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 از شاهدان  سؤال کردن

 

برخالف روند کار در دادگاه، تحقيقات عمومی دارای ماهيت خصمانه نيست 
است. وظيفه تحقيقات عمومی فقط پيدا  سؤال کردنو يک روند مبتنی بر 

نمودن حقيقت است و در اين زمينه از شاهدان کمک خواسته می شود. 
شاهدان " به طرفداری" و يا " عليه" کسی شهادت نمی دهند و بنابراين 
آنطوريکه در دادگاه از شاهد به صورت مستقيم سؤال می شود، در تحقيقات 

  عمومی اين کار صورت نمی گيرد. 

بيان می دارد که " با بعضی از  2006براين اساس، قواعد تحقيقات 
و هيأت تحقيقات می توانند از شاهدان  قوقیوکالی حاستثنائات، فقط 

می تواند شامل  دنسؤال کنند. اما سؤاالتی که تيم تحقيقات مطرح می کن
شرکت کنندگان اصلی  به  نمايندگان حقوقیبعضی از سؤاالتی باشد که 

، اساس شواهدی که قبل از جلسه دادرسی در اختيارشان گذاشته شده است
خطوط مطابق با  سؤال کردن می تواندطور کلی،  . بهپيشنهاد داده اند

که شرکت کنندگان اصلی و يا ساير شاهدان در زمان  باشد تحقيقاتی
 ارائه شواهد توسط خودشان ايجاد شده است. 

شاهدانی که در برابر تيم حقيقات حاضر می شوند، اظهارات شان مورد 
  شد.مرور قرار خواهد گرفت و به ساير مواد مرتبط ارجاع داده خواهند 

روند سؤال می تواند مفصل و مشروح و اغلب کامال تفحص گونه باشد.  
 لروند های تحقيقات جهت يافتن حقايق طراحی می شود و سؤال کردن مفص

حقايق را زمينه درک کامل  ممکنبا اين هدف صورت می گيرد که تا حد 
مسئوليت مدنی و  به تعيين فراهم نمايد. تيم تحقيقات اجازه ندارد که

و بنابراين سؤاالت با هدف تعيين گناه و يا بی  بپردازديا جزايی 
   گناهی مطرح نمی شوند. 

با موضوعاتی  در رابطه ممکن است از يک شاهد در مرحله اول تحقيقات، 
می شود سؤال شود اما اين نوع سؤاالت تنها در  که در مرحله دوم مطرح

د. اين می تواند نسربصورتی مطرح می شود که معقول و مناسب به نظر 
 به اين دليل صورت گيرد که بعضی از سؤاالت به صورت طبيعی از ساير

ه با هدف جلوگيری از دوباره فراخواند هم و يا سؤاالت نشأت می گيرد
يک شاهد صورت می گيرد. اما در بعضی از موارد ممکن است نياز  شدن

 . فراخوانده شودباشد که يک شاهد در هر دو مرحله 

شاهدانی که در داخل يک سازمان دارای نقش های تيم تحقيقات می تواند 
فقط شامل مديران ارشد نمی شود.  اين مختلف می باشند را فرا خواند و

دارند  دست اول یآگاه از کسانيکه راجع به رويداد ها تامهم است 
انجام چيزهای  هم چه اين امر مربوط به تصميم گيری باشد و يا  بشنويم
 عملی. 
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  حمايت از شاهدان

در رابطه با کسانی که آسيب پذير می باشند و يا دارای نيازهای خاص 
از هر نوع می باشند، رئيس تيم تحقيقات اين صالحيت گسترده را دارد 
تا ترتيباتی را اتخاذ نمايد که مطمئن شود اين افراد می توانند 

 و به مؤثرترين شيوه ارائه نمايند. شهادت خود را با کمترين اضطراب 

تيم تحقيقات با نمايندگان حقوقی کسانی که برای دادن شهادت فراخوانده 
که شاهدان را حمايت می  می شوند (و در صورت نياز، با ساير کسانی

کنند همچون مشاورين) مشورت می کند و اين کار با اين هدف صورت می 
که آنها می توانند به ارائه  گيرد که به ارزيابی بهترين شيوه ای

در جايگاه شهود . به کسانی که قرار است شودشهادت بپردازند کمک 
ديدن شهادت دهند اين فرصت داده می شود که از اتاق جلسه دادرسی 

نمايند تا بتوانند با محيط آشنا شوند. تيم تحقيقات  تمايل دارد تا 
ساير شيوه های دريافت شهادت را نيز مورد بررسی قرار دهد. تيم 

اختصاصی برای ارائه شهادت و يک اتاق انتظار تحقيقات يک افسر ارتباطی 
 ، رديفخصوصی برای شاهدان را در اختيار دارد. در اتاق جلسه دادرسی

جلوی صندلی های عمومی برای کسانی که از شاهدان حمايت می کنند رزرو 
  شده است. 

را برای شاهدان آسيب پذير منتشر ساخته است  پروتکلتيم تحقيقات يک 
که طيفی از تدابيری که تيم تحقيقات می تواند برای کمک به ارائه 

ا می را معرفی می کند. اين سند ر اتخاذ نمايدشهادت توسط شاهدان 
پيدا  www.grenfelltowerinquiry.org.ukتوانيد در وب سايت تيم تحقيقات در 

تمام مدت زمانی که شاهدان به ارائه شهادت می  کنيد. تيم تحقيقات در
 را مورد بررسی قرار می دهد.  تيبه حما ازيکماکان ن پردازند

در تمام جلسات دادرسی  ”Hestia“و  ”NHS“خدمت رسانی و مشاوره تيم های 
حضور دارند تا کمک های الزم را به کسانی که نياز دارند ارائه نمايند. 

همراه به خود شاهدان نيز می توانند حمايت های مشاوره ای را با خود 
 داشته باشند. 

مطرح  - قوقیوکالی ح –اطمينان از اينکه سؤاالت از طريق يک نفر حصول  
روند ارائه شهادت را روشن و قابل فهم می سازد و زمينه اين  می شود

سؤاالت را مطرح می کند از مشکالت بالقوه را فراهم می کند که فردی که 
 . باشد آگاه

   



Inquiry website: www.grenfelltowerinquiry.org.uk  
 

 

از شاهدان  یچه کس نکهيراجع به ا 2016 قاتيتحق قواعد
  د؟يگو یکند چه م یسؤال م

 شهادت شفاهی 

)، در موردی که يک 5) الی (2با توجه به پاراگراف های () 1( – 10
شاهد در يک جلسه دادرسی روند تحقيقات به ارائه شهادت شفاهی می 

تعيين نشده حقوقی  وکالی (يا در صورتيکه حقوقی وکالیپردازد، تنها 
د، وکيل دادگستری) و هيأت تحقيقات می توانند از آن شاهد مورد نباش

 نظر سؤال کنند. 

) در صورتيکه يک شاهد، چه يک شرکت کننده اصلی و يا غير از آن، 2(
طبق پاراگراف اول در جريان يک جلسه دادرسی روند تحقيقات به صورت 

ستور د شفاهی مورد سؤال قرار می گيرد، رئيس تيم تحقيقات می تواند
که نماينده حقوقی رسمی شاهد مورد نظر می تواند از شاهد سؤال دهد 

 نمايد. 

الف) در صورتيکه از يک شاهد غير از يک شرکت کننده اصلی در  -) 3(
و حقوقی  وکالیجريان يک جلسه دادرسی مربوط به روند تحقيقات توسط 

 ت تحقيقات به صورت شفاهی سؤال می شود؛ و ئيا هي

ب) در صورتيکه شهادت آن شاهد مستقيما به شهادت يک شاهد ديگر 
 ارتباط دارد، 

نماينده حقوقی رسمی شاهدی که شهادت به وی مربوط می شود می تواند 
از رئيس تيم تحقيقات اجازه بخواهد که از شاهدی که شهادت شفاهی 

 داده است، سؤال نمايد.  

می تواند از رئيس تيم  لیيک شرکت کننده اصنماينده حقوقی رسمی ) 4
، سؤال می دهدتحقيقات اجازه بخواهد که از شاهدی که شهادت شفاهی 

 نمايد.  

) درخواست صورت می گيرد، 4) و (3) در صورتيکه طبق پاراگراف های (5
 نماينده حقوقی رسمی:

موضوعاتی که قرار است در رابطه با آنها از يک شاهد بايد الف) 
 ايد، و سؤال شود را اعالم نم

مشخص نمايد که آيا اين سؤال کردن باعث مطرح شدن موضوعات  بايد ب)
اده د سؤال کردن اجازه جديد می شود و يا اگر نمی شود چرا بايد

 شود. 


