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 வனிெ்பு: 

நீங்கள் இந்த அறிவிப்பப கவனமாக படிக்க வவண்டும். 

இந்த அறிவிப்பு கடந்த வருடத்தில் நாங்கள் உங்களுக்கு அறிவித்த ஒரு நீதிமன்ற வழக்பகப் பற்றிய 

ஒரு முக்கியமான புதுப்பிப்பு. 27 ஆ ஸ்ட் 2011 மற்றும் 25 பிெ்ரவரி 2020 க்கு இபடயில் இரண்டு 

வவபல நாடக்ள் ஆஸ்திவரலியாவில் இம்பமவரஷன் டிடடன்ஷனில் இருந்த மக்களுக்கு இந்த வழக்கு 

டதாடங்கப்பட்டது. நீங்கள் அந்த நபரக்ளில் ஒருவராவதற்குள் கபடசி வருடத்தில் அறிவிப்பபப் 

டபற்றீரக்ள். இந்த வழக்பகப் பற்றி நீங்கள் எங்களுக்கு பதிலளித்திருக்கலாம். நீங்கள் 

டெய்யாவிடட்ாலும், இந்த அறிவிப்பு உங்கபளப் பாதிக்கும். 

இந்த அறிவிப்பப நாங்கள் உங்களுக்கு அனுப்ப வவண்டும் என்று நீதிமன்றம் உத்தரவிடட்து, 

ஏடனனில் இது நீதிமன்ற வழக்கின் முன்கூட்டிய நிறுத்தப்படுதல் பற்றி. 

இந்த அறிவிப்பபப் பற்றி உங்களுக்கு ஏவதனும் வகள்விகள் இருந்தால், நீங்கள் ெட்ட ஆவலாெபன 

டபற வவண்டும். நீங்கள் நீதிமன்றத்பத டதாடரப்ு டகாள்ளக்கூடாது. 

நீங்கள் ஆங்கிலம் படிக்கவில்பல என்றால், பின்வரும் இபணயதளத்தில் இந்த இபணப்பின் கீழ் 

பிற டமாழிகளில் இந்த அறிவிப்பு கிபடக்கும்: “Unlawful detention of people seeking asylum class action”: 

https://www.mauriceblackburn.com.au/class-actions/current-class-actions/unlawful-detention-of-people-seeking-asylum-

class-action/. கீவழ உள்ள எந்த டமாழியிலும் இந்த அறிவிப்பின் நகபலப் டபறுவதற்கு, நீங்கள் மாரிஸ் 

பிளாக்பரன்் வழக்கறிஞரக்பள அபழக்கலாம்: 

வபான்: 1800 930 956 அல்லது, 

ஈடமயில்: asylumseekerclassaction@mauriceblackburn.com.au 
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1. நோன் ஏன் இடதெ் பெறுகிகேன்? 

இந்த அறிவிப்பு, கடந்த ஆண்டு "DBE17" என்று அபழக்கப்படும் ஒருவரால் டதாடங்கப்பட்ட ஒரு 

நீதிமன்ற வழக்பகப் பற்றிய முக்கியமான அறிவிப்பாகும். ெட்டப்பூரவ் காரணங்களுக்காக 

அவருபடய உண்பமயான டபயபர நாம் பயன்படுத்த முடியாது. அவர ் 18 வயதிற்குட்படட்வர,் 

எனவவ இந்த வழக்கு அவருக்கான வழக்கறிஞர ்வமரி டதரொ ஆரத்ரால் டதாடங்கப்படட்து. அவர ்18 

வயபத விட இபளயவர,் எனவவ இந்த வழக்கு அவருக்கான வழக்கறிஞர ் வமரி டதரொ ஆரத்ரால் 

டதாடங்கப்பட்டது. 

இந்த வழக்கு ஆஸ்திவரலியாவின் டபடரல் நீதிமன்றத்தில் உள்ளது. இது ஆஸ்திவரலியாவின் 

காமன்டவல்த் ("ஆஸ்திகரலியோன் க ோகவர்ந்கமன்ட் ") க்கு எதிரானது. 

இந்த வழக்கு ஒரு "கிளாஸ் ஆக்ென்". 27 ஆகஸ்ட ் 2011 மற்றும் 25 பிப்ரவரி 2020 க்கு இபடயில் 

ஆஸ்திவரலியாவில் குடிவயற்றக் காவலில் இருந்த அவரும் மற்றவரக்ளும் ("குழு உறுெ்பினர ்ள்") 

ஆஸ்திவரலிய அரொல் ெட்டவிவராதமாக தடுத்து பவக்கப்படட்தாக DBE17 கூறுகிறது. 27 ஆகஸ்ட் 

2011 மற்றும் 25 பிப்ரவரி 2020 க்கு இபடயில் நீங்கள் ஆஸ்திவரலியாவில் குடிவயற்றக் காவலில் 

இருந்திருக்கலாம் என்பதால் இந்த அறிவிப்பபப் டபறுகிறீரக்ள். எனவவ DBE17 டதாடங்கிய வகுப்பு 

நடவடிக்பகயில் நீங்கள் குழு உறுப்பினராக இருக்கலாம். 

கடந்த ஆண்டு இந்த நீதிமன்ற வழக்கு குறித்து 'ொத்தியமான குழு உறுப்பினரக்ளுக்கு வநாட்டீஸ்' 

அனுப்பப்படட்து, வமலும் சில டபறுநரக்ள் இந்த வழக்கு குறித்து மாரிஸ் பிளாக்பரப்னத் டதாடரப்ு 

டகாண்டுள்ளனர.் நீங்கள் டதாடரப்ு டகாள்ளாவிடட்ாலும், இந்த அறிவிப்பு உங்கபளயும் உங்கள் 

ெட்ட உரிபமகபளயும் பாதிக்கலாம். இந்த அறிவிப்பின் வநாக்கம் வழக்கு குறித்த புதுப்பிப்பப 

வழங்குவதாகும். வமலும் ொத்தியமான குழு உறுப்பினரக்ளுக்கு டதரியப்படுத்த - ெடட்த்தில் 

மாற்றம் காரணமாக, DBE17 இனி வழக்பக நடத்த முன்டமாழிகிறது. 

23 ஜூன் 2021 அன்று, ஆஸ்திவரலியாவின் உயரநீ்திமன்றம், காமன்டவல்த ் ஆஃப் ஆஸ்திவரலியா 

வெனங்கள் AJL20 [2021] HCA 21 என்ற வித்தியாெமான வழக்பக முடிவு டெய்தது. உயர ் நீதிமன்றம் 

ஆஸ்திவரலியாவின் மிக உயரந்்த நீதிமன்றம் என்பதால், மற்ற அபனதத்ு நீதிமன்றங்களும் ெடட்ம் 

பற்றிய அதன் முடிவுகபள பின்பற்ற வவண்டும். ALJ20 வழக்கு இந்த வழக்பகப் வபாலவவ இல்பல 

என்றாலும், இந்த "கிளாஸ் ஆக்ென்" உங்கள் ொரப்ாக டெய்யப்படும் வகாரிக்பககளின் டவற்றிக்கு 

முக்கியமான சில ெடட் சிக்கல்கபள இது பகயாள்கிறது. அந்த ெட்ட சிக்கல்கள் குறித்த உயர ்

நீதிமன்றத்தின் நியாயமும் முடிவும் இந்த "கிளாஸ் ஆக்ென்" டவற்றி டபறுவதற்கான வாய்ப்புகபள 

பாதித்துள்ளது. உயரநீ்திமன்றம் என்ன முடிடவடுத்தது என்பபத பரிசீலித்த பிறகு, DBE17 இன் 

வழக்கறிஞரக்ள் DBE17 இன் நலன்களுக்காக "வகுப்பு நடவடிக்பக" டதாடரக்கூடாது என்று முடிவு 

டெய்துள்ளனர.் இது "இபடநிறுத்தம்" என்று அபழக்கப்படுகிறது. 

டபாதுவாக, யாராவது ஒரு வழக்பக நிறுதத்ும்வபாது, அவரக்ள் மறுபக்கத்தின் ெடட்ெ ்டெலவுகபளெ ்

டெலுத்த வவண்டும். ஆஸ்திவரலிய அரொங்கதத்ுடன் ஒரு ஒப்பந்தம் எடட்ப்படட்ுள்ளது - அதன் 

இபடநிறுத்தம் அங்கீகரிக்கப்பட்டால், அது DBE17 க்கு எதிராக ெட்ட டெலவுகபள நாடாது. 

ஒரு வரக்்க நடவடிக்பகயின் இபடநிறுத்தம் நீதிமன்றத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட வவண்டும். DBE17 

தனது முன்டமாழியப்பட்ட நிறுத்தத்திற்கு ஒப்புதல் அளிக்குமாறு நீதிமன்றதப்த வகடக்ும். 

அது அங்கீகரிக்கப்பட்டால், 

கிளாஸ் ஆக்ென் முடிவபடகிறது, வமலும் எந்த குழு உறுப்பினரும் அதிலிருந்து எந்த இழப்பீடும் டபற

மாட்டாரக்ள்.  நீங்கள் எந்த ெடட்ெ ்டெலபவயும் டெலுத்த வவண்டியதில்பல. 

ெட்டவிவராதமாக தடுத்து பவத்திருப்பதற்காக ஆஸ்திவரலிய அரொங்கத்திற்கு எதிராக உங்கள் 

டொந்த உரிபமவகாரபலக் டகாண்டுவர முடிந்தால், கிளாஸ் ஆக்ென் நிலுபவயில் இருந்தவபாது 

அந்த உரிபமவகாரபலக் டகாண்டுவருவதற்கான எந்த வநர வரம்பும் இபடநீக்கம் டெய்யப்படட்ால், 

நீதிமன்றம் கிளாஸ் ஆக்ென் ஐ நிறுதத்ுவதற்கு ஒப்புதல் அளித்தால் அந்த கால வரம்பு மீண்டும் 

டதாடங்கும். 

ஆஸ்திகரலிய அரசு ்கு எதிரோ  உங் ள் பசோந்த உரிடமக ோரடல ் ப ோண்டுவர 

விரும்புவதோ  நீங் ள் நிடனத்தோல், நீங் ள் உடனடியோ  சுதந்திரமோன சட்ட 

ஆகலோசடனடயெ் பெே கவண்டும். 

2. நோன் என்ன பசய்ய கவண்டும்? 

நிறுத்தெ்ெடுவடத நீங் ள் எதிர ்் வில்டல என்ேோல் நீங் ள் பசய்ய கவண்டியது எதுவும் 

இல்டல. 
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இடடநீ ் த்டத அங்கீ ரி ்  கவண்டோம் என்று நீங் ள் நீதிமன்ேத்டத க ட்  விரும்பினோல், 9 

நவம்ெர ்2021  ்குள் நீங் ள்  ண்டிெ்ெோ : 

a) மோரிஸ் பிளோ ்ெரன்ு ்கு ஒரு எழுத்துெ்பூரவ் அறிவிெ்டெ அனுெ்ெவும் Asylum Seeker Class 

Action Team, at Level 21, 380 La Trobe Street, Melbourne VIC 3000 அல்லது 

asylumseekerclassaction@mauriceblackburn.com.au நீங் ள் ஏன் தீரட்வ எதிர ்்  விரும்புகிறீர ்ள் 

என்று பசோல்லுங் ள் உங் ள்  ோரணங் ளுடன்; மே்றும் 

b) நீங் ள் நிறுத்தெ்ெடுவடத எதிர ்்  விரும்புவதோ  ் கூறி, எழுத்துெ்பூரவ்மோ  

சமரெ்்பிெ்பு டள நீதிமன்ேத்தில் தோ ் ல் பசய்ய கவண்டும். உங் ள் ஆட்கசெடன ்கு 

ஆதரவோன ஆதோரங் ளுடன் நீங் ள்  ோரணங் டள வழங்  கவண்டும்; மே்றும் 

c) 30 நவம்ெர ் 2021 அன்று நீங் ள் விசோரடண ்கு  லந்து ப ோள்ள கவண்டும் (அல்லது 

ஒரு பிரதிநிதிடய அனுெ்ெவும்), அெ்கெோது கூட்டோட்சி நீதிமன்ேம் தீரவ்ு ்கு ஒெ்புதல் 

அளி ் லோமோ என்று ெரிசீலி ்கும். உங் ள் ஆட்கசெடன ்கு ஆதரவோ  நீங் ள் 

(அல்லது உங் ள் பிரதிநிதி) வோய்பமோழியோ  சமரெ்்பி ் லோம். பதோடர்புடடய 

பதோே்றுகநோய்  ட்டுெ்ெோடு ள் பதோடர்ெோ  வி ்கடோரியன் தடலடம சு ோதோர 

அதி ோரி வழங்கிய திடச டளெ் பெோறுத்து, விசோரடண நடடபெறும்: 

Victoria Registry  

Federal Court of Australia  

Owen Dixon Commonwealth Law Courts Building  

305 William Street  

Melbourne VIC 3000 

அல்லது 

டம ்கரோசோஃெ்ட ்டீம்ஸ் வீடிகயோ  ோன்ஃெரன்ஸ் வழியோ  ஆன்டலனில். 

30 நவம்ெர ் 2021 அன்று, நீங் ள் (அல்லது உங் ள் பிரதிநிதி) இடடநீ ் ம் 

அங்கீ ரி ் ெ்ெட ்கூடோது என்று ஏன்  ருதுகிறீர ்ள் என்ெடத நீதிமன்ேத்திே்கு விள ்  

கவண்டும். நீங் ள் ஒரு 'பிரதிநிதி விண்ணெ்ெதோரர'் ஆ  மே்றும் கிளோஸ் ஆ ்சன் இன் 

நடத்டதடய ஏே்  விரும்புகிறீர ்ளோ என்ெடத நீதிமன்ேத்திே்கு பதரிவி ்  முடியும். 

சிஏ முன்பமோழியெ்ெட்ட முன்பமோழிடவ நீங் ள் எதிர ்்  விரும்பினோல், நீங் ள் உடனடியோ  

சுயோதீன சட்ட ஆகலோசடனடயெ் பெே கவண்டும். 

3. பதோடர்புடடய ஆவணங் ளின் ந ல் டள எங்கு பெேலோம்? 

உரிபமவகாரல் அறிக்பக மற்றும் பாதுகாப்பு உட்பட கீவழயுள்ள வழிகளில் டதாடரப்ுபடய 

ஆவணங்களின் நகல்கபளப் டபறலாம்: 

a. இங்கிருந்து டவுன்கலோட் பசய்யுங் ள்: https://www.mauriceblackburn.com.au/class-actions/current-class-

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

b. மோரிஸ் பிளோ ்ெரன்் வழ ் றிஞர ்ளின் அலுவல ங் ளில் ஒன்றில்  ோடல 9 மணி முதல் 

மோடல 5 மணி வடர சம்ெந்தெ்ெட்ட இடத்தின் பதோே்றுகநோய்  ட்டுெ்ெோடு ளோல் 

அனுமதி ் ெ்ெட்டோல் அவே்டே ஆய்வு பசய்வதன் மூலம் அடதெ் பெேலோம். பதோடரப்ு 

விவரங் ள் www.mauriceblackburn.com.au அல்லது 1800 930 956 ஐ அடழெ்ெதன் மூலம் 

கிடட ்கும். 

c. டிஸ்ட்ரி ்ட ்பரஜிஸ்ட்ரி ஓபி தி பெடரல் க ோர்ட ்ஐ பதோடர்பு ப ோண்டு (பதோடர்பு விவரங் ள் 

www.fedcourt.gov.au) மே்றும் பெோருத்தமோன ஆய்வு  ட்டணத்டத பசலுத்துவதன் மூலம். 

d. அவற்பற டபடரல் வகாரட்் டவப்பெட் https://www.fedcourt.gov.au/law-and-practice/class-acts/class-actions 

இல் வதடுங்கள். 

தயவுபசய்து கமகல உள்ள விஷயங் டள  வனமோ  ்  வனியுங் ள். நீங் ள் உறுதியோ  

பதரியோத ஏதோவது இருந்தோல், நீங் ள் 1800 930 956 இல் மோரிஸ் பிளோ ்ெரன்் வழ ் றிஞர ்டள 

பதோடரப்ு ப ோள்ளவும் அல்லது asylumseekerclassaction@mauriceblackburn.com.au என்ே 

மின்னஞ்சலு ்கு பதோடரப்ு ப ோள்ளவும் அல்லது உங் ள் பசோந்த சட்ட ஆகலோசடன பெேவும். 

உங் ள் முடிடவ எடு ்  நீங் ள் தோமதி ்  ்கூடோது. 
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