املذكرة اإليضاحية
ملقرتح بتعديل قرار رئيس جمهورية مرص العربية بالقانون رقم  107لسنة 2013
بتنظيم الحق يف االجتامعات العامة واملواكب والتظاهرات السلمية
منــذ صــدور القـرار بقانــون  107لســنة  2013بشــأن االجتامعــات العامــة واملواكــب والتظاهـرات وهنــاك العديد مــن األحـزاب واملجموعات
والحــركات السياســية والشــبابية تطالــب بإلغــاء هــذا القانــون نظ ـرا ملــا يحملــه مــن نصــوص تنــال مــن الحــق يف التجمــع ،فضــا عــن
النتائــج التــي أحدثهــا تطبيــق هــذا القانــون مــن الــزج بالعديــد مــن الشــباب والشــابات إىل الســجون بزعــم خــرق نصوصــه.
وقــد عكفــت الوحدتــان القانونيــة والبحثيــة باملركــز املــري للحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة عــى دراســة نصــوص هــذا القانــون ســالف
الذكــر ،وبــدى تعــارض بعــض تلــك النصــوص مــع دســتور  ،2014وقــد نجــح املركــز بالفعــل يف الحصــول عــى ترصيــح مــن محكمــة القضــاء
اإلداري لصالــح األســتاذ طــارق العــويض باتخــاذ إجـراءات الطعــن أمــام املحكمــة الدســتورية عــى املادتــن ( )10( )8مــن القـرار بقانــون
 107لســنة  2013ملخالفتهــا لنــص املــادة  73مــن دســتور .2014
فضــا عــن عجــز النصــوص الــواردة ىف هــذا القانــون عــن تحقيــق التــوازن بــن حــق املواطنــن الدســتوري يف التجمــع وبــن رضورات حاميــة
األمــن العــام ،حيــث غلــب عــى تلــك النصــوص إفـراغ حــق التجمــع مــن مضمونــه ،ومتكــن قــوات الرشطــة مــن رفــض أي تجمــع أو فضــه
وتفريقــه دون أســباب موضوعيــة تســتدعي هــذا الرفــض أو الفــض والتفريــق ،ودون أي رقابــة حقيقيــة مــن القضــاء عــى تلــك املامرســات
الرشطية.

وقــد قــام املركــز بإعــداد مقــرح بتعديــل أحــكام هــذا القانــون لتــاىف العيــوب الدســتورية الــواردة بــه ،ولتحقيــق التــوازن املفتقــد
والســالف اإلشــارة إليــه ،وهــذا املقــرح املرفــق عبــارة عــن جــدول مكــون مــن أربعــة خانــات:

الخانة األوىل :رقم املادة.
الخانة الثانية :نص املادة يف القانون الحايل.
الخانة الثالثة :نص املادة يف املرشوع املقرتح.
الخانة الرابعة :مالحظات حول التعديل املقرتح.

ومن أهم مالمح هذا التعديل املقرتح:
أوال :التفرقة بني التجمعات املنظمة والتجمعات العفوية.
ثانيا :رفع حد التجمع من عرشة أشخاص إىل مائة شخص.
ثالثــا :اســتبدال الجهــة التــي يوجــه لهــا اإلخطــار مــن قســم الرشطــة الواقــع يف دائرتــه التجمــع إىل املحافــظ املختــص الواقــع يف دائرتــه
التجمــع.
رابعــا :إل ـزام املشــاركني يف التجمعــات املنظمــة بــأن يكــون اإلخطــار قبــل خمســة أيــام عــى األقــل مــن املوعــد املحــدد للتجمــع ،وليــس
ثالثــة أيــام كــا ورد بالقانــون الحــايل.
خامســا :أتــاح املقــرح للمواطنــن الحــق يف التجمعــات العفويــة عــى األحــداث التــى تظهــر عــى الســطح العــام خــال  48ســاعة مــن
حدوثهــا ،وأجــاز لهــم القيــام باإلخطــار املنــوه عنــه بالقانــون.
سادسا :جعل جميع اللوائح والقرارات التنفيذية لهذا القانون تصدر من مجلس الوزراء وليس من وزير الداخلية أو املحافظني.
ســابعا :أتــاح املقــرح للقضــاء اإلداري أن يبســط رقابتــه عــى طلــب املحافــظ املختــص بإلغــاء تلــك التجمعــات أو تأجيلهــا بعــد التيقــن مــن
جديــة األدلــة التــى يســتند إليهــا يف طلبــه ،وألــزم القضــاء بالفصــل يف النـزاع عــى وجــه الرسعــة وقبــل اليــوم املحــدد للتجمــع.
ثامنــا :أتــاح املقــرح للمواطنــن التجمــع يف نطــاق الحــرم اآلمــن أمــام املقــار الرئاســية والربملانيــة واملرافــق العامــة واملنظــات الدوليــة دون
الحاجــة إلخطــار ،وألغــى مناطــق التظاهــر التــي يحددهــا املحافظــن يف القانــون الحــاىل.
تاسعا :أعاد املقرتح وضع تدرج لوسائل فض التجمعات ووسائل استخدام القوة يف مواجهتها.
عــارشا :نــص املقــرح عــى إلغــاء جميــع النصــوص الــواردة بهــذا القانــون وكانــت تتنــاول أفعــال أو جرائــم واردة بقوانــن أخــرى شــأن
تعطيــل املواصــات وحمــل األســلحة والذخائــر ،واكتفــى بالنصــوص الــواردة بشــأن هــذه الجرائــم يف قانــوين العقوبــات واألســلحة والذخائــر.
حــادي عــر :نــص املقــرح عــى إلغــاء عقوبــات الحبــس عــى األخطــاء اإلداريــة التــي تقــع مــن املشــاركني واكتفــى بعقوبــة الغرامــة ،أمــا
الجرائــم الجنائيــة فتكــون عقوبتهــا الجنائيــة كــا وردت بقانــون العقوبــات املــري.
ثاين عرش :نص املقرتح عىل إلغاء قانون التجمهر  10لسنة .1914

