اعالهیو برای اعضای گروه
S CI 2014 04423
طرفین دعوی:
 A.Sاظ ططیك ؼطپطؼت زػْی لضایی فْق الصکط ذاًن هاضی تطیؽا آضتْض

شاکی

و
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هفتطک الوٌافغ آؼتطالیا

هدافع اول
هدافع دوم

___________________________________________________________
بتاضید  22اگؽت  ،2012یک الاهَ زػْی گطُّی ( "زػْی لضایی گطُّی") زض ؼتطٍ هحکوَ ایالت ّیکتْضیا هبتٌی
بط ازػای غطاهت بطای اـراق شیل اضائَ گطزیس:


کؽاًیکَ زض جعیطٍ کطیؽوػ اظ تاضید  22اگؽت  2011الی  22اگؽت  2012زض تْلیف بْزٍ اًس صطف ًظط
اظ ایٌکَ آًِا هتؼالبا اظ تْلیف بیطّى ـسٍ اًس یا ًَ ("تاضید هطبْطَ")؛ ّ



کؽاًیکَ زض طی تاضید هطبْطَ زض باظزاـتگاٍ کطیؽوػ صسهَ زیسٍ ّ/یا حاهلَ ـسٍ اًس؛ ّ
کؽاًیکَ زض طی تاضید هطبْطَ زض ًتیجَ غفلت ّ کْتاُی زّلت آؼتطالیا زض ضابطَ با اضائَ هطالبت صحی
هٌاؼب اظ بطای ذْز ّ یا فاهیلی ـاى صسهَ زیسٍ اًس یا صسهات ـاى تفسیس پیسا کطزٍ اؼت؛ ّ



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

ُطفطزی کَ زاضای ـطایظ فْق بْزٍ باـس هٌحیث یک "ػضْ گطٍّ" زض ایي زػْی گطُّی ـٌاذتَ هی ـْز .یک فطز
("ـاکی اصلی") زػْی ضا اظ جاًب ذْزؾ ّ اظططف توام اػضای گطٍّ آغاظ ًوْز .ـاکی اصلی زض ایي لضیَ یک
فطز ذطزؼال تحت ًام هؽتؼاض " "A.S.هی باـس.
ایي زػْی گطُّی بط ػلیَ ّظیط ازاضٍ هِاجطت ّ حفاظت ؼطحسات ("وزیر") ّ هفتطک الوٌافؼَ آؼتطالیا ("هشترک
الونافعو") الاهَ گطزیس.
هْضْع زػْی زض ضابطَ بَ اتِام غفلت ّ کْتاُی ُایی بْز کَ تْؼظ هسافؼاى فْق الصکط زض باظزاـتگاٍ کطیؽوػ ضخ
زازٍ اؼت کَ باػث صسهات جؽوی ّ ضّحی بطای ُ ّ A.S.وچٌاى اػضای گطٍّ گطزیسٍ اؼتّ .ظیط ّ زّلت فسضال
ایي اتِام ضا اًکاض ًوْزٍ اًس.
اهکاى زاضز ـوا یک فطز زاضای ـطایظ هٌحیث ػضْ گطٍّ بالمٍْ زض ایي زػْی لضایی گطُّی باـیس ّ یک اػالهیَ
اًصطاف اظ زػْی ضا لبالً زض ـطّع ؼال اظ ازاضٍ هِاجطت ّ حفاظت ؼطحسات زضیافت کطزٍ باـیس.
این دعوی قضایی از این پس هنحیث یک دعوی گروىی اداهو نوی یابد
بتاریخ  72هارچ  ،7102ستره هحکوو حکن نوود کو این دعوی قضایی از این پس هنحیث یک دعوی گروىی اداهو
نیابد .ایي بَ ایي هؼٌی هی باـس کَ ایي زػْی حاال صطف هطبْط بَ ـاکی اصلی یؼٌی  A.S.هی باـس ّ نتیجه این
دعوی باعث تادیه غرامت یا معلوم نمودن حموق هیچ شخص دیگری نخواهد شد.
ُط فطزی کَ لبالً زاضای ـطایظ هٌحیث ػضْ گطٍّ بْزٍ باـس ّ برْاُس کَ بَ زلیل صسهات ّاضزٍ زض باظزاـتگاٍ
کطیؽوػ ازػای غطاهت ًوایس ،بایس ُویي حاال زػْی اًفطازی ذْز ضا زض هحکوَ آغاظ ًوایس .
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چو کسانی از این حکن هتاثر شده اند؟
حکن ؼتطٍ هحکوَ ـاهل حال ُوَ کؽاًیکَ زاضای ـطایظ بطای ػضْیت زض گطٍّ طبك ـطایظ فْق ـٌاذتَ ـسٍ اًس هی
باـس .اگط فکط هی کٌیس کَ اظ ًاحیَ ایي حکن هتاثط ـسٍ ایس ،ـوا بایس هفْضٍ حمْلی ضا بعّزتطیي فطصت هوکٌَ زضیافت
کٌیس.
هحدودیت زهانی برای تسلین دعوی قضایی انفرادی
زض اؼتطالیا بطای تؽلین زػْی لضایی هحسّزیت ظهاًی ّجْز زاضز  ،لِصا هِن اؼت تا کؽاًیکَ هی ذْاٌُس زػْی
اًفطازی ذْزـاى ضا تؽلین ًوایٌس زضاّلیي فطصت هوکٌَ بطای اًجام زازى ایي کاض هفْضٍ حمْلی زضیافت ًوایٌس.
حق استیناف
کؽاًیکَ ـاهل اػضای گطٍّ زض ایي زػْی لضایی گطُّی هی باـٌس ،حك زضذْاؼت اؼتیٌاف اظ فیصلَ ؼتطٍ
هحکوَ هبتٌی بط ازاهَ زازى زػْی فْق هٌحیث یک زػْی گطُّی ضا زاضًسّ .لی ،آذطیي فطصت تؽلین زضذْاؼت
اؼتیٌاف تاضید  22هاٍ هی  2012هی باـس .اگط فکط هی کٌیس کَ هی ذْاُیس زضذْاؼت اؼتیٌاف ذْز ضا اضائَ ًوایس ،بایس
بطْض ػاجل پیؿ اظ اًمضای ایي تاضید هفْضٍ حمْلی بگیطیس.
هعلوهات هسید
زض صْضت زاـتي ُطگًَْ ؼْال یا ضطّضت بَ کؽب هؼلْهات بیفتط زضباضٍ ایي زػْی ،بَ ّیب ؼایت
 www.mauriceblackburn.com.au/christmasislandضجْع ًواییس یا بَ ًوبط تلفْى  1800 282 052ظًگ
بعًیس ّ یا بَ آزضغ  christmasisland@mauriceblackburn.com.auایویل اضؼال ًواییس.
اؼٌاز ضاجغ بَ ایي زػْی ضا بفوْل ازػاًاهَ ّ زفاػیَ ُا ّ ًؽرَ ُای تؼسیل ـسٍ ایي اؼٌاز ضا اظ ططیك بَ تواغ ـسى
با  christmasisland@mauriceblackburn.com.auیا هطاجؼَ بَ ّیب ؼایت ؼتطٍ هحکوَ ّیکتْضیا بَ آزضغ
http://www.supremecourt.vic.gov.au/home/law+and+practice/class+actions/christmas+island
+detention+centre+class+action
زضیافت کطزٍ هی تْاًیس.
ُوچٌیي با ُط ّکیل لاًًْی هْضز ًظطتاى جِت زضیافت هفْضٍ حمْلی زضباضٍ هْضْػات لیس ـسٍ زض ایي اػالهیَ
صحبت کطزٍ هی تْاًیس.
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