குழு உறுப்பினர்களுக்கான அறிவிப்பு
S CI 2014 04423
இடையில்:
எ.ஸ். (A.S.) - அவருடைய வழக்குப்பாதுகாவலர் மோி தெமேசா ஆர்ெர் ஊைாக

வாெி

-ேற்றும் குடிவேவு ேற்றும் எல்டல பாதுகாப்பு அடேச்சர்

முெலாவது பிேெிவாெி

ஆஸ்ெிமேலியாவின் தபாதுநலவாயம்

இேண்ைாவது பிேெிவாெி

26ம் ெிகெி ஆவணி ோெம் 2014ம் ஆண்டு விக்மைாாியாவிலுள்ள உயர்நீெிேன்றத்ெில் ஒவ்தவாரு நபருக்கும் இழப்பீடு மகாாி ஒரு குழு
வழக்தகான்று ('வர்க்க நைவடிக்டக') தொைக்கப்பட்ைது.அந்ெ நபர்:


27ம் ெிகெி ஆவணி ோெம் 2011ல் இருந்து 26ம் ெிகெி ஆவணி ோெம் 2014 வடேயான காலப்பகுெியில் கிறிஸ்துேஸ் ெீவின்
ெடுப்புமுகாேில் ெடுத்துடவக்கப்பட்டிருந்து (அவர் அக்காலப்பகுெியின் பின்னர் ெடுப்புமுகாேிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்ைாலும்
அல்லது விடுவிக்கப்பைாவிட்ைாலும்); ேற்றும்,



அவ்வாறு தொைர்புடைய காலகட்ைத்ெில் ெடுப்புமுகாேில் இருந்ெமபாது, காயமுற்மறா அல்லது கர்பிணியாகமவா இருந்து; ேற்றும்,
குற்றச்சாட்டிற்கிணங்க ஆஸ்ெிமேலிய அேசாங்கம், ெகுந்ெ ேருத்துவ மசடவடய வழங்காெொல், தொைர்புடைய
காலப்பகுெியில் அவனுக்கு, அவளுக்கு, அல்லது அவனுடைய அல்லது அவளுடைய தபற்மறார்களுக்கு காயத்ெிற்குள்ளாகி
அல்லது காயம் மோசோகியிருந்ொல்; ேற்றும்,



1958ம் ஆண்டின் குடிமயற்றச்சட்ைத்ெின் 36ம் பிாிவின்படி, ஆஸ்ெிமேலியா அவனுக்கு அல்லது அவளுக்கு பாதுகாப்பு ெேமவண்டிய
கைடேயிருக்கிறது என்று உாிடேமகாாியிருந்ொமலா;

மேற்குறிப்பிைப்பட்டுள்ள வடேயடறகளுக்குட்பட்ை அடனவரும் இந்ெ வர்க்க நைவடிக்டகயில் ஒரு 'குழு உறுப்பினோக'
கருெப்பட்ைனர். ஒரு ெனி நபர் ('முன்னணி வாெி' என்று அறியப்படுபவர்) இந்ெ வழக்டக, அவர் சார்பாகவும் இந்ெ குழுவில்
உள்ளைங்கியுள்ள உறுப்பினர்கள் சார்பாகவும் முன்டவத்ெிருந்ொர். இவ்வழக்கின் முன்னணி வாெியானவர், 'எ.ஸ்(A.S.)' என்ற
புடனதபயடேக்தகாண்ை ஒரு சிறுேியாவார்.
இவ் வர்க்க நைவடிக்டகயானது, குடிவேவு ேற்றும் எல்டல பாதுகாப்பு அடேச்சருக்கும் ஆஸ்ெிமேலியாவின் தபாதுநலவாயத்ெிற்கும்
எெிோக முன்டவக்கப்பட்ைது.
கிறிஸ்துேஸ் ெீவிலுள்ள ெடுப்புமுகாேின் சில நிடலடேகள் ெகுந்ெமுடறயில் இருக்கவில்டல என்றும் அது உைல் உள ாீெியான
காயங்கடள ‘எ.ஸ். (A.S.)’ என்பவருக்கும் குழு உறுப்பினர்களுக்கும் ஏற்படுத்ெியது என்றும் குற்றம் சாட்ைப்பட்ைது. இக்குற்றச்சாட்டு,
அடேச்சோலும் தபாதுநலவாயத்ொலும் ேறுக்கப்பட்ைது.
இவ் வர்க்க நைவடிக்டகயில் நீங்களும் ஒரு குழு உறுப்பினோக உள்ளைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது. இெனால்,
இவ்வருை தொைக்கத்ெில், குடிவேவு ேற்றும் எல்டல பாதுகாப்புத் ெிடணக்களத்ெிைேிருந்து இக்குழுவிலிருந்து விலகுவது தொைர்பாக
உங்களுக்கு ஒரு அறிவிப்பு அனுப்பப்பட்டிருக்கலாம்.

இனிமேல், இவ்வழக்கானது ஒரு வர்க்க நைவடிக்டகயாக தொைேப்மபாவெில்டல.

27ம் ெிகெி பங்குனி ோெம் 2017ம் ஆண்டு, இவ்வழக்கு இனி வர்க்க நைவடிக்டகயாக தொைேப்மபாவெில்டல என்று நீெிேன்றம்
உத்ெேவிட்டிருக்கிறது. இென் அர்த்ெம் என்னதவன்றால், இனிமேல் இவ்வழக்கில் முன்னணி வாெியான ‘எ.ஸ். (A.S.)' என்பவர்
ேட்டுமே சம்பந்ெப்பட்டிருப்பார் ேற்றும் மவறு எவருக்கும் இென் மூலம் இழப்பீடு ெருவது அல்லது உாிடேகடள ெீர்ோனிப்பது
விடளவாக முடியாது.
இெற்கு முன்பு இக்குழுவில் உறுப்பினோக உள்ளைக்கப்பட்ை ஒருவர், ொன் கிறிஸ்துேஸ் ெீவிலுள்ள ெடுப்புமுகாேில்
காயங்களுக்குட்பட்ைொக கருெி அெற்கு இழப்பீடு தபற விரும்பினால், அவர் ெனக்தகன்று புெிொக ஒரு வழக்டக தொைேமவண்டும்.
யார் பாெிக்கப்படுவார்கள்?
நீெிேன்றத்ெின் இவ் உத்ெேவானது, மேற்குறிப்பிைப்பட்டுள்ள வடேயடறகளுக்குட்பட்ை, குழு உறுப்பினோக கருெப்படும்
ஒவ்தவாருத்ெடேயும் பாெிக்கும். இவ் உத்ெேவால் நீங்கள் பாெிக்கப்பட்ைொக கருெினால், உைனடியாக ெனிப்பட்ை சட்ை
ஆமலாசடனடய நீங்கள் தபறமவண்டும்.
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ெனிப்பட்ை குற்றச்சாட்டுகடள முன்டவப்பெற்கான கால வடேயடற
ஆஸ்ெிமேலியாவில், இழப்பீடு சம்பந்ெோன குற்றச்சாட்டுகடள முன்டவப்பெற்கு குறிப்பிட்ை காலவடேயடற உண்டு. அெனால்,
ெனிப்பட்ை முடறயில் குற்றம் சாட்ை விரும்புபவர் விடேவில் சட்ை ஆமலாசடனடய தபறுவது இந்ெ காேணத்ெிற்காக கூை
முக்கியோனொகும்.
மேல்முடறயீட்டு உாிடேகள்
இவ்வழக்கு வர்க்க நைவடிக்டகயாக தொைோது என்ற நீெிேன்றத்ெின் முடிவிற்தகெிோக மேல்முடறயீட்டிற்கு விண்ணப்பிக்கும்
உாிடே, முன்பு இவ் வழக்கில் குழு உறுப்பினோக இருந்ெ ஒவ்தவாருவருக்கும் உண்டு. ஆனால், அவ்வாறு மேல்முடறயீட்டிற்கு
விண்ணப்பிக்கும் காலம் 24ம் ெிகெி டவகாசி ோெம் 2017ம் ஆண்டு காலாவெியாகும். நீங்கள் மேல்முடறயீட்டிற்கு விண்ணப்பிக்க
விரும்பினால், உைனடியாக அக் காலாவெியாகும் ெிகெிக்கு ேிகவும் முன்பு சட்ை ஆமலாசடன தபறுவது அவசியம்.
மேலும் ெகவல்களுக்கு:
உங்களுக்கு ஏமெனும் மகள்வியிருந்ொமலா அல்லது இவ் வழக்கு தொைர்பாக மேலும் ெகவல்கள் மெடவ என்று நிடனத்ொமலா,

www.mauriceblackburn.com.au/christmasisland என்ற இடணயெள முகவாிக்கு தசல்லமவா அல்லது 1800 286 052 என்ற
எண்டண தொைர்பு தகாள்ளமவா அல்லது christmasisland@mauriceblackburn.com.au என்ற முகவாிக்கு ேின்னஞ்சல்
அனுப்பவும்.
நீங்கள் christmasisland@mauriceblackburn.com.au என்ற ேின்னஞ்சல் முகவாிடயமயா அல்லது இவ் வழக்கு சம்பந்ெோன
விக்மைாாிய
உயர்
நீெிேன்றத்ெின்
இடணயெளத்டெமயா

(http://www.supremecourt.vic.gov.au/home/law+and+practice/class+actions/christmas+island+detention+centre+class+
action) தொைர்புதகாள்வென் மூலம், குற்றச்சாட்டு அறிக்டக, எெிர்வாெம் ேற்றும் ெிருத்ெப்பட்ை படிவங்கள் மபான்ற இவ் வழக்குைன்
சம்பந்ெப்பட்ை ஆவணங்கடள பார்டவயிைமுடியும்.
நீங்கள் விரும்பிய மவறு எந்ெ வக்கீடலயும் தொைர்புதகாண்டு இவ்வறிக்டகயில் குறிப்பிைப்பட்டிருக்கும் விையத்டெப்பற்றிய கூடுெல்
சட்ை ஆமலாசடனடயப் தபறலாம்.
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