پښتو Pashto -

د قضیې څخه د وتلو خبرتیا
د اسټرالیا فدرال محکمه

د غیر قانوني توقیف په هکله د پناه غوښتونکو ټولییزه دعوی
UNLAWFUL DETENTION OF PEOPLE SEEKING ASYLUM CLASS ACTION
( DBE17چې وکیله یې مري تیریسا آرتر ده) د اسټرالیا ددولت په مقابل کې
)(VID1392 of 2019

د پام وړ:
تاسې باید دغه خبرتیا په غور سره ولولئ.
د محکمې قضیه ستاسې او د نورو خلکو لپاره شروع شوې ده ددې له کبله چې که تاسې د  ۲۰۱۱کال د اګست د
 ۲۷نیټې څخه د  ۲۰۲۰کال د فبرورۍ تر  ۲۵نیټې پورې دوه یا ډیرې ورځې د کډوالۍ په توقیف کې بند تیر کړی
وي.
محکمې مونږ ته امر کړی دی چې تاسې ته دا معلومات درولیږو ځکه چې تاسې باید پریکړه وکړی چې که چیرته
تاسې غواړی چې په دې قضیه کې پاتې شی.
که تاسې ددې خبرتیا په هکله کومه پوښتنه لری نو تاسې باید حقوقی سال مشوره واخلی.
تاسې باید د محکمې سره اړیکه ونه نیسئ.
که تاسې انګلیسي نشی لوستالی ،دا خبرتیا په نورو ژبو کې هم شته ده چې په الندینۍ ویبپاڼه کې د “غیر قانوني توقیف په هکله
د پناه غوښتونکو ټولییزه دعوی” تر عنوان الندې موجوده دهhttps://www.mauriceblackburn.com.au/class- :
actions/current-class-actions/unlawful-detention-of-people-seeking-asylum-class-action/.
تاسې همدارنګه کوالی شی چې ددغې خبرتیا یو نقل د موریس بلک برن د وکیالنو سره د اړیکې په نیولو سره ستاسې په ژبه
کې ترالسه کړی چې د اړیکې شمیره یې  1800 930 956او یا د ایمیل ادرس یې
 asylumseekerclassaction@mauriceblackburn.com.auده.
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دا ولې ما ته راکول کیږي؟
دا خبرتیا د محکمې د دعوې په هکله ده چې د یوه کس له پلوه چې په ” “DBE17پیژندل کیږي شروع شوې ده .د قانوني
دالیلو په اساس مونږه نشو کوالی د هغه اصلي نوم وکاروو .د هغه عمر د  ۱۸کالو څخه کم دی ،نو دا دعوی د هغه دې
حقوقي وکیلی له پلوه چې مري تیریسا آرتر نومیږي شروع شوې ده.
دعوی اوس د اسټرالیا په فدرالي محکمه کې ده .او د اسټرالیا ددولت په مقابل کې ده (د اسټرالیا دولت).
 DBE17وایې چې دی او نور خلک (“د ډلې غړي”) د  ۲۰۱۱کال د اګست د  ۲۷مې څخه د  ۲۰۲۰کال د فبروری تر ۲۵
مې پورې د اسټرالیا د کډوالو په توقیف کې وو په غیرقانوني توګه د اسټرالیا ددولت لخوا څخه بندیان شوي وو .تاسې ته دا
خبرتیا ځکه در استول کیږي چې کیدای شي تاسې هم د  ۲۰۱۱کال د اګست د  ۲۷مې څخه د  ۲۰۲۰کال د فبروری تر ۲۵
مې پورې په اسټرالیا کې د کډوالو په توقیف کې بند وی .نو ځکه تاسې کیدای شي چې د دې ډلې غړي وشمیرل شی.

.2

د اسټرالیا حقوقي سیستم
د اسټرالیا حقوقي سیستم یو چا ته (چې “مدعی” ورته ویل کیږي) حق ورکوي چې په محکمه کې دعوی وکړي چې د مالي
تاوان په هکله د کوم بل چا ،یا شرکت یا حکومت په مقابل کې وي (چې “مدعی علیه” ورته وایي) .که چیرته مدعی په دې
باور وي چې ده یا دې ته زخم یا تاوان دداسې څه له کبله چې مدعی علیه کړي وي رسیدلی وي ،او که چیرته د مدعی دعوی
یا شکایتونه د مدعی علیه په مقابل کې سم اساس ولري.
په اسټرالیا کې ټولې محکمې د پارلمان او د پارلمان د غړو څخه مستقلې دي .محکمې د طرزالعملونو د تعقیبولو لپاره واضح
اصول لري .په دې کې د شواهدو د تیارولو اصول او په هغو شواهدو کې د حقوقي اصولو تطبیقول هم شامل دي تر څو د
محکمې د دعوی پریکړه د قانون مطابق وشي.
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ټولییزه دعوی څه ده؟
دا د محکمې دعوی یو “ټولییزه دعوی” ده .ټولییزه دعوی د محکمې داسې قضیې ته ویل کیږي چې د یوه شخص له خواه
څخه شروع شوی وي (چې ،مدعي ورته وایي) او د یوې ډلې خلکو لپاره (چې د ډلې غړي ورته وایي) وي چې د بل شخص
یا ادارې په مقابل کې وي (چې مدعی علیه ورته وایي).
په ټولییزه دعوی کې ،مدعی او د ډلې غړي په یو ډول دعوی یا شکایتونه لري چې د مدعي علیه په مقابل کې وي.
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دا ټولییزه دعوی د څه لپاره ده؟
په دې ټولییزه دعوی کې DBE17 ،وایي چې د غیر قانوني غیر تبعه خلکو بندي کول د اسټرالیا ددولت لخوا یواځې په
الندینیو شرایطو کې قانوني دي ،که چیرې:
 )1د توقیف ټوله دوره ددې مقصد لپاره وي چې:
)a

د اسټرالیا څخه یې وباس ،چې حتی بل ساحوي ملک ته چې هلته یې څیړنه کیږي په کښي شامل دي (په
دې قضیه کې ،نارو یا پاپا نیو ګیني)

)b

د ویزې لپاره د غوښتنلیک را رسیدل ،څیړل او د هغې په هکله پریکړه کول چې په داسې حال کې غیر
قانوني غیر تبه کس ته اجازه ورکول شي تر څو اسټرالیا ته دننه او پاتې شي ،او یا

)c

ددې لپاره چې د ویزې لپاره معتبر غوښتنلیک ته داجازه ورکولو پریکړه کیږي.

)2

د توقیف اړوند مقصد د د اجراء وړ دی.

)3

د توقیف اړوند مقصد په ټول وخت کې ژر تر ژره چې ممکن وي مخ ته والړ او اجراء شي.

 DBE17ادعاء کوي چې دی او د ډلې غړي په غیر قانوني توګه د اسټرالیا ددولت لخوا څخه دالندیني یوه یا دواړو دالیلو
په اساس توقیف شوي وو:
)a

 DBE17او د ډلې غړي چې اسټرالیا ته د  ۲۰۱۲کال د اګست د  ۱۲نیټې څه وروسته رارسیدلي وو او دوی
باید نارو یا پاپا نیو ګیني ته وړل شوي وای مګر دوی په غیر قانوني توګه توقیف شوي وو ځکه دوی یا:
.i
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د دغو خلکو وړل هغو ځایونو ته مناسب نه وو یا یې د اجراء وړتیا نه درلوده ،یا

.ii
)b

دغه خلک هغو ځایونو ته وړل شوي وو مګر څومره ژر چې الزم وو نه وو وړل شوي.

د اسټرالیا دولت ډیر وخت ونیو تر څو دا پریکړه وکړي چې  DBE17او د ډلې غړو ته ویزې ورکړي چې په
اسټرالیا کې پاتې شي.

د اسټرالیا دولت دا نه مني چې  DBE17او د ډلې د غړې په غیر قانوني توګه توقیف شوي وو او له دې کبله ددې ډلییزې دعوی دفاع
کوي.

.5

آیا تاسې د ډلې غړي یاست؟
تاسې د ډلې غړي یاست که تاسې:
د کډوالو په توقیف ځای کې د  ۲۰۱۱کال د اګست د  ۲۷مې څخه د  ۲۰۲۰کال د فبروري تر  ۲۵مې ددوه
ورځو څخه زیات د اسټرالیا په هره برخه یا برخو کې بندي شوي یاست.
یا نه وی بندي شوي ځکه چې ستاسو اسټرالیایي ویزه کنسل (لغوه) شوي وه.
اسټرالیا تر رارسیدو وروسته هیڅکله هیڅ وخت خپل اصلی هیواد ته یا کوم بل هیواد ته چې اسټرالیا ته تر
راتلو مخکې هلته اوسیدلی بیرته نه یاست تللي.
د  ۲۰۱۱کال د اګست د  ۲۷مې څخه له اسټرالیا څخه ایستل شوي نه یاست خپل هیواد ته یا کوم بل هیواد ته
چې هلته اوسیدلی او بیرته اسټرالیا ته نه یاست راغلي،
توقیف شوي نه یاست ددې له کبله چې ستاسې د ویزې وخت تیر شوی او تاسې په اسټرالیا کې د ویزې پرته
اوسیدلی ،مګر داچې تاسې ته وروسته د خوندي ساتنې ویزه درکړل شوي وي،
هیڅکله د اسټرالیا د امنیت د استخباراتو د ادارې ( Australian Security Intelligence
) )Organisation Act 1979 (Cthڅخه ستاسې د امنیتې ارزوني نتیجه منفي یا بل ډول راغلي وي.

که تاسې نه پوهیږی چې آیا تاسې ددې ډلي غړي یاست که نه ،تاسې باید د موریس بلکبرن د وکیالنو سره په 1800 930
 956یا  asylumseekerclassaction@mauriceblackburn.com.auایمیل اړیکه ونیسئ .او یا هم خپل ځانته
د حقوقي سال مشورې تابیا له کوم ځنډ څخه پرته ونیسئ.
.6

زه ددې ډلې غړی یم او غواړم چې په دې ټولییزه دعوی کې پاتې شم – زه باید څه وکړم؟
که تاسې غواړی چې په دې ټولییزه دعوی کې پاتې شئ نو تاسې ته اوس هیڅ هم کول ندي پکار.
مګر ،تاسې کوالی شی چې ستاسې سره د اړیکې نیولو معلومات د موریس بلکبرن وکیالنو ،د  DBE17وکیالن ،په
https://www.mauriceblackburn.com.au/class-actions/current-class-actions/unlawful detention-of-people-seeking-asylum-class-action/ویبپاڼه کې ثبت کړئ .په دې توګه به راتلونکي
خبرتیاوې ددې ډلییزې دعوی په هکله ستاسې د خوښې وړ پتې ،ایمیل یا د مبایل شمیرې ته درلیږل کیږي.

تاسې مجبور نه یاست چې اوس څه پیسي ورکړئ ددې لپاره چې په دې ټولییزه دعوی کې پاتې شی :نور معلومات یې الندې
په “ .۸آیا زه پیسي ورکړم چې په دې ټولییزه دعوی کې پاتې شم؟” برخه کې وګورئ.
په دې ټولییزه دعوی کې پاتې کیدل به ستاسې په ویزه باندې چې هره یوه وي هیڅ اثر نلري .که تاسې د خپلې ویزې په هکله کوم سوال لری
نو تاسې د کډوالو د وکیل سره اړیکه ونیسئ.
که تاسې په دې ټولییزه دعوی کې پاتې شی ،نو په تاسو باندې ددې ډلییزې دعوې نتیجه “واجب االجراء” ده .دا په دې معنی ده چې تاسې
یې باید نتیجه ومنئ او دا په تاسې باندې عملي کیږي هغه که دا ټولییزه دعوی وګټل شي یا وبایلل شي او یا جوړجاړی وشي.

3

)a

که دا ټولییزه دعوی کامیابه شي ،نو تاسې ته به دې قضاء د پریکړې د ګټې یا د جوجاړي د پیسو د یوې
برخې مستحق یاست .یعنې تاسې ته به پیسې درکول کیږي.

)b

که ټولییزه دعوی کامیابه نشي او یا له هغه څه څخه چې تمع ورڅخه کیدله لږ کامیابه شي ،کیدای هیڅ یا
لږې پیسي درکړل شي .البته ،تاسې به هیڅ پیسې نه ورکوی.

داچې ټو لییزه دعوی به کامیابیږي او کنه ،که تاسې پاتې شی ،تاسې بیا وروسته نشی کوالی چې ځانته بله قضیه د اسټرالیا
ددولت په مقابل کې د همدې شکایتونو چې غیر قانوني توقیف دی لکه څرنګه چې پورته په “.۳ټولییزه دعوی څه ده؟” کې
راغلي دي په محکمه شروع کړی.
.7

زه د ډلې غړی یم مګر زه نه غواړم په دې ټولییزه دعوی کې پاتې شم – زه باید څه وکړم؟
که تاسې نغواړی چې په دې ټولییزه دعوی کې پاتې شی تاسې باید د اسټرالیا فدرال محکمې ته ووایاست .دې ته “د قضېې
څخه وتل” وایي.
که تاسې له قضېې څخه ووځی نو تاسې به:
ددې ټولییزې دعوې څخه به هیڅ پیسې ترالسه نکړی هغه که نتیجه یې هر ډول وي،
ددې ټولییزې دعوې نتیجه به په تاسې نه پلې کیږي او تاسې به کوالی شی چې ،که وغواړی ،چې خپله قضیه
په محکمه د همدې شکایتونو چې غیر قانوني توقیف دی د اسټرالیا ددولت په مقابل کې شروع کړی ،ددې په
نظر کې نیولو سره چې تاسې باید خپله قضیه د وخت په حقوقي حدودو کې شروع کړی.
که تاسې غواړی چې خپله حقوقي دعوه د اسټرالیا ددولت په مقابل کې شروع کړی ،تاسې باید د حقوقي وکیل څخه د خپلې
قضیې په هکله مشوره واخلی او هغه د اجراء وړ وخت په هکله مخکې له دې چې تاسې له دې دعوې څخه ووځی.
که تاسې غواړی چې له دې دعوې څخه ووځی ،نو تاسې باید ددې قضیې څخه د وتلو فورمه ډکه کړی چې ددې خبرتیا په
ښکتنۍ برخه کې ده او فورمه الندې پتې ته یې ایمیل یا ورواستوی:
The Registrar
Federal Court of Australia
Victorian District Registry
305 William Street
Melbourne VIC 3000
or
vicreg@fedcourt.gov.au
اړینه:
د قضیې څخه د وتلو فورمه باید د محکمې د دوسیو راجستر کوونکي ( )Registrarته د  ۲۰۲۰کال د ډسمبر د میاشتې د  ۴مې
نیټې څخه مخکې ورورسیږي.
او کنه ،نو ستاسې د قضیې څخه د وتلو غوښتنه به حساب نشي او تاسې به ال هم ددې ټولییزې دعوې د ډلې غړي یاست.

هر هغه د ډلې غړی چې غواړي چې ووځي باید یوه ځانګړي د وتلو فورمه ډکه کړي.
.8

که په دې ټولییزه دعوی کې پاتې شم آیا پیسې به ورکوم؟

تاسې نباید اوس پیسې ورکړی که په دې ټولییزه دعوی کې پاتې کیږی.
موریس بلکبرن وکیالن دا ټولییزه دعوی مخته بیایي چې په ؛مشروط وړیا؛ ډول ده .دا په دې معنی ده چې دوی ته به یواځې
په داسې حال کې پیسې ورکول کیږي چې که چیرته ټولییزه دعوی کامیابه شي.
که ټولییزه دعوی کامیابه شي ،هغه پیسې چې د موریس بلکبرن وکیالن اخلي د خپلو حقوقي خذمتونو لپاره هغه به محدودې
وي په هغه مقدار پیسو پورې چې دوی یې د اسټرالیا له دولت څخه یا له کوم بل لوري را ایستالی شي.
تاسې کیدای شي یو مقدار پیسې د دعوې په پای کې ورکړی که تاسې خپل ځانته کومه حقوقي مشوره غواړی تر څو خپله
دعوی خالصه کړی .تاسې کوالی شی چې موریس بلکبرن وکیالن یا نور وکیالن ددې کار د کولو لپاره وګوماری .د هغو
شرایطو چې موریس بلکبرن وکیالن په دې ټولییزه دعوی کې عمل پرې کوي یوه کاپي ددوی سره د اړیکې په نیولو سره
کوالی شی چې ترالسه کړی.
4

.9

د مربوطه اسنادو کاپي له کومه ځایه ترالسه کوالی شی؟

د مربوطه اسنادو کاپیانې ،چې د دعوی متن او دفاعیه هم پکې شاملیږي ،کوالی شی چې له دې ځایه ترالسه کړی:
()a

له https://www.mauriceblackburn.com.au/class-actions/current-class-
; actions/unlawful-detention-of-people-seeking-asylum-class-action/څخه یې
ډاونلوډ (ښکته) کړي.

()b

د موریس بلکبرن د وکیالنو دفتر ته د سهار د  ۹بجو څخه د مازدیګر تر  ۵بجو پورې ورشی ،ددوی سره د
اړیکې نیولو معلومات په  www.mauriceblackburn.com.auموجود دي او یا 1800 930 956
شمېرې ته زنګ ووهئ.

()c

د فدرال محکمې د ولسوالیو د قضیو د ثبتولو ( )District Registryسره په اړیکه نیولو سره (چې د
اړیکې نیولو معلومات یې  www.fedcourt.gov.auکې پیدا کیږي) او د لیدو په مناسب فیس ورکولو
سره ،یا

()d

د فدرال محکې په ویبپاڼه کې یې لیدالی شی https://www.fedcourt.gov.au/law-and-
practice/class-actions/class-actions.

مهرباني وکړی او په پورتنیو موضوعاتو په ډیر پام س ره غور وکړی .که چیرې داسې څه وي چې تاسې نه پرې پوهیږی نو تاسې
باید د موریس بلکبرن د وکیالنو سره په  1800 930 956شمیره اړیکه ونیسی او یا په دې ایمیل ادرس
 asylumseekerclassaction@mauriceblackburn.com.auاړیکه ونیسی او یا ځانته بیله حقوقي مشوره تر السه
کړی .تاسې باید په خپله پریکړه کولو کې ځنډ ونکړی.
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[ستاسې مکمل نوم] ،چې ډلې غړی یم په دې ټولییزه دعوی کې ،دا خبرتیا ورکوم چې د اسټرالیا د فدرال محکمې د  1976کال د قانون د 33J
دمادې په اساس دی ،دا چې زه [ستاسې مکمل نوم] ددې ټولییزې دعوی څخه وځم.
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د پیدایښت نیټه:
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له یوه څخه کړۍ تاو کړی :د ډلې غړی یا حقوقي وکیل د ډلې د غړې او یا هم د ډلې غړی نه یم
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