information resources
Base spatial data, describing the spatial objects in digital form are consisted of coordinates, name, address of
object and other geographical data.
Base spatial data don’t contain the state secret data,
as well as, the data restricting access, according to the
legislation of the Republic of Azerbaĳan.
Adoption of legal normative act of the Republic of
Azerbaĳan on the content of base spatial data is proposed.
base spatial data:
n Use by all public and local self-governing bodies,
natural and legal persons, participating in the establishment of spatial data, is obligatory;
n Open state information resource is announced and
submitted to users within the framework of legislation of the Republic of Azerbaĳan;
n established according to the technical regulations
and standards.
Usage fee for base spatial data is deﬁned according
to the legislation of the Republic of Azerbaĳan in the
ﬁeld of information.
Organization of eﬀective access to spatial data is implemented by using the information, included in metadata and intended to use freely of charge.
Metadata are for the search, quality evaluation, usefulness and process of spatial data.
Any natural or legal person can establish spatial data
within the framework of adopted rules, as product
knowledge is becoming a stimulating factor for the formation of metadata.
As the use, actualization and management of metadata are economically proﬁtable, spatial data are stored
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İstənilən hüquqi və ﬁziki şəxs qəbul edilmiş qaydalar çərçivəsində məkan məlumatları yarada bilər,
çünki bu məhsulun bazara çıxarılması metaməlumatların formalaşdırılması üçün stimullaşdırıcı amil olur.
Metaməlumatların istifadəsi, aktuallaşdırılması və
idarə olunması iqtisadi cəhətdən sərfəli olduğuna görə
məkan məlumatları mərkəzləşdirilmiş məlumat
bankında saxlanılır.
Nəzərə alınmalıdır ki, baza məkan məlumatları üçün
metaməlumatların istehsalı məkan məlumatları istehsalçıları üçün məcburi olacaqdır.
Təşkilati struktur
Azərbaycan Milli Məkan Məlumatları İnfrastrukturunun yaradılması və inkişaf etdirilməsi məqsədilə tədbirlərin səmərəli yerinə yetirilməsi üçün məkan
məlumatları üzrə idarələrarası əlaqələndirilmə şurası
yaradıla bilər.
Eyni zamanda məkan məlumatlarının yaradılması
sahəsində dövlət nəzarətini həyata keçirən, daşınmaz
əmlakın vahid kadastrı və Milli Məkan Məlumatları İnfrastrukturunun yaradılmasına görə məsul olan müvaﬁq icra hakimiyyəti orqanının funksiyalarının
dəqiqləşdirilməsi məqsədəuyğundur.
Bununla yanaşı, ayrı-ayrı qrup məkan məlumatlarının və metaməlumatların toplanmasını, emalını,
saxlanılmasını və təqdim edilməsini təmin edən icra
hakimiyyəti orqanlarının və təşkilatlarının müəyyən
edilməsi də zəruridir.
İnformasiya texnologiyaları və texniki vasitələr
Bu Konsepsiya Təkliﬂərinin icrası verilənlər bazasının
idarəetmə sistemlərindən, coğraﬁ informasiya sistemlərindən və telekommunikasiya vasitələrindən istifadə
etməklə tipik texnologiyanın işlənməsini zəruri edir.
Bu texnologiya mütərəqqi metodlar əsasında baza
məkan məlumatlarının və metaməlumatların ötürülməsini, emalını, saxlanılmasını, çevikliyini və istifadəçilərə çatdırılmasını təmin edəcəkdir.

Konsepsiya təkliﬂərinin icrasına dair
tövsiyyələr
2011-ci ilin 6-7 oktyabr tarixlərində Bakı şəhərində
keçirilmiş «Müasir əmlak idarəçiliyində daşınmaz əmlakın vahid kadastrı və məkan məlumatları infrastrukturunun rolu möbzusunda beynəlxalq elmi-praktiki
konfransın iştirakçıları daşınmaz əmlakın vahid kadastrını məkan məlumatları infrastrukturunun özəyi hesab
edərək Azərbaycan üçün məqbul ola bilən bu Konsepsiya Təkliﬂərini təqdim edirlər.
Bu Konsepsiya Təkliﬂəri ardıcıl və əlaqələndirilmiş
formada həyata keçiriliyi halda gözlənilən nəticələr əldə
ediləcəkdir.
Tövsiyə olunan addımlar:
n Azərbaycanda daşınamz əmlakın vahid kadastrının
və Milli Məkan Məlumatları İnfrastrukturunun
yaradılması və inkişafı üzrə Milli Fəaliyyət Planının
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in the centralized databank.
It should be considered that, metadata production
for base spatial data will be obligatory for spatial data
producers.
Organizational structure
Interagency coordinating council on spatial data can
be formed for the eﬃcient implementation of activities
for the establishment and development of National Spatial Data Infrastructure of Azerbaĳan.
At the same time, it is expedient to precise the functions of the appropriate executive power body, conducting state policy in the ﬁeld of establishment of Spatial
data and responsible for the establishment of uniﬁed
cadastre of real estate and National Spatial Data Infrastructure .
Besides, it is necessary to deﬁne the executive power
bodies and organizations, ensuring the collection,
process, storage and submission of separate group spatial data and metadata.
Information technologies and hardware
Execution of these Conception Proposals necessitates the development of typical technology by using
the database management systems, geographical information systems and telecommunication facilities.
This technology will ensure the transmission,
process, storage, promptness of base spatial data and
metadata and their delivery to users on the basis of the
advanced methods.

Recommendations on the execution
of conception proposals
Considering the uniﬁed cadastre of real estate as the
core of spatial data infrastructure, the participants of
the international scientiﬁc-practical conference on the
topic of «the role of uniﬁed cadastre of real estate and
spatial data infrastructure in modern property management», held on October 6-7, 2011 in Baku, submit
these Conception Proposals, that can be acceptable for
Azerbaĳan.
These Conception Proposals will make achievements
in case of being implemented in a consistent and coordinated way.
Recommended steps:
n Compilation of National Action Plan («Road map»)
for the establishment and development of uniﬁed
cadastre of real estate and National Spatial Data Infrastructure in Azerbaĳan;
n To establish interagency coordinating council, that
related public bodies are represented, for the implementation of activities in this ﬁeld in an organized
way;
n To prepare and approve legal normative acts, regulating the establishment of base spatial data and
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(«Yol xəritəsi»nin) hazırlanması;
n bu sahədə fəaliyyətlərin mütəşəkkil qaydada icrası
üçün aidiyyəti dövlət qurumlarının təmsil edildiyi
idarələrarası əlaqələndirmə şurasının yaradılması;
n baza məkan məlumatlarının və metaməlumatların
yaradılmasını, geoinformasiyalardan istifadə
edilməsini tənzimləyən hüquqi normativ aktların
hazırlanması və təsdiq edilməsi;
n daşınmaz əmlakın kadastr sisteminə və əmlak
idarəçiliyində funksiyaların təkrarçılığının aradan
qaldırılması, hüquqların qeydiyatı və kadastrı prosedurlarının asanlaşdırılması;
n Milli Məkan Məlumatları İnfrastrukturunun yaradılmasına və inkişaf etdirilməsinə məsul olan müvaﬁq
icra hakimiyyəti orqanının funksiya və
səlahiyyətlərinin dəqiqləşdirilməsi;
n ilkin mərhələdə daşınmaz əmlakın vahid kadastrının və Milli Məkan Məlumatları İnfrastrukturunun yaradılmasına dövlət investisiyalarının
ayrılması;
n təsdiq edilmiş texniki reqlamentlərə və standartlara
uyğun olaraq icra hakimiyyəti orqanları və
bələdiyyələr səviyyəsində baza məkan məlumatlarının və metaməlumatların yaradılması və yayılması;
n baza məkan məlumatlarının yaradılması, keyﬁyyətinin qiymətləndirilməsi, saxlanılması, təqdim
edilməsi və istifadəçilərə çatdırılması, məlumat
bazalarının tərtibi və aparılması sahəsində texniki
reqlamentlərin və standartların hazırlanıb təsdiq
edilməsi;
n baza məkan məlumatlarının yaradılmasına və istifadəsinə, bu məlumat bazasının aparılmasına
nəzarət sisteminin formalaşdırılması;
n iqtisadiyyat sahəsində, sahəvi, regional və
bələdiyyələr səviyyəsində məkan məlumatları infrastrukturu üzrə icra hakimiyyəti və bələdiyyə orqanlarında pilot layihələrin həyata keçirilməsi;
n Azərbaycan Milli Məkan Məlumatları İnfrastrukturundan istifadə edilməsi üzrə dövlətin müdaﬁə və
təhlükəsizlik maraqlarının təmin olunması üçün tədbirlər planının işlənilməsi;
n məkan məlumatları sahəsində vahid standartlaşdırma sisteminin formalaşdırılması;
n Azərbaycan Milli Məkan Məlumatları İnfrastrukturunun fəaliyyəti ilə bağlı kadrların hazırlanması,
yenidən hazırlanması və ixtisaslarının artırılması,
təhsil qurumları ilə qarşılıqlı əməkdaşlığın həyata
keçirilməsi, xarici ölkələrdə kadr hazırlığı proqramlarından istifadə edilməsi.
n geniş miqyaslı maariﬂəndirmə və izahat tədbirlərinin həyata keçirilməsi.

metadata, use of geo information ;
n removal of repetition of functions in real estate
cadastre system and property management,
simpliﬁcation of procedures of rights registration
and cadastre;
n To precise the functions and authorities of appropriate executive power body, responsible for the establishment and development of National Spatial Data
Infrastructure;
n Allocation of public investments for the establishment of uniﬁed cadastre of real estate and National Spatial Data Infrastructure at the initial
stage;
n to establish and disseminate base spatial data and
metadata at the level of executive power bodies and
municipalities according to the approved technical
regulations and standards;
n To prepare and approve technical regulations and
standards in the ﬁeld of establishment, quality evaluation, storage, submission of base spatial data and
their delivery to users, development and maintenance of databases;
n To develop the control system for the establishment
and use of base spatial data, maintenance of this
database;
n To implement pilot projects in executive power and
municipal bodies on spatial data infrastructure in
economical ﬁeld, in the areal, regional and municipal level;
n To compile actions plan on ensuring defense and security interests of state on the use of National Spatial
Data Infrastructure in Azerbaĳan;
n To form uniﬁed standardization system in the ﬁeld
of spatial data;
n To train the staﬀ, train them again, improve their
professional skills for the activity , conduct mutual
cooperation with the educational institutions, use
staﬀ training programs in foreign countries with regard to the activity of National Spatial Data Infrastructure in Azerbaĳan.
n To implement large-scale awareness and explanatory activities.

Expected results
expected results from the activity of Spatial Data
Infrastructure of Azerbaĳan:
n wide use of spatial data resources in the activities of
making the management decisions and controlling
their execution in state and municipal levels will create a basis for raising the quality and eﬃciency of
management;
n Sparse and repetition on the establishment of spatial
data will be removed, budget funds will be dimin-
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Gözlənilən nəticələr
Azərbaycan Məkan Məlumatları İnfrastrukturunun fəaliyyətindən gözlənilən nəticələr:
n dövlət və bələdiyyə səviyyələrində idarəetmə qərarlarının qəbul edilməsi və onların icrasına nəzarət
tədbirlərində məkan məlumatları ehtiyatlarından
geniş istifadə edilməsi idarəetmənin keyﬁyyətinin
və səmərəliliyinin yüksəlməsinə zəmin yaradacaqdır;
n məkan məlumatlarının yaradılması üzrə pərakəndəlik və təkrarçılıq aradan qaldırılacaq, bu baxımdan
büdcə xərcləri azalacaqdır;
n vahid qayda və tariﬂərlə istifadəçilərə dolğun, çevik
və etibarlı baza məkan məlumatları təqdim
ediləcəkdir, məkan məlumatlarının keyﬁyyəti
artırılacaqdır;
n məkan məlumatlarının yaradılmasına və onlarla
bağlı informasiya xidmətlərinin göstərilməsi
sahələrinə investisiya qoyuluşları stimullaşdırılacaqdır, dövlət və özəl sektor arasında səmərəli
əməkdaşlıq mexanizmi inkişaf edəcəkdir.

ished, in this regard;
n Comprehensive, prompt and reliable base spatial
data with the uniﬁed rules and tariﬀs will be submitted to the users, the quality of spatial data will be increased;
n Investments on the ﬁelds of establishing spatial
data and making information services in this regard will be stimulated, eﬃcient cooperation
mechanism between public and private sector will
be developed.

