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طرفین دعوی:
 A.Sتْعظ عشپشعت الاهَ دػْی ایشاى خاًن هاسی تشیغا آستْس

مدعی

و
ّصیش اداسٍ هِاجشت ّ حفاظت عشحذات
هشتشک الوٌافغ آعتشالیا

مدعی علیو اول
مدعی علیو دومی

___________________________________________________________
تتاسیخ  22اگغت  ،2012یک الاهَ دػْی گشُّی ( "دػْی لضایی گشُّی") دس عتشٍ هحکوَ ایالت ّیکتْسیا هثٌی
تش ادػای خغاست تشای اشخاص ریل اسائَ گشدیذ:


اشخاصیکَ دس جضیشٍ کشیغوظ اص تاسیخ  22اگغت  2011الی  22اگغت  2012دس تاصداشت تْدٍ اًذ
صشفٌظش اص ایٌکَ آًِا هتؼالثا آًِا اص تاصداشت آصاد شذٍ اًذ یا ًَ ("تاسیخ هشتْطَ")؛ ّ



اشخاصیکَ دس طی تاسیخ هشتْطَ دس تاصداشتگاٍ کشیغوظ صذهَ دیذٍ ّ/یا حاهلَ شذٍ اًذ؛ ّ



اشخاصیکَ دس طی تاسیخ هشتْطَ دس ًتیجَ غفلت ّ عِل اًگاسی دّلت آعتشالیا هثٌی تش اسائَ هشالثت صحی
هٌاعة تشایشاى ّ یا خاًْادٍ شاى صذهَ دیذٍ اًذ یا صذهات شاى تشذیذ پیذا کشدٍ اعت؛ ّ



دولت استرالیا بر طبك ماده  63لانون مهاجرت مصوبه  8591متعهد و موظف به حفاظت از آنها میباشد

ُششخصیکَ ّاجذ ششایظ فْق تْدٍ تاشذ تحیث یک "ػضْ گشٍّ" دس ایي دػْی گشُّی هحغْب هی شْد .یک فشد
("هذػی اصلی") دػْی سا اص جاًة خْدػ ّ اصطشف توام اػضای گشٍّ آغاص ًوْد .هذػی اصلی دس ایي لضیَ یک
فشد صغیش تحت ًام هغتؼاس " "A.S.هی تاشذ.
ایي دػْی گشُّی تش ػلیَ ّصیش اداسٍ هِاجشت ّ حفاظت عشحذات ("وزیر") ّ هشتشک الوٌافؼَ آعتشالیا ("مشترک
المنافعو") الاهَ گشدیذ.
هتي دػْی دس ساتطَ تَ اتِام غفلت ّ کْتاُی ُایی تْد کَ تْعظ هذػی ػلیَ ُای فْق الزکش دس تاصداشتگاٍ کشیغوظ
اتفاق افتادٍ اعت ّ تاػث صذهات جغوی ّ سّحی تشای ُ ّ A.S.وچٌاى اػضای گشٍّ گشدیذٍ اعتّ .صیش ّ دّلت
فذسال ایي اتِام سا سد کشدٍ اًذ.
اهکاى داسد کَ شوا یک فشد ّاجذ ششایظ تحیث ػضْ گشٍّ تالمٍْ دس ایي دػْی گشُّی تاشیذ ّ یک اطالػیَ اًصشاف
اص دػْی سا لثالً دس ششّع عال اص اداسٍ هِاجشت ّ حفاظت عشحذات دسیافت کشدٍ تاشیذ.
این اقامو دعوی از این بو بعد بحیث یک دعوی گروىی بو پیش نمی رود
بتاریخ  22مارچ  ،2012ستره محکمو حکم نمود کو این اقامو دعوی از این پس بحیث یک دعوی گروىی ادامو نو
یابد .ایي تذاى هؼٌاعت کَ ایي دػْی حاال صشف هشتْط تَ هذػی اصلی یؼٌی  A.S.هی تاشذ ّ نتیجه این دعوی
باعث پرداخت خسارت یا معلوم نمودن حموق هیچ فردی دیگری نخواهد شد.
ُش شخصیکَ لثالً ّاجذ ششایظ تحیث ػضْ گشٍّ تْدٍ تاشذ ّ تخْاُذ کَ تَ دلیل صذهات ّاسدٍ دس تاصداشتگاٍ
کشیغوظ ادػای خغاست ًوایذ ،تایذ ُویي حاال دػْی اًفشادی خْد سا دس هحکوَ آغاص کٌذ.
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چو کسانی از این حکم متاثر شده اند؟
حکن عتشٍ هحکوَ شاهل حال ُوَ اشخاصیکَ ّاجذ ششایظ تشای ػضْیت دس گشٍّ طثك ششایظ فْق شٌاختَ شذٍ اًذ
هی تاشذ .اگش فکش هی کٌیذ کَ اص ًاحیَ ایي حکن هتاثش شذٍ ایذ ،شوا تایذ هشْست حمْلی سا تضّدتشیي فشصت هوکٌَ
دسیافت کٌیذ.
محدودیت زمانی برای اقامو دعوی انفرادی
دس اعتشالیا تشای الاهَ دػْی هحذّدیت صهاًی ّجْد داسد  ،لِزا هِن اعت اشخاصیکَ هی خْاٌُذ الاهَ دػْی اًفشادی
خْدشاى سا اسائَ دٌُذ تایذ تضّدتشیي فشصت هوکٌَ تشای اًجام دادى ایي کاس هشْست حمْلی تگیشًذ.
حق اعتراض/تجدید نظر
افشادئیکَ شاهل اػضای گشٍّ دس ایي دػْی گشُّی هی تاشٌذ ،حك دسخْاعت اعتیٌاف اص فیصلَ عتشٍ هحکوَ هثٌی
تش اداهَ دادى دػْی فْق تحیث یک دػْی گشُّی داسًذّ .لی ،آخشیي فشصت تغلین دسخْاعت اعتیٌاف تاسیخ 22
هاٍ هی  2012هی تاشذ .اگش فکش هی کٌیذ کَ هی خْاُیذ دسخْاعت اعتیٌاف خْد سا اسائَ کٌیذ ،تایذ فْساً لثل اص
اًمضای ایي تاسیخ هشْست حمْلی تگیشیذ.
معلومات بیشتر
دس صْست داشتي ُشگًَْ عْال یا ضشّست تَ کغة هؼلْهات تیشتش ساجغ تَ ایي دػْی ،تَ ّیة عایت
 www.mauriceblackburn.com.au/christmasislandهشاجؼَ کٌیذ یا تَ تیلفْى شواسٍ  1800 282 052صًگ
تضًیذ ّ یا تَ آدسط  christmasisland@mauriceblackburn.com.auایویل تفشعتیذ.
هی تْاًیذ اعٌاد ساجغ تَ ایي دػْی سا تشوْل ادػاًاهَ ّ دفاػیَ ُا ّ ًغخَ ُای تؼذیل شذٍ ایي اعٌاد سا اص طشیك تواط
گشفتي تا  christmasisland@mauriceblackburn.com.auیا هشاجؼَ کشدى تَ ّیة عایت عتشٍ هحکوَ
ّیکتْسیا تَ آدسط
http://www.supremecourt.vic.gov.au/home/law+and+practice/class+actions/christmas+island
+detention+centre+class+action
تذعت آسیذ.
ُوچٌاى هی تْاًیذ تا ُش ّکیل لاًًْی دلخْاٍ تاى ساجغ تَ گشفتي هشْست حمْلی دس ساتطَ تَ هْضْػات هٌذسج ایي
اطالػیَ صحثت کٌیذ.
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