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؟تچيسشواهد  منظور از افشاء  

يک بخش طبيعی از بسياری از انواع اقدامات قانونی از جمله  افشاء شواهد
که طی آن تيم تحقيقات شواهد مربوطه رونديست  افشاءتحقيقات عمومی است. 

را قبل از اينکه در يک جلسه دادرسی مورد بررسی قرار گيرد، در اختيار 
قرار می دهد. اين پروسه زمينه اين را فراهم می شرکت کنندگان اصلی خود 

کند که شرکت کنندگان اصلی فرصت داشته باشند تا قبل از اينکه شواهد 
مربوطه در جلسات دادرسی مبتنی بر شواهد مورد استفاده قرار گيرد و يا 

دن به آنها استناد شود، آنها را مورد بررسی قرار داده و برای پاسخ دا
 آماده نمايند.به آنها خود را 

شواهد مربوطه می تواند شامل هر چيزی باشد که به تيم تحقيقات ارائه شده 
است همچون استشهاديه ها و يا گزارش های کارشناسان و يا هر گونه اطالعات 
ديگری که تيم تحقيقات در جريان انجام وظايف خود آنها را مورد بررسی 

ند تحقيقات تا زمانيکه دريافت در طول رو شواهد ند افشاءرواين قرار دهد. 
 د جريان دارد، ادامه خواهد يافت.شواه

آن دسته از شواهد مربوطه که در جريان جلسات دادرسی روند تحقيقات مورد 
 يت روند تحقيقات منتشر خواهد شد.گرفته است در وب سا بررسی قرار

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 شود؟  افشاءچه کسی تصميم می گيرد که چه چيزی

  افراد و سازمان ها نامه نوشته و از آنها می خواهد تيم تحقيقات به
تا شواهد مرتبط با کار تيم تحقيقات را ارائه نمايند. به اين 

 روند، فراخوان شواهد گفته می شود.

 هد درخواست شده افراد و سازمان ها بايد به بهترين وجه ممکن، شوا
 را ارائه نمايند.

 بی قرار می گيرد تا تمام شواهدی که دريافت می شود مورد ارزيا
ی توسط تيم تحقيقات اطمينان حاصل شود که به موضوعات مورد بررس

 ارتباط دارد.

  اختيار شرکت کنندگان اصلی  درتيم تحقيقات تمام شواهد مرتبط را
 . قرار می دهد

  و ويرايش اسناد همچون  تغييررئيس تيم تحقيقات، درخواست ها برای
ر خواهد داد. اگر وی دليلی برای اطالعات شخصی را مورد بررسی قرا

اين کار نبيند، قبل از اينکه اسناد را در اختيار شرکت کنندگان 
 ئه کننده اسناد اطالع خواهد داد.اصلی قرار دهد، به ارا

در صورتيکه يک فرد تالش نمايد تا از ارائه شواهد به تيم تحقيقات 
 خودداری کند چه اقدامی صورت می گيرد؟ 

 عدم الزم برای درخواست شواهد استصالحيت  دارای رئيس تيم تحقيقات .
های جدی را به همراه داشته می تواند مجازات  رعايت اين امر

 باشد.
  هيچ موردی از افراد و يا سازمان ها که از ارائه شواهد به اين

 روند تحقيقات خودداری نموده باشند، وجود ندارد.


