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افراد مشخص مبنی بر حذف اسامی شان برخی ازرئيس تيم تحقيقات در رابطه با درخواست  تصميم  

 از ليست شرکت کنندگان اصلی

________________________________________________________________________ 

 

تمام کسانی که به عنوان شرکت کننده اصلی تعيين شده اند را در وبسايت  اسامی می خواهممدتی قبل اظهار داشتم که  .1
روند تحقيقات منتشر نمايم، مگر اينکه برخی از شرکت کنندگان اصلی درخواست نمايند که نام آنها نبايد به هيچ صورت 

اشناس به گونه ديگر ن م آنها و يانوشتن حرف اول نا هويت آنها از طريقتا  تقاضا نمايند به اشتراک گذاشته شود و يا اينکه
قانون قابل اجرا  مرتبط با منتشر نشود. من اخيرا اعالم نمودم هر فردی که می خواهد راجع به اصول نگهداشته شود و

سامی ابر عدم انتشار  موضوعاتی از اين قبيل، و يا در حمايت از درخواست های شرکت کنندگان اصلی مبنی رابطه با در
 انجام دهد.  2018 فوريه 21بايد اين کار را قبل از ای ارائه نمايد  اظهاريه ،شان

 

 

اظهاريه هايی را از چهار شرکت مختلف مشاورين حقوقی که از مجموعا بيست شرکت کننده اصلی نمايندگی می  اکنون .2
ز، منز، هيکمن و روکنند دريافت نموده ام. وکيلی که به نمايندگی از گروه مشاورين حقوقی متشکل از بات مورفی، بند

اظهاريه هايی را پيرامون اصول عمومی حاکم  ،، جونز و الن و اروين تانوی ناتاس ("پنج شرکت") فعاليت می نمايدهودج
سپاسگذارم. اظهاريه های مشخصی  در اين زمينه شرکت کنندگان اصلی ارائه نمود و من از کمک شان اسامیبر انتشار 

. برخی از اين اظهاريه ها به شد ارائهو به نمايندگی از آنها شرايط ويژه برخی از شرکت کنندگان اصلی  در رابطه با
از اين اظهاريه ها که آن دسته از شرکت کنندگان اصلی  براست و   دارای ماهيت شخصی ی اشاره داشت کهموضوعات

در اختيار ساير شرکت کنندگان  اين اظهاريه هااضا شد تا و به اين دليل از من تقتأثير می گذارد طرف آنها ارائه شده بود 
اما اول الزم است تا آن دسته از اصول می پردازم مسئله  نيبه ا بعدامن اصلی و يا در اختيار عموم قرار داده نشود. 

 بايد یشرکت کنندگان اصل اسامی ايآ اين موضوع مربوط می شود که راجع به یريگ ميشود که به تصم یبررس یعموم
من در رابطه با تمام تصميم بخش از  ني. لذا اشود یريجلوگ اسامیدر موارد مشخص، از انتشار  نکهيا ايمنتشر شود و 

 یخواهند با مبنا یکه م رديقرار گ یکاربرد دارد و در دسترس عموم قرار خواهد گرفت تا مورد مطالعه کسان انيمتقاض
 راجع به هر کدام از درخواست ها آشنا شوند. یريگ ميتصم

 

 اصول عمومی 

به وضوح بيان شده است را به عنوان نقطه  Scott v Scott [1913] A.C. 417 وکال، اصل عدالت آزاد و شفاف که در .3
مجلس اعيان اين نظر را مطرح نمود که دادگاه عالی اين صالحيت قضايی  ،شان در نظر گرفتند که در آن استدالل آغاز

 تنها در صورتی صالحيت تشکيل جلسه دهد. گفته شد که دادگاه به صورت غير علنیعمومی  نزاکتبخاطر را ندارد که 
سيدن ر باعث ناکامی درجلسه علنی دادگاه  و برگزاریکه يک نياز جدی وجود داشته باشد را دارد  علنیغير تشکيل جسله 

 به اين شکل مطرح نموده است:  438در صفحه  را اين موضوع ن،ي. ويسکنت هلدشود به هدف مورد نظر
 

از استفاده از اصل عدالت ، کسانی است که تالش می کنند تا در يک مورد مشخص بامسئوليت ... "
اين نظر را مطرح کنند که اين مالحظه بزرگتر بايد بر قاعده معمول  و آزاد و شفاف جلوگيری نمايند

 قضايی رويهبا روحيه مطابق ترجيح داده شود. اين مسئله به هيچ وجه از جمله مسائلی نيست که 
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 ، مورد رسيدگیچه چيزی مصلحت آميز است که مبتنی بر قضاوت خود ویتوسط قاضی ما، بتواند 
مبتنی بر نياز و نه  ا به عنوان يکی از اصول و به عنوان يک متغيرقاضی بايد آن ر. قرار گيرد

  "تلقی نمايد. مبتنی بر راحتی
 

پاراگراف  .Al Rawi v Security Service [2012] 1 A.C. 531 per Lord Dyson J.S.C  (معيار نياز در
  .شده است دييتا )26

 

از موارد اخير تصريح شده اهميت عدالت آزاد و شفاف به عنوان يک اصل بنيادی برای حفظ حاکميت قانون در بسياری  .4
 تينظر را مطرح نمود که اهم نيا Khuja v Times Newspapers Ltd [2017] 3 W.L.R. 351دريون شلرد سمپ  است.
حسابدهی و مسئوليت پذيری مقامات و ادارات حکومتی و عصری که اهميت روزافزونی به  در شفاف و آزاد عدالت

. ممکن است که اين )13(پاراگراف است  افتهي شيافزا ،دسترس بودن اطالعات راجع به انجام وظايف شان داده می شود
کنوانسيون اروپايی راجع به حقوق  8با حق احترام به زندگی خصوصی در چارچوب ماده  ر،يبه صورت اجتناب ناپذ اصل

اگر مطابق با  روشن شده است. تداخل 8ماده  خود در کهيهمانطور ستين مطلق حق نبشر در تداخل قرار گيرد اما اي
می تواند توجيه شود و در يک جامعه دموکراتيک برای حفاظت از حقوق و آزادی های ديگران مورد نياز  ،قانون باشد

 یبه زندگ ی باشد: حق افراد مبنی بر احتراماين اساس، اين مشکل اساسا يکی نمونه از حقوق متعارض م باشد. بر
 نيا از است، شده اتخاذ ميتصم که یموارد در. شود نيتأم یدرست به عدالت نکهيا بر یمبنآنها و حق مردم  یخصوص

تواند بر  یاست که م اديز یا اندازه به شفاف و آزاد عدالت تياهم عموم، صورت به که است شده تيحما یريگ جهينت
 کند. دايپ تيارجح یخصوص یحق احترام به زندگ

 

 

قيقات به روند تح کهاطمينان حاصل نمايد  تاقانون تحقيقات، اين وظيفه را بر دوش رئيس تيم تحقيقات می گذارد  17بخش  .5
به خاطر داشته باشيم که قانون عمومی نيز الزامات خاص خود را وضع  تاشکل عادالنه انجام می شود. همچنين مهم است 

در سخنرانی  )22پاراگراف (In re Officer L [2007] UKHL  36, [2007] 1 W.L.R. 2135 لرد کارسول درمی کند. 
که برای ارائه شهادت  مربوط می شود داشتن شهودیهشناس نگه ناپرداخت که ب اصول قانون عمومیآن دسته از به خود 

می شوند. وی اين اصول را واضح و در برخی از جنبه ها، متقاوت از اصولی دانست که بر  احضاردر تحقيقات عمومی 
حتی اگر داليل آن به خوبی روشن ترس های ذهنی،  .مطابق با کنوانسيون اروپايی حقوق بشر حاکم است اتخاذ تصاميم

ئه أت گرفته از اراکه يک شاهد را در معرض ترس های نش است ناعادالنه و اشتباهشود چراکه در نظر گرفته  بايد، نباشد
 داشته باشد. اما تأثير منفی می تواند بر سالمتی شاهد امر مخصوصا در صورتيکه فکر شود که اين شواهد قرار دهيم

تا يک  دهيم و تالش نماييم ترسها را مورد ارزيابی قرار جدی بودن اين ميزان ماهيت والزم است تا حد امکان، هنوز 
 23پاراگراف( به سند ذيلش تر ـپر چال: در يک چارچوب عموم به صورت کل ايجاد نماييم تعادل را بين منافع فرد و منافع

  مراجعه نماييد:  )

In the Matter of an Application by A and others (Nelson Witnesses) for Judicial review [2009] 

NICA 6 per Girvan L.J. 

 

در رابطه با اقدامات حقوقی در وضعيت عادی کاربرد دارد اما از نظر من اين اصول  کامال اصول عدالت آزاد و شفاف .6
جهت بررسی موضوعات مورد نگرانی  2005که در چارچوب قانون تحقيقات  نيز در رابطه با يک روند تحقيقات عمومی

اين مخصوصا در مواردی مصداق دارد که داليلی برای بررسی دقيق و مفصل کاربرد دارد. ، عمومی ايجاد می شود
وجود  افراد شده باشداقدامات مقامات حکومتی و ساير افرادی که امکان دارد اقدامات شان باعث جان باختن تعداد زيادی 

عموم علنی باشد و بايد به مردم فرصت قانون تحقيقات روشن می سازد که جريان تحقيقات بايد برای  18)1. بخش (دارد



3 
 

، صالحيت محدود 19)1در بخش (معقول برای حضور در جلسات دادرسی و دسترسی به شواهد ارائه شده داده شود. 
اشتراک گذاری و يا انتشار هر گونه شهادت و يا سندی که به آن ارائه می شود  تحقيقات و يا بهروند نمودن شرکت در 
به اساس قانون مورد نياز باشد و يا اينکه تصور شود که به  يی امکان پذير است کهاج تااين محدوديتها ذکر شده است اما 

روشن اين بخشها  محورنياز باشد.  تيم تحقيقات در اجرای حيطه اختيارات آن کمک می کند و يا هم برای منافع عمومی
اينست که تمام ابعاد تحقيقات بايد برای بررسی عمومی باز باشد مگر اينکه داليل قوی برخالف آن وجود داشته باشد. من 

شرکت کنندگان اصلی يک فاکتور مهم برای درک عموم از جريان  اسامیدر اين مورد فعلی، انتشار با وکال موافقم که 
طه وظايف اجرای حي ماد بيشتر به توان تيم تحقيقات برایتحقيقات خواهد بود ودرک بهتر جريان تحقيقات باعث ايجاد اعت

ايی نمود د را شناسدر اصل بايد بتوان تمام کسانی که به عنوان شرکت کننده اصلی تعيين شده ان براين اساس،شود. می آن 
ذف اسامی ح شيوه مناسب برای بودن و شفافيت صورت می گيرد. در اين مقطع من می توانم و اين کار در حمايت از باز

 ر را مورد بررسی قرار دهم. ست انتشاياز لاصلی شرکت کنندگان 
  

 راه حل ها 

 19برای اعمال محدوديت در چارچوب بخش  تمام درخواست هايی که تا کنون دريافت نموده ام به عنوان درخواست ها .7

(1) (b)  (1) 19بخش شده اند اما همانطوريکه پيش از اين ذکر نموده ام،  تهيهقانون تحقيقات (b) به اشتراک  پيرامون "
ارائه شده، توليد شده و يا تسليم شده به روند تحقيقات" می باشد (تأکيد من).  اسناد اي و شواهدگذاری و يا انتشار هرگونه 

 اما نمی خواهم بگويم که من هيچ صالحيتیاز نظر من اين به مسئله ای که فعال تحت بررسی است مربوط نمی شود. 
يست که در چارچوب فقط از نظر من اين موضوعی ن شرکت کنندگان اصلی ندارم؛ برای محدود نمودن انتشار اسامی

قانون تحقيقات، صالحيت تعيين رويه و نحوه انجام تحقيقات را به من می دهد منوط به  17)1قرار گيرد. بخش ( 19بخش 
 ليست شرکت اين از نظر من شامل صالحيت تصميم گيری راجع به اين می شود که آيااين الزام که با عدالت عمل شود. 

ان اصلی برخی از شرکت کنندگ يد منتشر شود و اينکه آيا اسامیاگر بله به کدام شکل با بايد منتشر شود و اصلیکنندگان 
 بماند. یمخفبايد کامال حذف شود و يا اينکه هويت شان از طريق استفاده از حروف اول نام های آنها 

  

ما با توجه به اينکه متقابل نيست ا های طرف و از نظر رسمی اين روند دارای تحقيقات ماهيتا يک روند بررسی است .8
ها  فمردم و سازمان ها خيلی به کار روند تحقيقات عالقمندند، موقعيت شرکت کنندگان اصلی خيلی شبيه به موقعيت طر

قانون تحقيقات اين صالحيت را دارم که  17می باشد. من هيچ ترديدی ندارم که در چارچوب بخش جريانات حقوقی  در
صادر نمايم و در موارد مناسب، وظيفه دارم که اين کار انجام دهم، درست  را بررسی استدستوراتی از قبيل آنچه تحت 

به طرف های يک قضيه  در جايی که به نفع عدالت الزم است، تاهمانطوريکه دادگاه اين صالحيت را دارد که دستور دهد 
شده است که هرگونه دستوری از اين قبيل پذيرفته  موضوع که هويت آنها فاش نشود. اما اين اره شودطوری اشدر دادگاه 

ر بحث مندرج دشامل دوری جستن از اصل عدالت آزاد و شفاف بوده و بايد به اساس داليل مرتبط با نياز توجيه شود: به 
 مراجعه نماييد: 17سند ذيل مخصوصا پاراگراف 

JX MX v Dartford and Gravesham NHS Trust [2015] EWCA Civ 96 [2015] 1 W.L.R. 3647. 

  

که حذف نام يک فرد از ليست شرکت کنندگان اصلی  فاکتورهای مشخصی را شناسايی نماييمتا در اين مقطع الزم نيست  .9
به خاطر داشته باشيم که برخالف  تا را توجيه نمايد اما شايسته است تا بعضی از نظرات عمومی را ارائه نماييم. مهم است

ساير موارد که در آنها سؤاالتی از اين قبيل مطرح شده است، آنچه در اين مقطع پيشنهاد می شود چيزی بيشتر از انتشار 
کسانی که به عنوان شرکت کننده اصلی تعيين شده اند نيست. هدف اين نيست که آدرس و يا هرگونه اطالعات اسامی ليست 

ن ليست شامل شود. و نه هم قصد ما اينست که نمايندگان حقوقی را شناسايی نماييم. شرکت کنندگان اصلی شخصی در اي
آنها هيچ گونه تأثيری بر آن ندارد.  اسامی دارای موقعيت مشابه کسانی هستند که به عنوان شاهد عمل می نمايند و انتشار
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و يا اينکه اقدامات ديگری برای حفاظت از آن شاهد اتخاذ منتشر نشود اينکه آيا مناسب است تا نام يک شاهد مشخص 
 تعيين خواهد شد.بعدا شود، موضوعی است که 

 

 

د رون تيمنتشر شده در وب سا ستيشان از ل اسامیدرخواست های برخی از شرکت کنندگان اصلی مبنی بر اينکه  .10
 یبه شکل خصوص یدادرس جلسات تاشود  یآن تقاضا م یاست که ط يیدرخواست ها هيشب تايحذف شود، ماه قاتيتحق

 که ما شده متقاعد من لذا. بزند صدمه قاتيتحق یاصل هدف به تواند یم یعموم یفضا در آنها به پرداختنبرگزار شود. 
 .رديعموم قرار نگ اريکل در اخت صورت به اي و یاصل کنندگان شرکت ريسا ارياخت در آنها یاسام تا است درست


