فرہنگ
جو معلومات آپ تالش کر رہ ہی وہ اگر اس صفحہ پر نہی ہی ،یا اگر آپ کا ی
کوئ دیگر سوال ہو تو ،براہ کرم
ں ں
ے ں
ر
 coronial.response@justice.govt.nzپر ای میل کر ےک یا  0800 88 88 20پر فون کر ےک چیف کارونر ےک دفت ےس رابطہ
کریں۔

اس صفحہ پر کرائسٹ چرچ میں مسجدوں پر ہوئے حملوں کی بعد از مرگ کارروائی کے دوران مستعمل کلیدی
اصطالحات درج ہیں۔
اس بارے میں عمومی معلومات کے لیے کہ جب کوئی موت کارونر کے حوالے کی جاتی ہے تو کارونر کیا کرتے
ہیں اور کیا معاملہ پیش آتا ہے ،براہ کرم وزارت انصاف کی کارونیل سروسز کے ویب صفحات دیکھیں۔ وزارت ہذا
کارہنما برائے کارونیل سروسز بھی کارونیل عمل اور دیگر ایسی معلومات کے عمومی جائزہ پر مشتمل ہے جن سے
آپ کو مسجد پر ہوئے حملوں کے معاملے میں چیف کارونر کی تفتیش کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔
اصطالح

معن

عمویم کارونیل اصطالحات
کارونیل عمل

کارونیل عمل تب رشوع ہوتا ےہ جب کارونر پولیس یا ہسپتال یک طرف ےس کیس
غت متوقع ،پرتشدد یا مشکوک موت کا حوالہ قبول کرتا ےہ۔ کارونر ےک درج ذیل
ں
ےک جاری کرن ےک ساتھ یہ عمل ختم ہو جاتا ےہ:
می موت یک وجہ اور
جس
اطالع
• وفات پان واےل فرد یک فیمیل کو ایک
ں
وجہی درج ہوں؛ یا
نہی دین یک
ں
مزید تفتیش انجام ں
می نتائج یک ایک سند اور مزید
• موت یک وجہ اور حاالت ےک بارے ں
تفتیشات انجام دین ےک بعد ،ان نتائج یک وجوہات۔

کارونیل تفتیش

موت کا جو معاملہ کارونر ےک پاس بھیجا گیا ےہ اس ےک تعلق ےس معلومات اکٹھا
کرن اور سوالوں کا جواب دین کا عمل۔ تفتیش ےس کارونر کو ،بطور مثال ،یہ
انکوائ کھویل جا ی
ی
می مدد ر
ئ یا پوچھ تاچھ کو
ملن ےہ کہ آیا کارونیل
فیصلہ کرن ں
ی
موقوف کر دیا جائ۔

کارونیل انکوائری

می مزید پتہ کرتا ےہ کہ وہ شخص کون تھا،
کارونر ایک انکوائری کر ےک اس بارے ں
اور اس یک وفات کہاں ،کب اور کیےس ہو یئ۔ انکوائری ےس کارونر کر اییس تجاویز یا
می بیھ مدد ر
می اس طرح یک موت پیش
ملن ےہ جو مستقبل ں
تبرصے پیش کرن ں
ی
ی
ر
نہی
آئ ےس روک
سکن ےہ۔ کارونر ےک حواےل کئ گئ ساری اموات یک انکوائری ں
ر
ر
نہی یک جائ ںہی۔
پیش
سفارشات
می
نتیج
ےک
ان
اور
ہوئ ےہ
ں
ے ں
می ایک
اگر کارونر کو بذات خود ےگواہوں ےس سنئ یک ضورت ہو تو ،وہ عدالت ں
سماعت کا اہتمام کریں ےک ،جس کو پوچھ تاچھ کہا جاتا ےہ۔ پوچھ تاچھ
ہمیشہ عدالت ےک کمروں می نہی ر
ہوئ ےہ ،تاہم – وہ کیس اییس جگہ ہو
ں
ں
ر
سکن ںہی جو مناسب ہو۔
گواہ شہادت دے ر
ر
سکن ےہ۔ جس فرد یک وفات
سکئ ںہی اور ان ےس جرح یک جا
ی
فیملت ،خواہشمنمد فریق ،اور بعض اوقات عوام الناس پوچھ
ہوئ ےہ اس یک
ں
می حاض ہو ر
سکئ ںہی۔
تاچھ ں
ر
می تمام
'کاغذات پر‘ ہون وایل سماعت ےک وقت ،کارونر اپن دفت (اپن
ے
چیمت) ں
ر
ممتان اور گواہان
شہادت کو پڑھتا ےہ۔ پھر وہ اپنا نتیجہ جاری کرن ںہی۔ فیمیل ے
ر
ہون ںہی۔
نہی
می حاض ں
کاغذات پر ہون وایل سماعت ں

کارونیل پوچھ تاچھ

کاغذات پر ہون وایل
سماعت
نتیجہ

می کارونر یک توجیہ بیھ
می ایک تحریری رپورٹ جس ں
موت ےک حقائق ےک بارے ں
ر
ر
ر
می اس ےس ملن جلن موت ہون
شامل ہوئ ےہ۔ تجاویز یا تبرصے جو مستقل ں
می شامل ہو ر
کو روک ر
سکئ ںہی۔
نہی ،لیکن اس ں
سکئ ہوں ،ہمیشہ تو ں
ً
می آخری مرحلہ ہوتا ےہ۔
نتیجہ عموما کارونیل عمل ں
1

کارونر
چیف کارونر
کارونرز کورٹ

کارونیل دائرہ اختیار
عرض

شہادت

خواہشمند فریق

اہم امور

قانوئ امداد

غت متوقع ،پرتشدد یا مشکوک اموات یک وجہ اور حاالت یک
ایک قابل وکیل جو ں
ر
عدالن افرس ےک بطور بحال کیا جاتا ےہ۔
تفتیش کرن ےک ںلئ
چیف کارونر کارونرز کورٹ کا شبراہ ہوتا ےہ۔
وقن کارونرز اور جز ر
کارونرز کورٹ چیف کارونر اور مےل جےل کل ر
وقن ریلیف کارونرز
می کارونیل شوش یونٹ کا تعاون حاصل
پر مشتمل ہوتا ےہ ،ںنت وزارت انصاف ں
ہوتا ےہ۔
کارونر کورٹ یا کارونر یک طاقت یا اختیار یک گنجائش یا حد۔
ایک استدالل جو کارونر کو پیش کیا جاتا ےہ۔ یہ تحریری یا زبائ ہو سکتا ےہ۔ اس
فیملت ےک ذریےع ،اور خواہشمند
می فوت شدہ افراد یک
ں
می ،عرضیوں ں
صورت ں
ر
فریقوں ےک ذریےع کارونر ےک پاس جمع کر یان ی
ہون
گئ مسائل اور تشیوشات شامل
ںہی۔
ر
می شامل ہو سکئ ںہی:
کیس یک تائید کرن ےک ںلئ اکٹھا کردہ معلومات۔ شہادت ں
• گواہا یک جانب ےس تحریری یا زبائ بیانات
• دستاویزات ،تصاویر ،ر
نقےس اور ریکارڈنگز۔
ی
قرین فیمیل کو کارونیل تفتیش ےس تعلق
جس کیس فرد یک وفات ہوئ ےہ اس یک ے
می شامل رکھے جائ کا حق ےہ۔
رکھن واےل مخصوص فیصلوں ےس ے
باخت اور اس ں
ر
تنظیمی ہو سکن ںہی جو کارونر ےک خیال ےس
خواہشمند فریق وہ دیگر لوگ یا
ں
ر
دلچسن عوام الناس ےک
یک
ان
۔
ہی
کھن
ر
دلچسن
می خصوض
ں
بیھ اس موت ں
ی
ی
افراد ےس زیادہ ،یا اس ےس مختلف ہونا ضوری ےہ۔
کارونیل عمل ےک دوران وہ اہم واقعات جن ےس خواہشمند فریقوں کو باضابطہ
می شامل ہو ر
سکئ ںہی:
طور پر واقف رہنا ہوتا ےہ۔ اہم امور یک مثالوں ں
ی
کوئ انکوائری کھلنا یا بند ہونا
•
ر
• پوچھ تاچھ کب اور کہاں پر ہوئ ےہ۔
ً
نہی رکھن واےل لوگوں ےک ںلئ قانوئ
قانوئ امداد عموما
وکیل کرن یک سکت ں
ے
ے
نمائندیک ےک مدنظر ادائیگ کرن ےک لئ حکومت یک فنڈنگ ر
ہوئ ےہ۔
ں
کارونیل کیسوں می ،قانوئ امداد ضف تب دستیاب ہ جب کارونر ی
کوئ پوچھ
ں
ے
تاچھ کرن کا فیصلہ کرتا ےہ۔
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