
السيد المستشار / النائب العام
          تحية تقدير واحترام

مقدمه  لسيادتكم كال من :-
1- محمد عادل فهمى على

2- احمد ماهر ابراهيم
ومحلهم المختار مكتب األساتذة / روضة أحمد سيد ، و

.......................................................................

و الكائن مقرهم في 2 ممر بهلر – من شارع قصر النيل – وسط القاهرة
 ضد

أوال: السيد / عبد الرحيم على
ثانيا: السيد / رئيس مجلس ادارة قنوات القاهرة والناس
ثالثا: السيد / رئيس مجلس ادارة شركة فودافون مصر

الموضوع :
طلب تحقيق في واقعة انتهاك حرمة الحياة الخاصة ، ومخالفة نص المادة (309مكرر أ ) من

قانون العقوبات المصري
تفاصيل البالغ :

على الرحيم عبد المدعو األول حقه في المشكو قام ، 2013 ديسمبر 22 األحد يوم مساء                 في
وذلك فهمى عادل ومحمد ، ابراهيم ماهر احمد من لكل مسجلة تليفونية مكالمات بإذاعة ،،،،،،،،              
الصندوق باسم الثاني) حقها في المشكو ) والناس القاهرة قناة على يقدمه برنامج ضمن               كفقرة
التي الدولية والمواثيق المصري الدستور كفله حق الخاصة الحياة حرمة أن وحيث ،              األسود

وقعت عليها مصر ، فضال عن قانون العقوبات الذي افرد لها المواد :

أوال : مادة 309 مكرر :
وذلك ، للمواطن الخاصة الحياة حرمة على اعتدى من كل سنة على تزيد ال مدة بالحبس يعاقب "                 

بان ارتكب احد االفعال االتية فى غير االحوال المصرح بها قانونا او بغير رضاء المجنى عليه.

فى جرت محادثات نوعه كان ايا االجهزة من جهاز طريق عن نقل او سجل او السمع استرق ( أ )                   
مكان خاص او عن طريق التليفون .

(ب)  ،،،،،،،،،

تحصل او الجريمد فى استخدم قد يكون مما وغيرها االجهزة بمصادرة االحوال جميع فى               ويحكم
عليه ، كما يحكم بمحو التسجيالت المتحصلة عن الجريمة او اعدامها."

ثانيا: مادة 309 مكرر ( أ ) :
مستندات او تسجيال عالنية غير فى ولو استعمل او اذاعة سهل او اذاع من كل بالحبس يعاقب "                 
،،،، الشأن صاحب رضاء بغير ذلك كان او السابقة بالمادة المبينة الطرق باحدى عليه               متحصال

" ,,,,,



غير بشكل عليها التحصل تم لمكالمات تسجيالت باذاعة قام قد األول حقه في المشكو أن                وحيث
قانوني ، واذاعها عبر القناة التي يديرها ويشرف عليها المشكو في حقه الثاني ،

، مصر فودافون شركة وهي الثالث حقه في المشكو بمساعدة وقعت قد الجريمة هذه أن                وحيث
حيث أن تليفونات الشاكين وطبقا ألرقامها تتبع شركة فودافون مصر،

قانون مواد منه حذرت ما أوقعت قد للقانون وبالمخالفة خلسة تسجيلها تم التي المكالمات كانت                ولما
تم قد واصطناع اضافة أو عبث اي عن النظر وبغض الخاصة الحياة لحرمة إنتهاك من                العقوبات

في المضمون ،
الى عمدا قد ، الشاكين حقوق على والتغول القانون انتهاك في إمعانا ، حقهما في المشكو كان                  ولما
على األول حقه في المشكو نشرها ثم واذاعتها قانوني غير بشكل المتحصلة التسجيالت هذا               اذاعة

"/http://www.albawabhnews.com " الموقع الذي يديره باسم : البوابة نيوز
 وهما حبيسا السجون مما يؤكد سوء ودناءة مقصد المشكو في حقهم.

ولما كانت النيابة العامة هي المنوط بها الدفاع عن سيادة القانون والزود عن حقوق المواطنين ،
، عليه الخارجين ضد بحزم القانون إعمال في آملين ، سيادتكم إلي البالغ بهذا نتقدم                فإننا

والمنتهكين لخصوصية المواطنين آلهداف تبعد كل البعد عن النبل واالحترام.
العقاب وانزال ، العقوبات قانون لمواد استنادا الجريمة هذه في التحقيق فتح سرعة نرجو               لذلك
باسترقاق وقام بقدميه القانون داس و أجرم عمن بصرها ستغض العدالة أن نفسه له تسول                بمن

السمع على مكالمات خاصة محمية بنص القانون.
وتفضلوا بقبول وافر التقدير

مقدمه لسيادتكم

المحامين
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