سيادة الرئيس القاضي جان فهد الموقر
رئيس مجلس القضاء األعلى اللبناني

المستدعي :نقٌب الطوبوغرافٌٌن المجازٌن انطوان منصور
الموضوع  :تسهٌل مهمة الطوبوغرافٌٌن المجازٌن الخبراء لدى المحاكم اللبنانٌة
المراجع

 - :القانون  69/255تارٌخ 6669/9/9
 وثٌقة الفٌدرالٌة الدولٌة للمساحة المرفوعة الى السلطات اللبنانٌة . تعمٌم رقم  66/04تارٌخ  6666/7/16صادر عن رئاسة مجلس الوزراءاللبنانً .

تحٌة احترام وبعد،
نتقدم من سٌادتكم بهذا الكتاب لنشرح من خالله وجهة نظر نقابة الطوبوغرافٌٌن
المجازٌن فً لبنان لواقع حال عمل الخبراء الطوبوغرافٌٌن لدى المحاكم اللبنانٌة.
كذلك نود اإلضاءة على بعض ما نراه ثغرات فً هذا اإلطار آملٌن من سٌادتكم اتخاذ
ما ٌلزم من اجراءات لتصحٌح هذا الواقع بما ٌؤمن حسن سٌر العدالة والحفاظ على حقوق
المواطن والدولة.
بنا ًء على ما تقدم نفٌد سٌادتكم بأنه وبعد صدور القانون رقم  ،69/255والمرفق ربطا ً
صورة عنه  ،وبنا ًء على األسباب الموجبة له  ،كما وفقا ً للمواد  4 ،5 ،1و 6منه والتً نصت
بوضوح " انه ال ٌجوز ألحد ي لبنان ان ٌزاول مهنة الطوبوغرافٌا والمساحة او ٌتخذ لقب
طوبوغراف اال اذ توفرت فٌه شروط المادة الثانٌة من هذا القانون وحائزاً على الشهادات
المذكورة فٌه ومسجالً فً نقابة الطوبوغرافٌٌن حسب األصول ".
ان صدور قوانٌن تنظٌم المهن الحرة وانشاء النقابات المهنٌة وحصر مزاولة هذه المهن
بالمنتسبٌن الى هذه النقابات هدفه األساسً اٌجاد مرجعٌة تنظٌمٌة تهدف الى رفع مستوى اداء
المهنة والمحاسبة فً حال الخلل .

في المراجع اللبنانية والدولية :
بنا ًء على الوثائق الصادرة عن الفٌدرالٌة الدولٌة للمساحة ولجان األمم المتحدة فٌها والتً تحدد
دور الطوبوغراف والمهام التً توكل الٌه حصرٌا ً وهذه الوثائق اصدرت بنا ًء على طلب نقابة
الطوبوغرافٌٌن المجازٌن وموجهة الى السلطات اللبنانٌة ومن ٌهمه األمر .
وبنا ًء على التعمٌم رقم  66/04والصادر عن رئاسة مجلس الوزراء اللبنانً والملزم
لجمٌع االدارات والبلدٌات ودوائر الدولة بوجوب تطبٌق مواد القانون  69/255وضرورة
التعاطً فٌما خص الخرائط والمعامالت الطوبوغرافٌة والمساحٌة فقط مع طوبوغراف مجاز
ومنتسب الى نقابة الطوبوغرافٌٌن المجازٌن حسب االصول .
علٌه ،
نؤكد لجانبكم ان جمٌع اعمال المساحة والتحدٌد والتحرٌر وبٌان المساحات الصحٌحة
وإظهار الحدود واعادة وضع التخوم على األرض وتنظٌم الخرائط الفنٌة التابعة لها وبٌان
التعدٌات فً حال وجودها منوطة فقط بالطوبوغراف المجاز والخبٌر المنتسب الى نقابة
الطوبوغرافٌٌن المجازٌن حسب األصول دون سواه كائنا ً من كان هذا اآلخر ومهما كانت
صفته أو إختصاصه حتى لو كان مهندسا ً مدنٌا ً  ،حسب ما ورد فً التعمٌم  66/04المذكور
اعاله وفٌما اوردناه نحن سابقا ً .
وبعد ان راقبنا على مدى سنوات سٌر عمل المحاكم فً لبنان وعملٌة تكلٌف الخبراء
وبعد تقٌٌ م نتائج هذا اإلداء نتقدم من جانبكم ببعض المقترحات  ،السهلة اإلجراء  ،التً من
شأنها ان تساهم فً تصحٌح اداء الخبراء والمحاكم واٌصال الحق الى اصحابه.
وهذه المقترحات نوجزها كما ٌلً :
أوالً  :حصر تكلٌف الخبراء فً القضاٌا العقارٌة والطوبوغرافٌة بالطوبوغرافٌٌن المجازٌن
الخبراء والمحلفٌن دون سواهم من مهندسٌن مدنٌٌن وخبراء تخمٌن......
ثانيا ً  :فً اعتماد الخبراء المحلفٌن اللذي علٌهم ان ٌستوفوا شروط التقدم لنٌل لقب خبٌر
محلف واهمها متابعة دورات تأهٌ ل لشهادة خبٌر محلف تجرٌها النقابة وٌحصل بموجبها
الطوبوغراف المجاز على شهادة من النقابة تخوله التقدم للتحلٌف .

ثالثا ً  :حفاظا ً على مرجعٌة المهنة ومبدأ المحاسبة  ،وحفاظا ً على حقوق المواطن ضمن هذا
اإلطار ٌ ،جب على كل خبٌر تسجٌل تقرٌره فً نقابة الطوبوغرافٌٌن المجازٌن حسب األصول
(خرائط طوبوغرافٌة وتقارٌر مكتوبة) وعدم قبول المحكمة ألي تقرٌر غٌر مسجل فً النقابة .
رابعا ً  :ان المهل المعطاة لخبراء الطوبوغرافٌٌن فً بعض األحٌان تعتبر غٌر كافٌة من
الناحٌة التقنٌة للقٌام بالعمل بشكل دقٌق ان من ناحٌة ان من حٌث استحضار المستندات
واإلفادات واإلحدثٌات والخرائط الملزمة وغٌرها إضافة الى أعمال األرض واألعمال المكتبٌة
كً ٌأتً العمل على المستوى الدقٌق المطلوب.
خامساً :فيما يختص بالبدالت واتعاب الخبراء المحلفين ،لقداصدرت النقابة الئحة بأسعار
األعمال الطوبوغرافٌة بحدها االدنى  ،مفصلة بشكل دقٌق لعلمها بما ٌترتب على الطوبوغراف
المجاز من أعباء للقٌام بعمله بشكل متقن  ،وبالتالً فإن ما ٌحصل علٌه الخبٌر الطوبوغرافً
من المحاكم ٌقل بأضعاف عن الحد األدنى المطلوب مما ٌدفعنا الى التساؤل عن مدى دقة
األعمال المقدمة من قبل البعض.
سادسا ً  :ان ا لطوبوغراف المجاز هو اخصائً منتسب الى نقابة حصرٌة من نقابات المهن
الحرة وتمثل مهنة عرٌقة وعلمٌة رفٌعة وعلٌه نتمنى علٌكم التعمٌم لدى المحاكم بوجوب
تسهٌل مهامه ومروره لحضور الجلسات احتراما ً لما ٌمثل وحٌث ٌعتبر عمله من ركائز الحكم
فً سٌر هذه الجلسات.
كما نتمن ى اصدار او اعادة اصدار البطاقات الخاصة بالخبراء المحلفٌن لدى المحاكم
لتساهم فً هذا اإلطار بتسهٌل أعمال هؤالء الخبراء واحترامهم.

حضرة الرئٌس،
ان نقابة الطوبوغرافٌٌن المجازٌن فً لبنان ،بما تمثل  ،تضع نفسها فً تصرفكم فً
إطار التعاون المثمر خدمة للدولة والمواطن على حد سواء حٌث ان من ركائز المجتمعات
المتقدمة كما ركائز مشارٌع التنمٌة المستدامة لهذه المجتمعات تتمثل فً الحفاظ على الملكٌة
العقارٌة وحقوق المالكٌن وتوسٌع سبل استثمارها  ،وهنا دور أخصائً المساحة
والطوبوغرافٌا ضمن كٌانهم المرجعً والمهنً المتمثل بالنقابة .

نتمنى على سٌادتكم اإلستجابة لهذه المطالب المحقة احقاقا ً للعدالة وحفاظا ً على
الحقوق واعادة تقوٌم عمل المحاكم والخبراء بشكله السلٌم وانتم من ٌشهد تارٌخهم بعظائم
اإلنجازات السٌرة المشرفة.
مع فائق االحترام والتقدٌر.
نقيب الطوبوغرافيين المجازين
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