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 دادگاه فدرال استرالیا

 پرونده شکایت گروهی بازداشت غیر قانونی پناه جویان

DBE17 (سرپرست دادخواهی قانونی خود  بوسیلهMarie Theresa Arthurعلیه ک )استرالیا ثنولووم 

 ( ۲۰۱۹VID1392)سال  

 :توجه

 .نیدااین نامه را به دقت بخو

 آن. مکردی آن مطلع نسبت بهست که سال گذشته شما را  هیادگاپرونده دنامه پیش رو نسخه بروز رسانی شده درباره 
بیش از دو روز اداری را در بازداشت  ۲۰۲۰فوریه  ۲۵و  ۲۰۱۱اگوست  ۲۷پرونده برای افرادی باز شد که بین 

مکان اسال گذشته را به این دلیل دریافت کردید که نامه بودند.  تحت بازداشت قرار گرفتهلیا راگاههای مهاجرتی است
برای ما ارسال کرده را پرونده  آندرباره نامه شما نیز جزو این دسته از افراد بوده باشید. ممکن است پاسخ  داشت

 .ثرگذار باشداشما  وضعیت نداده باشید، این نامه ممکن است بر یدر صورتی که پاسخ یباشید. حت

 .پیشنهاد توقف پرونده ارائه شده است آندادگاه دستور داده است تا این نامه برای شما ارسال شود زیرا در 

 .با دادگاه تماس بگیرید نبایددارید باید مشاوره حقوقی دریافت کنید.  الیؤچنانچه درباره این نامه س

 ها بر روی وبسایتبه سایر زبانای از آن در به خواندن نامه به زبان انگلیسی نیستید، نسخهااگر ق
-of-detention-actions/unlawful-class-actions/current-https://www.mauriceblackburn.com.au/class

action/-class-asylum-seeking-people  « پرونده شکایت گروهی بازداشت غیر قانونی پناه جویان» 
 “Unlawful detention of people seeking asylum class action” همچنین می .قابل دسترسی می باشد 

 یا از طریق ایمیل  956 930 1800با شماره تلفن   Maurice Blackburn Lawyersتوانید در تماس با 
asylumseekerclassaction@mauriceblackburn.com.au ای از این نامه برای شما درخواست کنید نسخه

 .ارسال شود
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 به چه دلیل این نامه را دریافت کرده ام؟ .۱

 مطلع آن ازست که سال گذشته شما را  هیادگامهم درباره یک پرونده دای نامه پیش رو نسخه بروز رسانی شده 
یل حقوقی از بردن نام شناخته می شود آغاز گردید. به دال DBE17دیم. این پرونده توسط شخصی که به نام کر

دخوهی ار پرونده وی توسط سرپرست دسال است و به همین خاط ۱۸واقعی او معذوریم. این فرد یک پسر زیر 
 .جریان افتاد به Marie Theresa Arthurقانونی اش 

 .( می باشددولت استرالیا) الیااستر ثنولومودخوهی کاست. طرف دالیااین پرونده نزد دادگاه فدرال استر

 ۲۷( که بین ی گروهاعضاست که او و افرادی دیگر ) یعمد DBE17ست.  این پرونده یک پرونده شکایت گروهی
ند به صورت غیر قانونی توسط دولت جرتی استرالیا بوده ااشتگاه مهازدادر ب ۲۰۲۰فوریه  ۲۵و  ۲۰۱۱اگوست 

 ۲۰۱۱اگوست  ۲۷بین  ید که شما نیز ممکن استاند. نامه حاضر را به این دلیل دریافت کرده استرالیا بازداشت شده ا
ت پرونده شکایگروه  عضوجرتی استرالیا بوده باشید. به همین دلیل ممکن است اشتگاه مهازدادر ب ۲۰۲۰فوریه  ۲۵و 

 . آغاز کرد DBE17 باشید که گروهی 

ای درباره این پرونده سال گذشته به اعضای بالقوه این گروه ارسال گردید و برخی از افراد دریافت کننده نامه با نامه
Maurice Blackburn Lawyers اقدام به گرفتن تماس  یند. چنانچه حترونده تماس گرفته ادر رابطه با این پ

ر باشد. هدف از ارسال این نامه فراهم اگذ اثرتان  نونیاروی شما و حقوق ق برنکرده باشید این نامه ممکن است 
ند که به دلیل تغییرات انمودن اخباری جدید در مورد پرونده است و این که به اطالع اعضای احتمالی گروه برس

 .الم کرده استعهی اادخواانصراف خود را از ادامه د DBE17بوجود آمده در قانون، 
 

 AJL20استرالیا علیه  ثنولومو، دادگاه عالی استرالیا درباره پرونده دیگری بنام ک۲۰۲۱ژوئن  ۲۳در تاریخ 
[۲۰۲۱ ]HCA21 ی ارآها باید از ست و سایر دادگاهالیادادگاه در استرالم نمود. دادگاه عالی باالترین عی خود را اأر

دقیقا مشابه این پرونده نیست، به بررسی مسائل  AJL20در امور حقوقی پیروی کنند. هر چند پرونده  آنصادره 
د نیت گروهی خواهای مطروحه از طرف شما در این شکاهعازد که نقشی حیاتی در موفقیت ادامی پردای ی وققح

ی دادگاه عالی درباره آن موضوعات حقوقی احتمال موفقیت این پرونده شکایت گروهی را تحت أل و رداشت. استدال
به این نتیجه  DBE17ی ی صادره توسط دادگاه عالی، وکالأالشعاع خود قرار داده است. پس از در نظر گرفتن ر

 . نامیده می شود «توقف»شکایت گروهی به نفع او خواهد بود. این موضوع پرونده رسیدند که عدم ادامه 

را پرداخت کند.  لباهای حقوقی طرف مقای را متوقف می کند، باید هزینهبه طور طبیعی، زمانی که شخصی پرونده
رخواست ر گیرد، دقرافقت اچنانچه توقف مورد مو به موجب آنفقی با دولت استرالیا صورت گرفته است که اتو

 .نخواهد داشت DBE17پرداخت هزینه حقوقی علیه 

ست خواهد کرد تا پیشنهاد وی برای ااز دادگاه درخو DBE17یید دادگاه برسد. أیت گروهی باید به تاشکپرونده قف وت
 شکایت گروهی بسته خواهدپرونده ین معناست که د، بقرار گیرد ییدأت چنانچه این درخواست موردیرد. ذتوقف را بپ

ملزم به پرداخت هیچگونه هزینه نیز شما در مقابل متی دریافت نخواهد کرد. ارغشد وهیچ یک از اعضای گروه 
 .هید بوداحقوقی نخو

بت بازداشت غیر قانونی را اچنانچه این امکان برای شما وجود داشت تا ادعای شخصی خود علیه دولت استرالیا ب
ر د دودیت زمانی برای مطرح کردن این ادعاحیت گروهی در جریان بود ماشکپرونده می که مطرح کنید، و مادا

نی این محدودیت زمایید کند أیت گروهی را تاشکپرونده  توقفدر صورتی که دادگاه بود،  قرار گرفتهتعلیق  حالت
  .دوباره از سر گرفته خواهد شد

که تمایل دارید ادعای شخصی خود علیه دولت استرالیا را پیگیری کنید، باید بدون درنگ به دنبال  اگر فکر می کنید
 .دریافت مشاوره حقوقی مستقل باشید

 چه اقدامی نیاز است انجام دهم؟ .۲

 .نیستکاری  به انجامنیاز  چنانچه با توقف مخالفتی ندارید 
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 :۲۰۲۱نوامبر  ۹، باید تا تاریخ یید نکندأرا ت )پرونده( ست کنید توقفااگر تمایل دارید از دادگاه درخو

 ن به آدرساجوی هایت گروهی پناتیم شک هب Maurice Blackburnای به الف. نامه
 Asylum Seeker Class Action Team, at Level 21, 380 La Trobe Street, Melbourne VIC 3000   یا ایمیل

asylumseekerclassaction@mauriceblackburn.com.au  بنویسید و تمایل خود برای مخالفت با بستن پرونده به
 الم کنید؛ وعیل خود را اهمراه دال

یل تان برای چنین تصمیمی و دربر گیرنده دالطی یک نامه که را ست خود برای مخالفت با این توقف اب. درخو
 همچنین شواهدی که در اعتراض به این تصمیم به آنها تکیه دارید به دادگاه ارائه دهید؛ و

دادگاه  آنکه در  ۲۰۲۱نوامبر  ۳۰ عج. به صورت شخصی یا )فرستادن شخصی به عنوان نماینده( در جلسه استما
 ید و در این جلسه شما یا نماینده تان میکنیید بسته شدن پرونده را بررسی می کند حضور پیدا أیید یا عدم تأفدرال ت

ن کنید. بسته به دستور العمل مقام ارشد بهداشت البی را بیطایید اعتراض خود مأتوانید به صورت شفاهی در ت
 یا به صورت حضوری درندمیک، این جلسه اهای اعمال شده در زمینه پریا در رابطه با محدودیتوویکت

Victoria Registry  
Federal Court of Australia  
Owen Dixon Commonwealth Law Courts Building  
305 William Street  
Melbourne VIC 3000  

 .انجام خواهد گرفت Microsoft Teamsیا از طریق تماس تصویری 

دهید که چرا تصور می  حیوضباید در جایگاهی باشید که برای دادگاه ت ۲۰۲۱نوامبر  ۳۰شما یا نماینده شما در روز 
د یتی باشید که دادگاه را مطلع کنید که آیا تمایل داریعقوقرار گیرد. شما همچنین باید در م تأییدکنید توقف نباید مورد 

 .یدرا ادامه دهیت گروهی اشکپرونده " پیگیری هنمایند متقاضیعنوان "به 

ل ایت گروهی مخالفت کنید، باید بدون درنگ بدنباشکپرونده چنانچه تصور می کنید تمایل دارید با پیشنهاد توقف 
  .دریافت مشاوره حقوقی باشید

 . از کجا می توانید نسخه ای از مدارک مرتبط را تهیه کنید؟۳

 :وریدآهای زیر بدست ت را می توانید از روشایاعنسخه مدارک مرتبط از جمله متن شکایت نامه و دف

actions/unlawful-class-actions/current-https://www.mauriceblackburn.com.au/class-الف. دانلود آنها از 

 action/-class-asylum-seeking-people-of-detention 

 Maurice Blackburnد از ظهر در یکی از دفاتر عب ۵صبح تا  ۹ب. مشاهده حضوری آنها بین ساعت 
Lawyers براطالعات تماس  ٬ندمیک داده شوداهای اعمال شده پدودیتح، در صورتی که اجازه ورود به دلیل م 
 موجود است؛ 956 930 1800شماره  از طریقیا  www.mauriceblackburn.com.auروی سایت 

موجود  www.fedcourt.gov.auروی سایت  بره فدرال )مشخصات تماس ای دادگاج. از طریق تماس با دفتر منطقه
 است( و پرداخت هزینه مرتبط برای مشاهده؛ یا

 practice/class-and-https://www.fedcourt.gov.au/lawat- دادگاه فدرال سایتوبروی  برد. مشاهده آنها 

actions-actions/class . 

 Maurice Blackburn Lawyersباید با  ٬لطفا موارد باال را با دقت بررسی کنید. چنانچه مورد مبهمی وجود دارد
یا تماس بگیرید  asylumseekerclassaction@mauriceblackburn.com.auیا از طریق ایمیل  956 930 1800با شماره 

 می توانید اقدام به دریافت مشاوره حقوقی از وکالی مورد انتخاب خود نمایید. تصمیم گیری خود را به تأخیر نیندازید. 
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