Îndrumări privind prezervarea dovezilor și a informațiilor
Este posibil ca dvs. să fi văzut sau să știți ceva care ar putea folosi Investigației sau Anchetei Penale.
Dacă se poate, încercați să vă notați ce credeți că este relevant cât timp este încă
proaspăt în memorie.
Mai jos sunt câteva indicații privind modalitatea de a face o consemnare care să fie utilă
din punct de vedere legal.
Trebuie însă știut că un document pe care îl pregătește un martor/supraviețuitor/membru al unei familii care a suferit o pierdere, poate să fie făcut public în timpul unui proces
penal sau civil precum și în anchetă/cercetare.
Din acest motiv, pentru început, este bine să căutați consiliere juridică înainte de a
pregăti un asemenea document.
Pentru informații în plus sau ajutor în găsirea unui avocat, vă rugăm să contactați organizația de caritate INQUEST (020 7263 1111) sau North Kensington Law Centre (Oficiul
Juridic North Kensington) (020 8969 7473).
Cum să consemnați dovezi.
1. Folosind limba dvs. maternă, scrieți în ordine cronologică (dată și oră) ce ați văzut/auzit, menționând clar dacă ați văzut chiar dvs. ceva sau vi s-a dat acea informație de către
altcineva, în care caz trebuie să identificați acea persoană.
2. Notați-vă numele, funcția și detaliile de contact ale persoanei cu care ați vorbit despre
acest lucru, de exemplu ofițer de poliție, funcționar responsabil, voluntar, prieten, și dacă
ei și-au notat informațiile pe care le-ați dat.
3. Încercați să nu adăugați nimic la ceea ce oamenii vă spun că ei au văzut sau auzit.
Cereți-le să își facă ei înșiși o notă și consemnați separat acest lucru.
4. Dacă vă îngrijorează să dați altcuiva informațiile, sau parte din ele, privitoare la ce ați
văzut sau auzit, notați-vă ce anume vă îngrijorează.
5. La sfârșitul consemnării scrieți data și ora la care faceți acea consemnare – păstrați
acest document (scris de mână sau electronic) într-un loc sigur.
6. Puteți adăuga informații în acel document pe măsură ce vi le amintiți dar asigurați-vă
că puneți data la care o faceți.
7. Dacă ați păstrat fotografii, înregistrări etc. a ceva relevant, asigurați-vă că le salvați pe
un hard disc al unui calculator. Cereți sfaturi dacă nu știți cum să faceți acest lucru.
Nu vă preocupați dacă informația este folositoare sau nu. Este important să se colecteze
cât mai multă informație de la persoane care au văzut sau auzit ceva în ziua incendiului
sau în perioada dinainte sau de după eveniment, inclusiv motive de îngrijorare privind
siguranța.

