
 

 

 

 

 دستورات رئيس تيم تحقيقات

2018اکتوبر  31  

 

برای صدور يک دستور مبنی بر وضع  متروپوليتنپليس پيرو مطالعه درخواست 
 31که در  2005قانون تحقيقات  (b))2(19) و b)(1(19محدوديت به اساس بخش 

 ارائه شد؛  2018اکتوبر 

که در رابطه با اين درخواست  متروپوليتنپليس پيرو شنيدن اظهارات وکيل 
 وبه عنوان نماينده اداره دادستانی عمل می کند؛ 

پيرو شنيدن اظهارات وکيل تيم تحقيقات و وکالی برخی از شرکت کنندگان 
 اصلی متعلق به خانواده های داغديده، بازماندگان و ساکنين محل؛ 

 دستور داده می شود که: 

مورد  حضور افراد ذيل بهو منوط اين درخواست به شکل غيرعلنی  .1
 : رسيدگی قرار گيرد

الف) نمايندگان حقوقی شرکت کنندگان اصلی متعلق به خانواده های 
 داغديده، بازماندگان و ساکنين محل؛ 

 ب) يک نماينده از انجمن حقوقدانان رسانه ای؛ 
 يو گومز؛ سج) آقای مار

 ؛د) خانم حنان وهابی
 

به  2018نوامبر  2صبح روز جمعه،  11 ساعت درخواست الیرسيدگی به  .2
 تعويق بيفتد؛

  
در صورتيکه اداره دادستانی می خواهد اين درخواست را پيگيری نمايد  .3

يک  2018نوامبر  1بعد از ظهر روز پنج شنبه،  1 ساعت بايد الی
درخواست جداگانه با خالصه استدالل به شکل ليست موارد و يک نسخه از 

 به تيم تحقيقات ست را همراه با درخواستخالصه قضيه در کيفرخوا
 ارائه نمايد. 

 

پليس کپی های درخواست  در اسرع وقت ممکن، تيم تحقيقات بايد  .4
و هر گونه درخواست و استدالل ارائه شده توسط اداره  متروپوليتن

کيفرخواست و خالصه قضيه را در  ،باال 3دادستانی مطابق با پاراگراف 
رسمی شرکت کنندگان اصلی از خانواده های  یاختيار نمايندگان حقوق



داغديده، بازماندگان و ساکنين محل و انجمن حقوقدانان رسانه ای 
 قرار دهد؛ 

 

برگزار  2018اکتوبر  31يک کپی از متن جلسه استماعيه درخواست که در  .5
شد بايد در اسرع وقت در اختيار تيم تحقيقات، نمايندگان حقوقی 

ديده، بازماندگان و غاز خانواده های دا رسمی شرکت کنندگان اصلی
انجمن حقوق دانان رسانه ای قرار يک نماينده از ساکنين محل و 

 گيرد؛ 

 

  کيب-مور نيمارت امضا شده توسط

  2018نوامبر  1تاريخ: 


