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الموضػػػػػػػوع 
الطاعف مف المحاميف الميتميف بالدفاع عف الحقوؽ والحريات العامة، وقد اعتـز ىو وعدد مف المواطنيف 
عمى تنظيـ تظاىرة احتجاجًا عمى إرتفاع أسعار الكيرباء والمياة والغاز  ، وعمى إستمرار محاكمة المدنييف 

 بطمب إلى الطاعفتقدـ عسكريًا، وعمى قوانيف حماية العقود الفاسدة، وتكبيؿ وتقييد الحؽ فى التظاىر، حيث 
 طالبا فيو التصريح لو، والموافقو عمى تنظيـ مسيرة سممية 4/2014 /25قسـ شرطة حدائؽ القبة بتاريخ 

 بعد صالة الجمعة مباشرة تبدأ مف أماـ مسجد العتيؽ  بالوايمى الكبير مرورا 2/5/2014يـو الجمعةالموافؽ 
 ثـ شارع اسكندر مينا إلى شارع ترعة الجندى ثـ منطقة الٌمميحة ومكاوى –بشارع الخميج وسوؽ الوايمى 

ودير المالؾ وعزبة أبو حشيش بحيث تنتيى المسيرة فى طريؽ العودة حوالى الساعة العاشرة مساء أماـ 
 .قصر القبة

وكاف ىدؼ تنظيـ ىذه المسيرة ىو إعالف اإلحتجاج عمى زيادة أسعار الكيرباء، والمياه، والغاز، والمطالبة 
 .ببلغاء قانوف التظاىر، وكذا تعديالت قانوف االستثمار، واستمرار محاكمة المدنييف عسكرياً 

إال أف الطاعف فوجئ يـو تقديمو الطمب لمقسـ بمماطمة القسـ فى استالمو، فطمب تحرير محضر إثبات حالة 
بواقعة اإلمتناع عف استالـ الطمب، وبعد تشاورات بيف مأمور القسـ وقيادات وزارتو استمرت أكثر مف أربعة 

استممت الطمب وجارى الرد بالموافقة أو "ساعات، قاـ المأمور ببستالـ الطمب وأشر عميو بالعبارة التالية
، وظؿ الطاعف يتردد عمى قسـ "الرفض وفقا لمظروؼ األمنية التى تحيط بالداخمية وخاصة يـو الجمعة

الشرطة كؿ يـو لمحصوؿ عمى الموافقة مف القسـ لتنظيـ التظاىرة والبدء إجراءاتيا واإلعالف عنيا، إال أف رد 
، واستمر الوضع كذلؾ حتى يـو "الوزارة لـ تبمغنى ردىا" مأمور القسـ فى كؿ مرة كاف يتضمف عبارة واحدة 

 2/5/2014 وىو اليـو السابؽ عمى موعد التظاىرة الذى كاف محدد ليا يـو الجمعة 1/5/2014الخميس 
حيث صمـ الطاعف عمى عدـ مغادرة القسـ إال بتحرير محضر إثبات حالة يثبت إمتناع الداخمية عف الرد عمى 

طمبو ولـ يتبقى عمى موعد التظاىرة إال ساعات، وبعد مماطمة مف القسـ وتشاورات بيف المأمور وقيادات 
مقدـ الطمب تقدـ بصورة "وزارتو مرة أخرى، قاـ المأمور بالتأشير عمى صورة طمب الطاعف بالعبارة التالية

ضوئية وطمب التأشير عمييا بالرد ونفيد عدـ الموافقة عمى الطمب حيث أف المنطقة المشار 
إلييا بالطمب منطقة مسيرات لمجماعات اإلرىابية، ومف المتوقع التعدى عمى المسيرة المقترحة 

 "وحدوث تداعيات أمنية
فطمب منيـ الطاعف تحديد موعد آخر إلقامة وتنظيـ ليذه المسيرة، وتحديد خط سيرىا، إال أف مأمور القسـ 

تقدمت بطمب، " رفض ذلؾ، بؿ ورفض تحرير محضر إثبات حالة بواقعة الرفض الجديدة وذكر لمطاعف 
واستممتو منؾ، وسممتؾ ما يفيد الرفض، لف أسممؾ أو أستمـ منؾ أى أوراؽ أخرى، ولف أحرر لؾ أى محاضر 

 "بالواقعة، وأمامؾ المحكمة روحيا
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 ة مف ثورة يناير وموجاتيا الثوريو المتتاليةولما كاف  التعبير عف الرأى واإلحتجاج والتظاىرحقوؽ مكتسب
 ة  ينظـ الحؽ فى اإلجتماعات العاـ2013 لسنة 107ولماكاف القانوف رقـ ة، فضاًل عف أنيا حقوؽ دستوري
التصريح لمطاعف بتنظيـ ىذه  (وزارة الداخمية)، ولما كاف رفض قسـ الشرطة.ةوالمواكب والتظاىرات السممي

إداريا مخالفًا لمقانوف يعد معو قراراً المسيرة، ورفض تحديد موعد آخر إلقامتيا أو خط سير جديد لتنظيميا
طعنا عمى القرار  الماثمة إلقامة دعواهالطاعفالقضاء اإلدارى مما حدا با جميعا يختص بنظرهيترتب عميو آثار 

التصريح لمطاعف بتنظيـ مسيرةبمحيط منطقة حدائؽ القبو تيدؼ الصادر مف المطعوف ضدىـ باإلمتناع عف 
لغاء  إلى االحتجاج السياسى عمى زيادة أسعار الكيرباء والمياه والغاز، وتطالب ببلغاء قانوف التظاىر، وا 

لغاء محاكمة المدنييف عسكريًابما يترتب عمى ذلؾ مف آثار أخصيا  تحديد موعد  تعديالت قانوف االستثمار، وا 
آخر إلقامة وتنظيـ ىذه المسيره وتبياف خط سيرىا العالف االحتجاج السياسى بشأف ىذه المطالب السالؼ 

:- بيانيا، وذلكعمى التفصيؿ التالى

 :- اإلطار الدستورى لمنزاع :أوالً 
 :- عمى 2014 الدستور المصرى لعاـ نص

 (1)مادة اؿ

نظاميا جميورية مصر العربية دولة ذات سيادة، موحدة ال تقبؿ التجزئة، وال ينزؿ عف شيء منيا، "
 ................".، يقـو عمى أساس المواطنة وسيادة القانوفجميوري ديمقراطي

 (4)مادة اؿ

السيادة لمشعب وحده، يمارسيا ويحمييا، وىو مصدر السمطات، ويصوف وحدتو الوطنية التي تقـو عمي "
 ".مبادىء المساواة والعدؿ وتكافؤ الفرص بيف جميع المواطنيف، وذلؾ عمى الوجو المبيف فى الدستور

 (5)مادة اؿ

يقـو النظاـ السياسي عمى أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداوؿ السممى لمسمطة، والفصؿ بيف "
حتراـ حقوؽ اإٍلنساف وحرياتو، عمى الوجو المبيف إالسمطات والتوازف بينيا، وتالـز المسئولية مع السمطة، و

 ".فى الدستور

 (15)مادة اؿ

 ".اإلضراب السممى حؽ ينظمو القانوف"

 (65)مادة اؿ

 رأيو بالقوؿ، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلؾ فالتعبير عولكؿ إنساف حؽ . حرية الفكر والرأى مكفولة"
 ."مف وسائؿ التعبير والنشر
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 (73)مادة اؿ

لممواطنيف حؽ تنظيـ االجتماعات العامة، والمواكب والتظاىرات، وجميع أشكاؿ اإلحتجاجات السممية، غير "
 .حامميف سالحًا مف أى نوع، ببخطار عمى النحو الذى ينظمو القانوف

وحؽ االجتماع الخاص سمميًا مكفوؿ، دوف الحاجة إلى إخطار سابؽ، واليجوز لرجاؿ األمف حضوره أو 
 ".مراقبتو، أو التنصت عميو

 (85)مادة اؿ

لكؿ فرد حؽ مخاطبة السمطات العامة كتابة وبتوقيعو، وال تكوف مخاطبتيا باسـ الجماعات إال لألشخاص "
 ."االعتبارية

 (87)مادة اؿ

 .........................."مشاركة المواطف فى الحياة العامة واجب وطنى،"

 (190)مادة اؿ

مجمس الدولة جية قضائية مستقمة، يختص دوف غيره بالفصؿ فى المنازعات اإلدارية، ومنازعات التنفيذ "
المتعمقة بجميع أحكامو، كما يختص بالفصؿ في الدعاوى والطعوف التأديبية، ويتولى وحده اإلفتاء فى 

المسائؿ القانونية لمجيات التي يحددىا القانوف، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانيف والقرارات ذات الصفة 
التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التي تكوف الدولة، أو إحدى الييئات العامة طرفًا فييا، ويحدد القانوف 

 ".اختصاصاتو األخرى

 (192)مادة اؿ

تتولى المحكمة الدستورية العميا دوف غيرىا الرقابة القضائية عمى دستورية القوانيف، والموائح، وتفسير "
النصوص التشريعية، والفصؿ فى المنازعات المتعمقة بشئوف أعضائيا، وفى تنازع االختصاص بيف جيات 

القضاء، والييئات ذات االختصاص القضائى، والفصؿ فى النزاع الذي يقـو بشأف تنفيذ حكميف نيائييف 
متناقضيف صادر أحدىما مف أى جية مف جيات القضاء، أو ىيئة ذات اختصاص قضائى، واآلخر مف جية 

 .أخرى منيا، والمنازعات المتعمقة بتنفيذ أحكاميا، والقرارات الصادرة منيا

 ."ويعيف القانوف االختصاصات األخرى لممحكمة، وينظـ اإلجراءات التى تتبع أماميا

 (206)مادة اؿ

الشرطة ىيئة مدنية نظامية، فى خدمة الشعب، ووالؤىا لو، وتكفؿ لممواطنيف الطمأنينة واألمف، وتسير عمى "
حفظ النظاـ العاـ، واآلداب العامة، وتمتـز بما يفرضو عمييا الدستور والقانوف مف واجبات، واحتراـ حقوؽ 
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اإلنساف وحرياتو األساسية، وتكفؿ الدولة أداء أعضاء ىيئة الشرطة لواجباتيـ، وينظـ القانوف الضمانات 
 ".الكفيمة بذلؾ

 :اإلطار القانونى لمنزاع: ثانياً 
 بتنظيـ الحؽ فى االجتماعات العامة والمواكب والتظاىرات 2013 لسنة 107قرار رئيس الجميورية بالقانوف 

 :السممية
 :منو عمى (3)نصت المادة

الموكب ىو كؿ مسيرة ألشخاص فى مكاف أو طريؽ أو ميداف عاـ يزيد عددىـ عمى عشرة لمتعبير سمميًا ""
 "عف آراء أو أغراض غير سياسية

 :نصت المادة الرابعة منو عمى

التظاىرة ىى كؿ تجمع ألشخاص يقاـ فى مكاف عاـ أو يسير فى الطريؽ والمياديف العامة يزيد عددىـ عمى "
 "عشرة، لمتعبير سمميًا عف آرائيـ أو مطالبيـ أو احتجاجاتيـ السياسية

 :منو عمى (8)نصت المادة 

يجب عمى مف يريد تنظيـ اجتماع عاـ أو تسيير موكب أو تظاىرة أف يخطر كتابة بذلؾ قسـ أو مركز "
الشرطة الذى يقع بدائرتو مكاف االجتماع العاـ أو مكاف بدء سير الموكب أو التظاىرة، ويتـ اإلخطار قبؿ بدء 
االجتماع العاـ أو الموكب أو التظاىرة بثالثة أياـ عمؿ عمى األقؿ وبحد أقصى خمسة عشر يومًا وتقصر ىذه 
المدة إلى أربع وعشريف ساعة إذا كاف االجتماع انتخابيًا، عمى أف يتـ تسميـ اإلخطار باليد أو بموجب إنذار 

 :عمى يد محضر، وأف يتضمف اإلخطار البيانات والمعمومات اآلتية

 .مكاف االجتماع العاـ أو مكاف وخط سير الموكب أو التظاىرة-1

 .ميعاد بدء وانتياء االجتماع العاـ أو الموكب أو التظاىرة-2

موضوع االجتماع العاـ أو الموكب أو التظاىرة، والغرض منيا، والمطالب والشعارات التى يرفعيا -3
 .المشاركوف فى أى منيا

أسماء األفراد أو الجية المنظمة لإلجتماع العاـ أو الموكب أو التظاىرة وصفاتيـ ومحؿ إقامتيـ ووسائؿ -4
 ."االتصاؿ

 :عمى (10)المادة 

 وقبؿ الميعاد المحدد لبدء –يجوز لوزير الداخمية أو مدير األمف المختص فى حالة حصوؿ جيات األمف " 
عمى معمومات جدية أو دالئؿ عف وجود ما ييدد األمف والسمـ، أف - االجتماع العاـ أو الموكب أو التظاىرة
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يصدر قرار مسببًا بمنع االجتماع العاـ أو الموكب أو التظاىرة أو إرجائيا أو نقميا إلى مكاف آخر أو تغيير 
 .مسارىا، عمى أف  يبمغ مقدمى االخطار بذلؾ قبؿ الميعاد المحدد بأربع وعشريف ساعة عمى األقؿ

ومع عدـ اإلخالؿ باختصاص محكمة القضاء اإلدارى، يجوز لمقدمى اإلخطار التظمـ مف قرار المنع أو 
 "اإلرجاء إلى قاضى األمور الوقتية بالمحكمة االبتدائية المختصة عمى أف يصدر قراره عمى وجو السرعة

 :عمى (21)وتنص المادة 

يعاقب بالغرامة التى ال تقؿ عف عشرة آالؼ جنيو وال تجاوز ثالثيف ألؼ جنيو كؿ مف قاـ بتنظيـ اجتماع عاـ "
 ."أو موكب أو تظاىرة دوف اإلخطار المنصوص عميو فى المادة الثامنة مف ىذا القانوف

 :القرار الطعيف ينحرؼ بالسمطة: ثالثاً 
غنى عف البياف ما أحدثتو إصدار قانوف التظاىر مف جدؿ داخؿ المجتمع المصرى حيث ذىبت العديد مف 

إلى أف القانوف كارثة ويعد رده عف المكاسب التى حققيا - ومنيـ الطاعف-القوى الشبابية وفصائؿ الثورة  
 وكاف أبرزىا كسره لكؿ القيود التى تحوؿ بينو وبيف ممارسة حقوقو 2011 يناير 25المواطف المصرى منذ 

الدستورية ولعؿ أبرزىا كاف الحؽ فى التجمع والتظاىر وحرية الرأى والتعبير لذا رأت كؿ ىذه الفصائؿ فى 
نصوص ىذا القانوف ما ىى إال وسيمة لتقييد ىذا الحؽ ومصادرتو تحت مسمى تنظيـ ممارستو، فى حيف 

ذىبت الرئاسة والحكومة فى تبرير إصدارىا ليذا التشريع  إلى أف القانوف ضرورة لضبط ممارسة األفراد ليذا 
 .الحؽ وحتى يتـ مف خاللو تحقيؽ التوازف بيف الحريات الفردية والمصالح الجماعية لممجتمع

وفى أوؿ يـو لتطبيؽ أحكاـ ىذا القانوف تـ إلقاء القبض عمى عشرات مف الشباب والشابات مف مجموعة ال 
مقر إنعقاد اجتماعات الجمعية - أماـ مجمس الشورى-لممحاكمات العسكرية التى قامت بتنظيـ تظاىرة 

احتجاجًا عمى ورود نص فى مسودة الدستور يتيح محاكمة المدنييف أماـ القضاء - التأسيسية لمدستور
وقد تصادؼ ىذا اليـو المعمف عنو مسبقا مف مجموعة ال لممحاكمات العسكرية مع اليـو األوؿ - العسكرى

 .لتطبيؽ قانوف التظاىر الذى صدر فجأة ودوف نقاش مجتمعى بشأنو
وتوالت القضايا فى مواجية شباب ىذه الثورة المعترض عمى ممارسات السمطات العامة فى الشأف العاـ ، 

 يناير قامت قوات الشرطة باستخداـ المعايير المزدوجة وتطبيؽ القانوف فى 25ليس ىذا فحسب بؿ فى ذكرى 
ىذا اليـو بشكؿ انتقائى وانحياز سياسى فج ففى الوقت الذى كانت فيو مسيرات تؤيد قيادات الجيش والشرطة 
ويتـ نقميا تميفزيونيًا وتوفر ليا الشرطة كؿ الحماية وال تعوؽ أيا مف إجراءاتيا، كانت الشرطة تمقى القبض 

عمى المسيرات المؤيدة لالخواف، وكذا ألقت القبض عمى مسيرات الشباب المناىض لإلخواف والسمطة معَا فمثال 
يالمى "و " يسقط كؿ مف خاف عسكر فموؿ إخواف" تـ إلقاء القبض عمى مجموعة مف المعادى كانت تيتؼ 

وكانت الشرطة تستخدـ فى إجراءات إلقاء القبض عمييـ ىذا " بتيتؼ مرسى وسيسى والدا ىيرجع والدا رئيسى
 .القانوف بزعـ أف تمؾ المسيرات تمت بدوف اإلخطار المنصوص عميو فى المادة الثامنة منو
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واستمرت السمطات الحالية تستخدـ ىذا القانوف كسيفًا مسمطًا عمى رقاب كؿ الحركات السياسية المعارضة فى 
طوؿ البالد وعرضيا وأيا كاف إنتمائيا السياسى المعارض لمحكـ وسياساتو فالتظاىر أضحى حقا لمؤيدى 

 .الرئيس المؤقت وحكومتو، وصار محظورًا عمى كؿ معارضييـ

اليوـ فى النزاع الماثؿ فبف الطاعف ومف معو ىـ مف أنصار الطريؽ الثالث الذى يرفض الدولة الدينية 
ويرفض الدولة البوليسية، ويرى أف العدالة اإلجتماعية والتوزيع العادؿ لمثروة فى المجتمع ىى محاور الصراع 

ف الصراع بيف تيار  الحقيقى الذى خرجت ألجمو المالييف طمعًا فى عيش وحياة كريمة وحرية حقيقية، وا 
اإلسالـ السياسى والدولة العميقة بوجييا العسكرى والشرطى يسعى لوأد تمؾ المطالب االجتماعية فكما رفع 
مرسى أسعار السمع والخدمات األسياسية فى المجتمع وقاـ بزيادة الضرائب غير المباشرة عمى المواطنيف 
شأف ضرائب المبيعات جاء نظاـ عدلى منصور والسيسى ليستكمؿ مسيرة مرسى بتعميؽ الظمـ اإلجتماعى 

ورفع الدعـ  وزيادة أسعار الغاز والكيرباء والمياه ثـ إصدار قانوف يحـر المواطنيف مف فرض رقابتيـ 
الشعبية عبر التقاضى عمى عقود الدولة التى تيدر الماؿ العاـ، لذا تقدـ الطاعف بطمب يخطر فيو مأمور 
القسـ بالتظاىر وخط سيرىا و موعدىا والفترة الزمنية التى قد تستغرقيا ومطالبيا، إال أنو فوجىء بمماطمة 

وبعد مأمور القسـ  ورفضو إستالـ الطمب ، ولما طمب تحرير محضر إثبات حالة برفضو إستالـ اإلخطار 
تشاورات بيف مأمور القسـ وقيادات وزارتو استمرت أكثر مف أربعة ساعات، قاـ المأمور ببستالـ الطمب وأشر 

استممت الطمب وجارى الرد بالموافقة أو الرفض وفقا لمظروؼ األمنية التى تحيط "عميو بالعبارة التالية 
، وىى عبارة تعنى فى مضمونيا رسالة لمطاعف بعدـ إجراء التظاىرة إال بعد "بالداخمية وخاصة يـو الجمعة

موافقة الداخمية، وبالتالى ظؿ الطاعف يتردد عمى قسـ الشرطة كؿ يـو لمحصوؿ عمى الموافقة مف القسـ 
لتنظيـ التظاىرة والبدء إجراءاتيا واإلعالف عنيا، إال أف رد مأمور القسـ فى كؿ مرة كاف يتضمف عبارة واحدة 

 وىو اليـو السابؽ عمى موعد 1/5/2014، واستمر الوضع كذلؾ حتى يـو الخميس "الوزارة لـ تبمغنى ردىا" 
 حيث صمـ الطاعف عمى عدـ مغادرة القسـ إال بتحرير 2/5/2014التظاىرة الذى كاف محدد ليا يـو الجمعة 

محضر إثبات حالة يثبت إمتناع الداخمية عف الرد عمى طمبو ولـ يتبقى عمى موعد التظاىرة إال ساعات، وبعد 
مماطمة مف القسـ وتشاورات بيف المأمور وقيادات وزارتو، قاـ المأمور بابالغ الطاعف برفض الداخمية ليذه 

مقدـ الطمب تقدـ بصورة ضوئية وطمب "التظاىرة وقاـ بالتأشير عمى صورة طمب الطاعف بالعبارة التالية 
التأشير عمييا بالرد ونفيد عدـ الموافقة عمى الطمب حيث أف المنطقة المشار إلييا بالطمب 
منطقة مسيرات لمجماعات اإلرىابية، ومف المتوقع التعدى عمى المسيرة المقترحة وحدوث 

 "تداعيات أمنية
ومف جماع ما تـ ذكره يتضح أف رفض المطعوف ضدىـ تمكيف الطاعف مف القياـ بيذه التظاىرة ، وربط ىذا 
الرفض بالسياؽ العاـ لألحداث فى مصر وبما تمارسو السمطة العامة مف ترصد لمحؽ فى التظاىر ومالحقة 
كؿ مف يرغب فى القياـ بو يعكس صورة واضحة مف صور إنحراؼ الجية اإلدارية بالسمطة فال يعقؿ أف ىذه 
الدولة التى طالب وزير دفاعيا السابؽ نزوؿ المواطنيف لمشوارع العالف تفويضو بمحاربة االرىاب، وطالب 
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 يناير، وعقدت استفتاء عمى دستور، وتستعد 25وزير داخميتيا الشعب لمنزوؿ باالحتفاؿ بذكرى ثورة 
النتخابات رئاسية ترفض تمكيف المواطنيف مف مسيرة ضد الغالء بزعـ أف المنطقة منطقة مسيرات لمجماعات 
االرىابية عمى الرغـ أف ىذه المنطقة تحديدًا  لـ تشيد أى مسيرات لمجماعات التى يتحدث عنيا مأمور القسـ 

نما ترتبط بأىداؼ التظاىرة ومطالبيا فيى تظاىرة  ، وحقيقة الرفض ال ترتبط بالجماعات المشار إلييا، وا 
تفضح الغالء وتعمف االحتجاج عمى السياسات االقتصادية التى يتبعيا المطعوف ضدىـ والتى تعمؽ مف دوائر 
الفقر وتتبنى قوانيف تساعد عمى تسييؿ  االستيالء عمى الماؿ العاـ، وتحوؿ دوف استرداد ىذا الشعب لثرواتو 

، فالقرار الطعيف ىدفو كتـ أصوات كؿ رافضى ىذا الغالء وحرمانيـ مف التظاىرة عمى النحو الذى .المنيوبة
ف قاموا بيا يقعوا تحت طائمتو، لذا فالقرار الطعيف يجسد صورة مف صور االنحراؼ  ينظمو القانوف، وا 

بالسمطة لتحقيؽ أغراض سياسية لصالح نظاـ الحكـ تحوؿ دوف ممارسة الطاعف لحقو الدستورى فى التظاىر 
 . رغـ اتباعو لكافة الطرؽ التى نص عمييا ىذا القانوف

 :القرار الطعيف يناىض مبدأ المشروعية : رابعأً 
إف القرار الطعيف فى حقيقتو يعكس مصادرة لمحؽ فى التظاىر، وانحياز السمطة إلى تقويض ممارسة ىذا 

 مف ىذا 10الحؽ، فالجية االدارية لـ تكمؼ نفسيا عناء إختيار أيا مف البدائؿ المنصوص عمييا فى المادة 
 تجيز لمجية االدارية أربع 10القانوف لتوازف بيف حقوؽ االفراد والصالح العاـ الذى تدعى حمايتو، فالمادة 

 :خيارات

 .منع التظاىرة: الخيار األوؿ

 .إرجاء موعد التظاىرة: الخيار الثانى

 .نقؿ التظاىرة إلى مكاف آخر: الخيار الثالث

 .تغيير مسار التظاىرة: الخيار الرابع

وبدال مف أف تتخير الجية اإلدارية أيا مف الخيارات الثالثة األخيرة والتى فى مضمونيا تفتح الباب لمتوازف 
السابؽ اإلشارة إليو نجدىا إختارت ومنذ البداية الخيار األوؿ وىو منع التظاىرة، فمـ تتسمـ اإلخطار إال بعد 

 .مماطمة ولـ تعمف عف رفضيا لمتظاىرة إال قبؿ ساعات معدودة مف موعد عقدىا

 إف مبدأ المشروعية يعنى خضوع الدولة لمضموف القانوف وجوىره فى كؿ تصرفاتيا ويرتكز جوىر ىذا 
التشريع وفقا لما تـ إعالنو إلى تنظيـ ممارسة األفراد لحؽ التظاىر وليس مصادرتو ومنعو أو التوقؼ عف 
طرح البدائؿ التى توازف بيف حقوؽ االفراد وحرياتيـ وبيف الصالح العاـ وكاف األولى بالجية اإلدارية أف 

تقترح عمى الطاعف يـو بديؿ أو مكاف بديؿ أو تقترح مسار مختمؼ لممسيرة ولكنيا انحازت لممصادرة والمنع 
 .مما ُيوقع القرار فى حومة مناىضة مبدأ المشروعية

 :القرار الطعيف صدر إستنادا لنصيف مشوب بعدـ دستوريتيما: خامساً 
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 لمشعب ىو الذى ةعمى أف  السياد_بؿ والدساتير المتعاقبة_تور المصرى وفى ضوء ما تقدـ فقد أكد الدس
  كانت ومنيا اإلحتجاجات والتظاىراتةيمارسيا ويصونيا ويحمييا، وحرية التعبير عف الرأى بأى وسيؿ

ىا لو، ئفى خدمة الشعب، ووالستور بؿ وأكد الدستور عمى واجب ىيئة الشرطةىى حقوؽ كفميا الدوالمسيرات
،لذا ذىب الدستور إلى النص حتراـ حقوؽ اإلنساف وحرياتو األساسيةإ لممواطنيف الطمأنينة واألمف، تياؿاوكؼ

صراحة عمى كفالة حؽ التظاىر لممواطنيف مشترط عمييـ أف يقوموا باإلخطار عمى النحو الذى ينظمو 
 : عمى2014مف دستور  (73)مادة القانوف، فقد نصت اؿ

لممواطنيف حؽ تنظيـ االجتماعات العامة، والمواكب والتظاىرات، وجميع أشكاؿ اإلحتجاجات السممية، غير "
 .حامميف سالحًا مف أى نوع، ببخطار عمى النحو الذى ينظمو القانوف

وحؽ االجتماع الخاص سمميًا مكفوؿ، دوف الحاجة إلى إخطار سابؽ، واليجوز لرجاؿ األمف حضوره أو 
 ".مراقبتو، أو التنصت عميو

أف : أف يكوف المتظاىريف غير حامميف سالحًا، والثانى: األوؿ : وىو ما يعنى أف الدستور اشترط شرطيف
 .يقوموا باإلخطار عمى النحو الذى ينظمة القانوف

 لسنة 107 مف قرار رئيس الجميورية بالقانوف رقـ 10وبتطبيؽ ىذا النص عمى النزاع الماثؿ نجد أف المادة 
 قد حولت األمر مف إخطار الذى اشترطو الدستور إلى ما يشبو اإلذف والتصريح وأفرغت جوىر النص 2013

 :الدستورى مف مضمونو وجعمتو أقرب لمتصريح أو اإلذف فى أربع نقاط
 .أتاحت لمداخمية عبر وزيرىا أو مدير األمف المختص أف يصدر قرارًا بمنع التظاىرة: أوالً 
أف القانوف منح الداخمية ىذه السمطة وفتح ليا الباب بأف جعؿ سبب المنع يعود ألسباب مبيمة  : ثانياً 

ومطاطة وال يمكف رقابتيا وال التيقف مف حقيقتيا وىو حصوؿ الداخمية عمى معمومات جدية أو دالئؿ عف 
 .وجود ما ييدد األمف والسمـ 

بدال مف إلزاـ الداخمية بأف تتقدـ ىى لممحكمة الثبات مدى جدية تحرياتيا، وأف يكوف قرار المنع مف : ثالثاً 
القاضى، ألقى المشرع بالعبء كمو عمى طالب التظاىر الذى يجب عميو أف يذىب ىو لممحكمة، ويطمب منيا 

 .تمكينو مف التظاىرة رفض الداخميو ليا
جعؿ لمداخمية الحؽ فى رفض التظاىرة حتى قبؿ الميعاد المحدد ليا بأربع وعشريف ساعة فى تجاىؿ : رابعاً 

واضح لحقيقة أف مثؿ ىذه األعماؿ الجماىيرية تحتاج لمجيود كبير وال يمكف إلغائيا فى المحظات الختامية 
والتى غالبا ما تكوف لحظات التعبئة الحرجة، وغالبا ما يكوف تكرارىا أمر صعب المناؿ وىو ما سيدفع 

بالمتظاىريف لمنزوؿ لمشارع دوف اتباع النص القانونى النو فى الواقع ال ينظـ كيفية ممارسة المواطف لمحؽ 
لكنو يضع لمجية االدارية النصوص التى تمكنيا مف إجياض أى تظاىرة تتـ وفقا لمقانوف، وىو األمر الذى تـ 

 .عمى نحو تفصيمى مع الطاعف فى طعننا الماثؿ
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المنصوص عميو فى  الدستوريختمؼ تماما عف إجراءات اإلذف و التصريح ةولما كاف اإلخطار بتنظيـ تظاىر
المنصوص عميو فى قانوف التظاىر فاإلخطار مدلوؿ مناقض لمتصريح وقانوف التظاىر بشكمو الحالى وما 

 .رتبو مف إجراءات وعقوبات مبالغ فى تقديرىا قد سمؾ مسمكا يناقض روح النص الدستورى
وفى الحقية ال يمكف النظر ليذا النزاع بمعزؿ نص المادة الثامنة مف ذات القانوف والتى ألزمت المواطنيف بأف 
يكوف اإلخطار بقسـ أو مركز الشرطة متجاىاًل أف جياز الشرطة أحد أبرز وأىـ األجيزة التنفيذية ومف الممكف 

أف تكوف التظاىرة فى مواجيتو أو بسبب ممارسات العامميف بو، كما أف عبء تأميف أى تظاىرة وجمع 
أقرب -  لتخفيؼ العبء عميو–تحريات ومعمومات عنيا ىو الذى سيقـو بيا وكؿ ذلؾ قد يجعؿ ىذا الجياز 

لرفض تمؾ التظاىرات أو االمتناع عف استالـ االخطار ففى النزاع الماثؿ لوال كاف الطاعف أحد أبرز المحاميف 
بحدائؽ القبة وصمـ عمى تقديـ الطمب والحصوؿ عمى توقيع المأمور أو تحرير محضر وصمـ عمى الحصوؿ 

عمى رد مكتوب فما بالنا بأى مواطف أو عامؿ يرغب فى تنظيـ تمؾ التظاىرات ، وكاف األولى بالمشرع أف 
يجعؿ اإلخطار بمثؿ ىذه التظاىرات مثال بقمـ الكتاب بالمحكمة االبتدائية أو بمقر مجمس الدولة بالمحافظة، 
ليتقدـ ليا طالب التظاىر وتقدـ الشرطة أدلتيا وتحرياتيا متى طمبت المنع لكنو االنحراؼ التشريعى الذى 

يعكس حقيقة النصوص الواردة فى ىذا التشريع فيى ال تبغى تنظيـ كيفية ممارسة األفراد ليذا الحؽ الدستورى 
ولكنيا تمكف السمطة التنفيذية عبر ىذا القانوف مف بسط ىيمنتيا عميو ويسيؿ ليا عبر تمؾ النصوص 

محاصرة الحؽ فى التظاىر ومنعو وتحويؿ النص الوارد فى الدستور بيذا الشأف إلى مجرد برواز تشريعى ال 
 .يضمف الحؽ وال يكفمو

 لسنة 107لذلؾ فبننا ندفع بعدـ دستورية نص المادتيف الثامنةو العاشرة مف قرار رئيس الجميورية بالقانوف 
  ونمتمس مف 2014 مف دستور 1،4،5،15،65،73، 85،87،206 لمخالفتيمالنصوص المواد2013

الييئة الموقرة التصريح لنا ببتخاذ إجراءات الطعف أماـ المحكمة الدستورية العميا أو وقؼ الدعوى تعميقيًا 
حالة النزاع لممحكمة لمفصؿ فى مدى دستورية ىذه المادة عمى النحو السالؼ بيانو  .وا 

الشؽ المستعجؿ  :- سادساً 
يشترط لوقؼ تنفيذ القرار المطعوف "  عمى أنو 1972 لسنو 47 مف قانوف مجمس الدولة رقـ 49تنص المادة 

ركف الجدية باف يكوف الطمب قائما بحسب الظاىر مف األوراؽ عمى أسباب : فيو تحقؽ ركنيف مجتمعيف أوليما 
ف يترتب عمى تنفيذ ذلؾ القرار نتائج يتعذر أب: ركف االستعجاؿ :  وثانييما ،يرجح معيا إلغاء القرار المطعوف فيو

". تداركيا 

لما كانت سمطة وقؼ التنفيذ متفرعة مف سمطة اإللغاء ومشتقة " كما إستقرت محكمة القضاء اإلدارى عمى أنو 
منيا ومردىا إلى الرقابة القانونية التي يبسطيا القضاء األدارى عمى القرار األدارى عمى أساس وزنو بميزاف 

القانوف وزنا مناطو إستظيار مشروعية القرار أو عدـ مشروعيتو مف حيث مطابقتو لمقانوف فال يمغى قرار إال إذا 
إستباف عند نظر طمب اإللغاء أنو قد أصابو عيب يبطمو لعدـ االختصاص أو مخالفة القانوف أو االنحراؼ بالسمطة 
وال يوقؼ قرار عند النظر في طمب وقؼ التنفيذ إال إذا بدا مف مخالفة القانوف أو االنحراؼ بالسمطة وال يوقؼ قرار 
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عند النظر في طمب وقؼ التنفيذ إال إذا بدا مف ظاىر األوراؽ إف النعي عمى القرار بالبطالف يستند إلى أسباب 
" جدية وقامت إلى جانب ذلؾ حالة ضرورة مستعجمة تبرر وقؼ التنفيذ مؤقتا لحيف الفصؿ في طمب اإللغاء

 " 25/11/1961جمسة _ ؽ 14 لسنو 137طعف رقـ _ حكـ محكمة القضاء األدارى "
:- ركف الجدية - 1

نحراؼ مصدره في  يتوفر ركف الجدية نظرًا لرجحاف إلغاء القرار المطعوف فيو لمخالفتو الدستور و القانوف  وا 
.  التى ساقيا الطاعف ةإستعماؿ السمطة اإلدارية المخولة لو ولألسانيد القانوني

:- ركف االستعجاؿ - 2
يتوافر ركف اإلستعجاؿ لوجود خطر ييدد الطاعنيف ويعرضيـ لنصوص جزائيو وعقابيو فى ظؿ سرياف القرار 

فضاًل عف أف إىدار .المطعوف عميو وحدوث نتائج يتعذر تداركيا مف جراء االستمرار فى  عدـ تمبية طمب الطاعف 
الحقوؽ التى نص عمييا الدستور يتوافر فييا دومًا ركف اإلستعجاؿ   

بنػػاء عميػػو 
:- يمتمس الطاعف تحديد أقرب جمسو لنظر الطعف  و الحكـ لو  باألتي 

منع الطاعف  مف وقؼ تنفيذ القرار الصادر مف المطعوف ضدىـ ب:قبوؿ الدعوى شكاًل وبصفو مستعجمو:-أوال 
تنظيـ مسيرة بمحيط منطقة حدائؽ القبو تيدؼ إلى االحتجاج السياسى ورفض زيادة أسعار الكيرباء والمياه 

والغاز، وتطالب ببلغاء قانوف التظاىر، وتعديالت قانوف االستثمار التى تقصر الطعف عمى العقود االدارية عمى 
طرفى التعاقد، وترفض االستمرار محاكمة المدنييف عسكريًا بما يترتب عمى ذلؾ مف أثار أخصيا  تحديد موعد آخر 

 إلقامة وتنظيـ ىذه المسيره لذات المطالب
وفى الموضوع إلغاء القرار الطعيف وما يترتب عمى ذلؾ مف أثار  :- نياً ثا

.   والزاـ المطعوف ضدىـ بالمصاريؼ ومقابؿ اتعاب المحاماة 
وكيال الطاعف 
 خالد عمى عمر

عالء الديف عبد التواب 

 محمد عادؿ سميماف

 خالد الجماؿ
 محاموف
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 :- بناء عمى طمب/    /        إنو في يـو        الموافؽ   

 طارؽ محمد العوضى /  السيد 
 القاىره -  حدائؽ القبو– امتداد ولى العيد 36وموطنو المختار مركز دعـ دولة القانوف الكائف 

-  ش سكة الفضؿ  متفرع مف شارع طمعت حرب 1والمركز المصري لمحقوؽ اإلقتصادية واإلجتماعية الكائف 
القاىرة  – وسط البمد – الدور الثالث 

ضد 
" بصفتو"رئيس الجميوريو                                                 / السيد 
" بصفتو"رئيس مجمس الوزراء                                              /السيد 
" بصفتو"وزير الداخميو                                                    / السيد 
" بصفتو"محافظ القاىره                                                    / السيد 
 بصفتو"مأمور قسـ شرطة حدائؽ القبو                                   / السيد 

 ويعمنوا سيادتيـ جميعا بييئة قضايا الدولة بميداف سفنكس الميندسيف  

/  مخاطبا مع

 الموضػػػػػػوع
جراء  أنا المحضر سالؼ الذكر انتقمت و أعمنت المعمف إلييـ كال بصورة مف ىذا الطعف لمعمـ بما جاء بو وا 

 مقتضاه

 /وألجؿ العمـ 

 


