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بین:
ا.س از طریك لیم دعوی لضایی ماری تریسا آرتور

شاکی

و-وزیر مهاجرت و محافظت از مرزها

مدافع اول

و
کامونولث استرالیا

مدافع دوم

_________________________________________________________________
در تاریخ  62آگوست  ،6102مراحل دادرسی دسته جمعی (دادخواهی عمومی) در دادگاه عالی ویکتوریا برای
کلیه افراد با شرایط زیر که مدعی دریافت غرامت هستند ،آغاز شد:


آن دسته از افرادی که از تاریخ  62آگوست  6100تا  62آگوست  6102در اردوگاه پناهجویان جزیره
کریسمس در بازداشت بسر برده اند (چه این افراد متعالبا آزاد شده باشند یا خیر) (دوره زمانی مربوطه)؛
و



در طول دوره زمانی مربوطه در حالیکه در بازداشت بسر می برده اند ،مصدوم شده باشند و یا باردار
بوده اند؛ و



در طول دوره زمانی مربوطه ،در نتیجه اتهام وارده به دولت استرالیا مبنی بر عدم تأمین مرالبت های
بهداشتی مناسب برای آنان و اولیای آنها ،دچار مصدومیت و یا وخامت مصدومیت لبلی شده باشند؛ و



ادعا کرده اند که بر طبك ماده  ۶۳لانون مهاجرت  Migration Act 1958 (Cth)۸۵۹۱دولت
استرالیا متعهد و موظف به اعطای پناهندگی به آنان است.

هر فردی که تعریف فوق شامل حال او می شد ،بعنوان "عضو گروه" در دادخواهی عمومی تلمی می گشت .فردی
(که "شاکی اصلی" نام دارد) این شکایت را از جانب خود و از جانب اعضای گروه طرح کرده است .در این
پرونده ،شاکی اصلی فردی خردسال است که با نام مستعار "ا.س ".شناخته می شود.
این دادخواهی عمومی بر علیه وزیر مهاجرت و محافظت از مرزها (وزیر) و دولت کامونولث استرالیا
(کامونولث) طرح شده است.
ادعا شده است که در رابطه با وضعیت اردوگاه جزیره کریسمس چندین مورد سهل انگاری وجود داشته است که
منجر به مصدومیت جسمانی و روانی "ا.س ".و اعضای گروه شده اند ،متعدد بوده اند .وزیر و دولت کامونولث
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کلیه ادعاهای فوق را رد کرده اند.
ممکن است شما از اعضای احتمالی گروه در دادخواهی عمومی بوده باشید و در اوایل این سال اعالمیه صرفنظر
از دادخواهی عمومی را از اداره مهاجرت و محافظت از مرزها دریافت کرده باشید.
دادرسی دیگر به صورت دادخواهی عمومی ادامه نخواهد یافت
در تاریخ  72مارس  ،7102دادگاه حکم داد که دادرسی دیگر به صورت دادخواهی عمومی ادامه پیدا نکند .این
به این مفهوم است که پرونده هم اکنون تنها مرتبط با شاکی اصلی" ،ا.س ".می باشد ،و نتیجه آن منجر به دریافت
غرامت یا تعیین حموق برای فردی دیگر نخواهد شد.
هر فرد دیگری که پیش از این ،تعریف عضو گروه شامل حال او می شد و مایل است مدعی دریافت غرامت برای
مصدومیت در زمان بازداشت در جزیره کریسمس شود ،باید هم اکنون دادخواهی لضایی خود را به صورت مستمل
آغاز نماید.
چه کسانی تحت تأثیر قرار می گیرند؟
حکم دادگاه بر کلیه افرادی که طبك تعاریف فوق بعنوان عضو گروه تلمی می گشتند تأثیر می گذارد .چنانچه فکر
می کنید طبك این حکم تحت تأثیر لرار گرفته اید ،باید هر چه سریعتر جویای مشاوره حمولی مستمل شوید.
محدودیت زمانی برای ارائه دعاوی شخصی
در استرالیا محدودیت زمانی برای ارائه دعاوی برای غرامت وجود ندارد ،بنابراین بسیار مهم است که هر فردی
که مایل است دعوی شخصی ارائه دهد به همین علت نیز هر چه سریعتر جویای مشاوره حمولی شود.
حق تجدید نظر
افرادی که اعضای گروه در دادخواهی عمومی بوده اند از این حك برخوردارند که بر علیه تصمیم دادگاه مبنی بر
ادامه ندادن دادرسی بعنوان یک دادخواهی عمومی درخواست تجدیدنظر دهند .با این وجود ،مهلت الدام این
درخواست تجدیدنظر در تاریخ  62ماه می  6102به اتمام می رسد .چنانچه فکر می کنید ممکن است مایل باشید
درخواست تجدیدنظر دهید ،باید هر چه سریعتر و پیش از این تاریخ ،جویای دریافت مشاوره حمولی شوید.
اطالعات بیشتر
چنانچه سوالی دارید یا نیاز به جزئیات بیشتر در مورد این پرونده دارید ،به
 www.mauriceblackburn.com.au/christmasislandمراجعه کنید ،با شماره 1800 286 052
تماس بگیرید یا ایمیلی به christmasisland@mauriceblackburn.com.au :ارسال کنید.
شما می توانید مدارک و شواهد مرتبط با این پرونده ،از جمله اظهاریه دعوی و دفاعیات ،و نسخه های اصالح شده
این مدارک را از طریك تماس با  christmasisland@mauriceblackburn.com.auیا مراجعه به تارنمای
دادرسی:
این
برای
ویکتوریا
عالی
دادگاه
http://www.supremecourt.vic.gov.au/home/law+and+practice/class+actions/christmas+isla
 nd+detention+centre+class+actionبررسی کنید.
شما همچنین می توانید با هر وکیل دیگری به انتخاب خود برای دریافت مشاوره حمولی بیشتر در ارتباط با موارد
و مسائل مطرح شده در این اعالمیه تماس بگیرید.
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