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 الف هالحاقی

 
 گروپبه اعضای  اعالن

 
 (SUPREME COURT OF VICTORIA, AUSTRALIA) ویکتوریا، استرالیا ستره محکمه

 

 Manus Island –نوس ه م  ریزج راجع به گروپیاقدام 

 
 

 ؟چیست راجع به اعالناین  .1

مبنای  ریا آغاز شد و این برویکتو ستره محکمهدر  (منوس جزیره گروپیاقدام ) ی ازگروپ محاکمه، 4102 دیسمبردر 

 جزیره گروپی( بود. اقدام مرکزمنوس" ) جزیرهمنطقوی از افراد در "مرکز رسیدگی اداری  منطقی مواظبتاتهام عدم 

استرالیا با مسئولیت محدود و  G4Sاسترالیا، شرکت  کامنولت( برعلیه دولت مدعی منوس را مجید کرمی کماسی )

 .نمود( مطرح مدعی علیه)استرالیا( با مسئولیت محدود ) Broadspectrum - شرکت برود اسپکتروم

منوس   جزیره گروپی محاکمهاقدام  آغاز راجع به اعالنویکتوریا حکم نمود که یک  ستره محکمه، 4102در سال 

و اسلیتر  ویبسایت از، می توانید قبلی اعالناز  کاپیانتشار یابد. برای یک ( Previous Notice -قبلی اعالن)

class-action/current-http://www.slatergordon.com.au/class-در   Slater and Gordonگوردن
action/manus کنید. دیدن 

مدعی ( توسط شدگان توقیفاشخاص ) ینارواکردن  بندیاتهام  بشمولمنوس اخیراً اصالح شد تا  جزیره گروپیاقدام 

 هم باشد. 4102 می 04و  4104 نومبر 40زمانی بین  دورۀدر مرکز در  علیه

.  منتشر شوداشخاصی که تحت تأثیر این اقدام هستند  معلوماتبرای  اعالنویکتوریا حکم کرد که  این  ستره محکمه
را بخوانید. هر نوع پرسشی که ممکن  اعالنما باید به دقت این شباشید.  گروپشما ممکن است یکی از اعضای این 

نسبت به آن اگر مطلبی در آن وجود دارد که .  پرسان کنید محکمهداشته باشید نباید از  اعالناین  متن راجع بهاست 

 .بخواهید حقوقی مشوره، باید مردد بودید

 تقاضار ترجمه شود،  می توانید از مدیریت مرکز آن را را می خواهید که به  زبانی دیگ اعالناز این  کاپیاگر یک 
تماس   Slater and Gordonاسلیتر و گوردن کمپنیبا  ذیل 04استفاده از جزئیات تماس مندرج در بند  کنید، یا اینکه با

 بگیرید.

 است؟ بدل شدهچه چیزی  .2

 با فراهم کردن: رابطهدر  مدعی علیهشامل اتهام غفلت  زمان شروع آنمنوس از  جزیره گروپیاقدام 

 و آب؛ خوراک )الف(

 مسکن؛ )ب(

 ؛ وصحیخدمات  )ج(

 امنیت )د(

اند.  اتهام این است که  بوده در توقیف 4102 دیسمبر 01و  4104 نومبر 40به اشخاصی است که  در مرکز بین 

 .افگار شده اند( به خاطر این غفلت از مورد غفلت گروپاعضای )شدگان  توقیفتعدادی از 

بیانیه اصالحی ادعا را مطرح کرد که شامل یک اتهام دیگر هم بود و آن اینکه   مدعی ، 4102 آگست 0تاریخ  در

اعضای این اتهام از جانب همه اشخاصی ) کرده اند.  بندیشدگان در مرکز را  توقیف نا روابه طور  ها مدعی علیه

شده اند.  توقیف 4102 دیسمبر 01و  4104 نومبر 40 ( عنوان شده که در مرکز بینه اندشد بندی ی که به نارواگروپ

 باشید. گروپیبوده اید، شما هم ممکن است تحت تأثیر نتیجه این اقدام در مرکز اگر شما در هر زمانی بین این تاریخ ها 

، زمانی اتهام غفلت می باشد.  عالوه بر این دورۀزمانی طوالنی تری از  دورۀشامل یک  ناروا کردن بندیاتهام 
شده باشید. تنها کافی است که در افگار خاصی  به طور، شده بندی نا روابه  گروپندارد برای عضویت در ضرورت 

 جزیره گروپیباشید. بنا بر این، حتی اگر قبالً هم تحت تأثیر اقدام  بوده در توقیف مذکورمرکز  در این تاریخ های 
 هستید. اکمهمحدر این  گروپمنوس نبوده اید، اکنون شما هم عضو 

 نظام قانونی استرالیا .3
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 گفته می شود( اجازه می دهد تا بر علیه شخص حقیقی یا حقوقی مدعی )که به آنها  ینظام قانونی استرالیا به افراد
باشد که از  عقیدهبر این  مدعی مشروط بر اینکه  مالی بنماید تاواندیگر ادعای  )شرکت های خصوصی یا دولت(

 صحیحیاگر چنین ادعا یا ادعاهایی اساس همچنین بوده و   علیه دعیج برده که ناشی از اقدام مرن خساره ایصدمه یا 
 داشته باشد.

هستند.   محاکمه طریقۀها دارای مقررات روشنی از دید  محکمه.  هستند حکومتهای استرالیا مستقل از  محکمههمه 
ر بردن اصول حقوقی نسبت به این شواهد برای تصمیم از جمله آن ها مقرراتی برای آماده سازی شواهد و برای به کا

 بر مبنای قانون می باشند. دوسیهگیری در مورد 

 ؟چیست گروپییک اقدام  .2

 دعیبه او مکه می گویند(  بر علیه  شخص یا اشخاصی )مدعی به او که اقدامی است که یک نفر ) گروپییک اقدام 
( می گروپاعضای ی از مردم )گروپکه از جانب خودش و از جانب  می گویند( طرح می نمایدها  مدعی علیهیا   علیه

 هستند. ها مدعی علیه/  علیه دعیدارای ادعای مشابهی بر علیه م گروپو اعضای  دعیباشد که در آن م

. نیستند قانونی مصارفبه طور فردی مسئول  گروپیطرح شکایت در رابطه با  گروپیدر یک اقدام  گروپاعضای 
 .مصارف استمسئول  مدعی ، تنها گروپیدر یک اقدام 

الزم االجرا است مگر اینکه  گروپبرای اعضای  گروپییا فیصلۀ قضایی مورد توافق در یک اقدام  محکمههر حکم 
 از این طرح دعوی کناره گیری نموده باشند.  این یعنی:

از پولی باشند که فیصله می سهمی  استحقاقممکن است  گروپبود، اعضای  کامیاب گروپیاگر این اقدام  )الف(
 اعطا می نماید؛ آن را محکمهیابد یا اینکه 

 الزم االجرا است؛ و گروپبود،  نتیجه برای اعضای  کامنا گروپیاگر اقدام  )ب(

در  مدعی علیهممکن است نتوانند ادعای خود را بر علیه  گروپ، اعضای گروپیصرفنظر از نتیجۀ اقدام  )ج(
 خارج شده باشند. گروپطرح نمایند مگر اینکه از عضویت حقوقی دیگر  محاکمهیک 

 هستید گروپآیا شما هم عضو  .5

و  4104 نومبر 40زمانی بین  دورۀشدگان هستید که در هر زمان در  بندی نا روابه  گروپدر صورتی شما عضو 

 بوده اید. توقیفها مورد مدعی علیه یا از جانب  مدعی علیهدر مرکز توسط  4102 دیسمبر 01

 :4102 دیسمبر 01و  4104 نومبر 40بین  مورد غفلت هستید که  گروپعضو شما در صورتی  همچنین

 ید؛شاب( به مرکز متقل شده کامنولت) 0121استرالیا بر طبق قانون مهاجرت  مصوب  کامنولتتوسط  )الف(

از  منطقیوانسته مواظبت نت علیهدعی یا روانی(  به این علت که م بدنی افگار شدنشده اید ) افگارشخصاً  )ب(
یا امنیت خارجی  ، امنیت داخلی و/صحیهای  مواظبت، آب، مسکن، خوراکشما  برایشما به عمل آورد  و 
 کافی را فراهم سازد؛

دفتر  سند بازگشت دادناست و  قبلی اعالن ضمیمۀ" که گروپخروج از عضویت  اعالنشما با پر کردن " )ج(

 .خارج نشده اید محاکمهاز این  4102 جنوری 02از  قبل ،ویکتوریا ستره محکمه منشی

به  Slater and Gordonاسلیتر و گوردون هستید یا نه، باید هر چه زودتر با  گروپاگر مطمئن نیستید که عضو 
ایمیل زده  یا خودتان  com.aumanus@slatergordon.تماس بگیرید یا به  6807 9602 3 61 0011شماره 

 حقوقی بخواهید. مشوره

 خارج شوم چه معنی خواهد داشت؟ گروپاگر از  .2

را از جانب آنان  گروپیندارد تا یک اقدام  گروپاعضای  از اجازهگرفتن به  ضرورت گروپیدر یک اقدام مدعی 
 را شناسایی نماید. گروپ خاصیک عضو هویت نماید یا  شروع

 01.  در بند خود را بیرون بکشند گروپینباشند و از اقدام  گروپمی توانند بخواهند که عضو  وپگرولی، اعضای 

خود را می تواند  گروپ؟" اینکه چگونه یک عضو بکشم کنارخود را  گروپیاز اقدام م "چگونه می توان عنوانبا  ذیل
 .را تشریح کرده است کنار بکشد

 

 

 ؟ی" را تسلیم کرده باشید چگروپری توسط یک عضو کناره گی اعالناگر پیش از این شما " .7
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قبلی بوده ، و این سند را قبل  اعالنکرده اید که ضمیمه  یپررا خانه " گروپتوسط یک عضو  کنار کشیدن اعالناگر "
فلت غمورد  گروپعضو به حیث ویکتوریا باز گردانده اید، شما را  ستره محکمه دفتر منشیبه  4102 جنوری 02از 

 اید. کشیدهکناره خود را مدعی قلمداد نخواهند کرد، چون شما از ادعای غفلت مورد پیگیری 

مورد  گروپکرده باشید، و دیگر عضوی از  یپر خانه را" گروپتوسط یک عضو کشیدن  کنار اعالنولی، اگر هم "
می خواهید از  همچنیناگر  د. ناشده  بندی نا روای باشید که به طور گروپغفلت نباشید، می توانید همچنان عضو 

تردید را بردارید. اگر  ذیل 01شده در بند  تشریحهای  قدمشده هم کناره گیری کنید، باز هم  بندی نا روای که گروپ

 Slater and - اید یا نه، لطفاً با اسلیتر و گوردون کشیده کنارخود را ها  محاکمهکه آیا در گذشته از این  دارید
Gordon نمایید صحبتهای خود  انتخاب راجع بهتماس بگیرید و  ذیلاده از جزئیات تماس ذکر شده در با استف. 

 باقی بمانید؟ گروپچه خواهد شد اگر انتخاب کردید که عضو  .1

 کامیاب گروپیاین اقدام را مراعات کنید. اگر این اقدام  عواقبمگر اینکه کناره گیری نمایید، و گرنه قانوناً ملزم هستید 
م خواهید سه گروپو یا اعضای  مدعی ،  یا فیصله به نفع محکمهحکم اعم از هرچه باشد،  ،آن منافعشما هم در  بود،

نبود،  شما نخواهید توانست چنین ادعایی را شخص  کامیاببود، یا به اندازۀ خواست شما  کام.  اگر این اقدام ناداشت
 نمایید. تعقیبجدید  محاکمهخودتان دوباره  در یک 

 حقوقی خواهید بود؟ مصارفا شما مسئول پرداخت آی .1

 را مسئولیت پرداخت هیچگونه هزینه حقوقیدر مورد پرسش عمومی  قضاوتبرای هستید،  گروپتنها به علت اینکه عضوی از 
 لیکن:. داشتنخواهید 

لیتر و اگر ادعای شخصی شما نیازمند کار در رابطه با موضوعاتی باشد که خاص ادعای شما است، اس )الف(
از  کاپیا کارها را انجام دهند. یک شمیا سایر حقوقدان ها می توانند برای  Slater and Gordon -گوردون 

کار می کند را می  با آن شرایط گروپیدر اقدام  Slater and Gordon -مفاد شرایطی که اسلیتر و گوردون 

 ؛خواهیدباز آنها  ذیلتوانید با استفاده از جزئیات تماس ذکر شده در 

ی قرار شد به شما تاوانهر نوع  گروپی، یا فیصله ای در اقدام قضاوتیاگر در نتیجه هر نوع حکمی،  )ب(
برای کمک به پرداخت سهم  تاوانممکن است حکمی صادر کند که بخشی از آن  محکمهپرداخت شود، 

 مورد استفاده قرار گیرد؛ و مصارف

پیش  گروپیفیصله می یابد.  اگر چنین چیزی در اقدام  محکمهج از در خار در غالب موارد گروپیاقدامات  )ج(
 آمد، شاید بتوانید از مبلغ مورد فیصله بدون کمک حقوقدان )وکیل( ادعایی بکنید.

 ؟خود را کنار بکشید گروپیچطور می توانید از یک اقدام  .01

. اگر کناره گیری کردید شما نه مکلف و نه دارای یدبکش کنارخود را  گروپیباید از اقدام  بمانید گروپخواهید که عضو  نمیاگر 

 مدعی علیهادعای خود را نسبت به  تاید هست ، ولی شما آزادهستید گروپی، یا فیصلۀ اقدام قضاوتهر نوع حکم،  منافع از امتیاز
 ،مهلت مقرر در این مورد کناره گیری و در قبل ازطرح کنید، باید  مدعی علیهمطرح کنید.  اگر خواستید ادعای خود را بر علیه 

 .ادعایتان بگیرید راجع بهقانونی خاص را  مشوره تانخود

" در گروپتوسط یک عضو  کنار کشیدن اعالن"این کار را با تکمیل  باید، خود را کنار بکشید گروپیاگر می خواهید از اقدام 

ریا  به وویکت ستره محکمه دفتر منشیا به انجام دهید.  بعد باید آن ر (Form 18AB)نشان داده شده  ذیلرمی که در وف

 نشانی: 
Prothonotary of the Supreme Court of Victoria,  
436 Lonsdale Street,  
Melbourne, Victoria 3000, Australia 

 گردانید. باز 

یر این در غبرسد،  دفتر منشیبه  2112 نومبر 11باید تا  گروپتوسط یک عضو  کشیدن کنار اعالننکتۀ مهم: 

 نخواهد داشت. اعتبار صورت

را داشته باشید  گروپصالحیت عضویت در آن را وقتی باید تسلیم کنید که  گروپتوسط یک عضو  کنار کشیدن اعالن
 ی کناره گیری نمایید.گروپخواهید از چنان بو 

 کنند. یپرخانه رم جداگانه ای را وباید ف گروپهریک از اعضای 

 باقی بمانید؟ گروپچطور می توانید عضو  .11

همچنان تا جایی  مدعی . انجام دهید را کاری هیچ الزم نیست در حال حاضرد، نیباقی بما گروپعضو به حیث اگر می خواهید که 

با استفاده از جزئیات خواهد نمود. لیکن، از شما دعوت می شود تا  تعقیبرا از جانب شما  محاکمهصالح بداند،  محکمهکه 
یک به حیث و  شویدتماس به  Slater and Gordon -اسلیتر و گوردون  در ،مدعی با وکالی  ذیلتماس ذکر شده در 
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را بتوان برای شما به آدرسی که ترجیح می دهید ارسال  گروپیاقدام  راجع به آینده اعالناتنام نویسی کنید تا اینکه  گروپعضو 
 . نمود

 از کجا می توانید تصویری از اسناد را به دست آورید؟ .12

، و دفاعیه هایی که در الحیۀ آن، بیانیه ادعا ها و هر نوع اصPrevious Notice – قبلی اعالنصویر اسناد ذیربط ، از جمله ت

 دریافت کرد: ذیلد را می توان از طریق نارائه می شو محکمهآینده به 

 :محاکمهویکتوریا برای این  ستره محکمه ویبسایتدر  مشاهده آنها )الف(

http://www.supremecourt.vic.gov.au/home/law+and+practice/class+actions/manus
+island+detention+class+action آدرسبه  گروپی یا با تماس ایمیلی با هماهنگ کنندۀ اقدام :

scvclassaction@supremecourt.vic.gov.au یا ؛ 

 به نشانی: Slater and Gordon -اسلیتر و گوردون  ویبسایتمشاهده آن ها در  )ب(

http://slatergordon.com.au/class-actions/current-class-actions/manus  اسلیتر یا با تماس با

، یا با http://slatergordon.com.auایشان در  ویبسایتتماس از طریق  Slater and Gordon -و گوردون 

 emailing.manus@slatergordon.com.auاز راه ایمیل ، یا 6807 9602 3 61 0011 تیلفون 

 -اسلیتر و گوردون دارید، باید با  شکلطفاً به موارد باال به دقت توجه داشته باشید.  اگر هر چیزی وجود دارد که در آن 
Slater and Gordon  یا با ایمیل 6807 9602 3 61 0011 تیلفون شماره: 

 email.manus@slatergordon.com.au  ی بخواهید.حقوق مشورهیا خودتان  شدهتماس به 

http://www.supremecourt.vic.gov.au/home/law+and+practice/class+actions/manus+island+detention+class+action
http://www.supremecourt.vic.gov.au/home/law+and+practice/class+actions/manus+island+detention+class+action
http://slatergordon.com.au/class-actions/current-class-actions/manus
http://slatergordon.com.au/class-actions/current-class-actions/manus
http://slatergordon.com.au/
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 18ABرم وف

 18A.04مقررات بند 

 گروپاز عضویت در کشیدن  کنار اعالن

 در ملبورنویکتوریا  ستره محکمهدر 

 بخش قوانین عرفی

 فهرست موارد خسارات مدنی عمده

 

SCI2014 06770 

 بین

 

 مدعی  مجید کرمی کماسی

 

 –و  -

 

  علیه دعیم استرالیا و دیگران کامنولت

 

ی هستم که مربوط گروپم خود را خوانا بنویسید( ...................................................... که عضو )نا ،اینجانب
 محاکمهم که من از این کنمی  اعالن 0112مصوب  ستره محکمهقانون  33J(2)فوق می باشد، طبق ماده  محاکمهبه 

 .می کشم کنارخود را 

 

 .....................................تاریخ:  ......................

 

 یا امضای وکیل وی   ..................................................... گروپامضای عضو 

 

 .......................................................................................  گروپعضو  آدرس

 ....................................................................................... 

 

 

 


