
ÎLAWE  A 

Agahî Bo Endamên Grubê 

DADÎGEHA  BİLİND A VICTORIA, AUSRALIA 

ÇALEKÎY GİRSER A GİRAVA MANUS  

 

 

1  Ev agahdari ji bo çi ye? 

Di meha Kanuna 2014 de, çalekîyek/dawa girseyi (“Manus Island 
group action”) di Dadîgeha Bilin a Vîctoria dest pêkirib  ji ber ku  
xwede gravî neheqi û çavderiyek ne bi rek-û-pek li wan kesên ku li 
‘Manus Island Regional Processing Centre’ (‘the Center’)  de diminin 
hatiye kirin.  Ev Dawa Girseyi a Manus Island ji aliyê Berêz Majid Karami 
Kamasaee ( ‘Gilidêr/dawdêr’)   hatibu vekirin  li dij Hukumeta Federal 
a Australia, G4S Australia Pty Ltd and Broadspectrum ( Australia) Pty 
Ltd ( ‘Tawanbar’). 

Di sala 2015’da, Dadîgeha Bilin a Victorîa destûr boy çapandina vê 
beyaname/agahdariyê a derhega despekirina Çalekiya/dawa Girseyi a 
Manus Islan, (‘ daxwuyaniya berê’)   ku ihtiyaciya we bi nuxsek vê 
belgenamê ango Provious Notice ku teye gotin hebe, hun bi rêya 
malpera Slater and Gordon li http://www.slatergordon.com.au/class-
action/current-class action/manus. 

Di van demên nêz’de, Çalekiya Girseyi a Manus Island hinek idayên taze 
li hemer tawabar li ser dawêda ilawe kiriye ku xwedê gravi di navbeyna 
roja 21 ê  meha Cotmeha 2012 û roja 12 Adara 2016 bê heqûqi haine 
zîndan kirin  (‘Girtî/mehkum’) 

Dadigeha Bilind a Victoria hukum da ku ev belavokê ji boy agahdarîya 
ew kêsên ku belki bondora vê mehkemê wa eleqder bike.. Di be ku hun 
endamê ve grubêne/girseyêne. Vê belavokê balkişî bixwîne. Eger tu 
pirsên we li ser meselê di vê belavokêda hebin dive ji Dadgeê 
nepirsin.  Ku tênegihişiyen we hebin divê hun li şêretên huqûqî  bigerin. 

Hun dikarin kopiyek/nusxeke vê belavokê, ku bi zimanên din hatîye 
vergerandin, ji Idara merkezê an ji firama huqûqî a Slater and Gordon,  
ku di ruûpela 12’da hurgirîya boy pêwendî grirêdanê bi det bixin. 

2  Ev tawanbarin çine? 

Di dema destpikirinida, çalekiya girseyi a Manus Islan li dij Tawanbar ‘
 Defendants’ hinek itham/ida pêşxist  ku pêşgoh avitin ango ew 
kesên ku roja 21 ê  meha Cotmeha 2012 û roja 19 Kanû a2014 ku 
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ihmalkari  di xalên li jer hatine dayin, li wan  hatine kirin ( ‘Endamhen 
Gruba Îhmabûyî’): 

 

(a) xwarin û av 

(b) cih û warbuyin 

(c) kargûzarîya tandûristî 

(d) emnîyet/parastin 

 

Roja 1ê Tebaxa 2016 de, Dawekar/Gilivan bi hinek ifadeyên taze bi 
idanamaxwe ve ilawkirin ku qaşo, ku  Tawanbar, li Navendê, bi bêneheq 
Giriya kirine bin hefs/zindanê. Ev idea bi navên ew kesên di tarixên 
navbeyna roja 21 ê  meha Çirîya Pêşin 2012 û roja 12 Gulan 2016 li 
Nawendê/Centr’ê, haribune girtin ( ‘ Endamên Grubê ên bi Xeletî 
hatine Zindankirin’) Eger hun di navbeya van tarixande li 
Navendê/Centrê girti mabin, ev yek dibe ku bondora çalekiya girseyi li 
we ji bike. 

3.  Sîstema Yasayî a Australia  

Sistema yasayi a a Australia firsendê dide bo ew kesê dawedêr  (plaintiff 
an ji glidêr tê gotin) ku bi karibe tazmînata aborî di dij kesekî din, dij 
kampî an ji hikumetê veke  (defendant the gotin) eger ku dawêr ûsa 
bawerdike û binge(ên)hîyek rastane û wan maf heye da ji ber tevgê û 
zordarîya ewan (defendan) birîndrî an ji xesarek madî li wan hatîy 
peydabûn ango hatîy holê. 

Li Australia hemî dadîgeh ji hikumetê serbixwen e. Hemî dadîgeh 
xwedan zagonên aşkere a ber- çav boy şopandina prosedura hene. Ev 
wek bi gor bi karanîna presibên hiquqî a li ser bingeha zagonê li hember 
bi karanîna şahedîyan. 

4.  Çalekîya Girseyî ango “Calss action” çiye? 

Çalekî girseyeyi ewe ku dema girseyek ji aliyê şexsekî  dozdar (plaintiff 
the gotin) bi navê xwe and ji li ser navê grubek şexsan (“group 
members”) li dijî kesek/şexsek din (ku defendant/s tê gotin) kû 
daxwazên wan û  endamên grubên li diji kesû everên din wek hevin. Di 
vê pêvajoyêda sê  xweparêz ango “defendants” hene. Xweparêzên 
şopandına girseyî yek Hikumeta Federal (Commonwealth), a din, G4S 
Australia PTy Ltd û  Transfield Service (Australia) Pty Ltd (Xweparêz/ - 
“Xweparêz”). 



Endaên gruba çalekîya girseyi  ne bi serêxwe mesul ango berpirsiyarên 
Meserf/xercên rêbazîya huqûqîn, a dema dawe vekirina şopandina 
girseyi ne. Dema çalekîya girseyî’de, wek grub dozdar (plaintiff) 
mesûlên xerc ango meserfan e.  

Endamên lejnê ku dawa xwe ji paşve nekşine we her bi gori wek  
lihevhatin an ji di warê birîyardayênêd  berpirsiyara xwe hebe. Ev yeka 
tê wê watê ku: 

a) Ku çalekya girseyî bi serket, dibe kû endamên grubê mafê wanê 
parvekirina diravan hebe anji xedlatdayînek ji alîyhe dadîgehê boy 
xersê; 

b) Ku çalekîya girseyî biser nekev endamên lijnê mecburin netîcê 
pipijirînin; û 

c) Netice çi dibe bira bibe, û ku endamên lijnê dawa xwe ji paşve nekşinin 
ji wê pêva weê nikribî dubare daweke din li diji xweparêz ango 
“dendants” vekin. 

 

5.  Gelo tû endamek  grubê yî  

Hun endamek Endamên Grubê ên bi Xeletî hatine Zindankiri ne, eger hun di 21ê 
Cotmeha 2012 heta 12 Gulan 2016 ji aliyê Tawanbar an ji bi navê Tawanbaran di 
Navendê and go hun di Centre da hatibin girtin. 

Her weha hun disa endamek Endamhen Gruba Îhmalkar in eger hun di navbeyan 21 ê  
meha Cotmeha 2012 û 19 Kanû a sala 2014 ku tu:  

(a) hatbibûyî girtin ji alîyhe  an ji li ser navê Australiyaya Fedral, ji ber we bi 
gor yasaya             mahcirîyê benda 1958 û neqlê navendê ango ‘the Centre’  

(b) ( xesarek bi rengek fizik an ji hissî ango asabî) bi şexsî hun ku hatibin 
derrîbandin, ji ber bê mesûlîyetiya xweparêz ji paşgohavêtênên wan 
boyçavdêrîyek bi rêk  û pêk di warê xwarîn avdayîn, sitar ango xanî, 
çavdêrîya tandûristî, parazî/emnîyeta der û hinder pêşkêş nekirnin e. 

(c)  Bi pirkirina/dagirtina e ‘ beyannam dest ji vekişandinê’ ku bi  li gel  Nama       
Agahdariya Berê  û ku we boy Prothonotary ango Katîbê bilind ê Suprem 
Cour of Victoria beriya roja 15 Çirîya Pêwşîn 2016 ji aliyê we ve hatibe 
şandin. 

Ku tû nizanî ka gelo hun endamê grubên an na divê hûn pêwendî li gel Slater and 
Gordon li ser 0011 61 3 96026807 an bi emailê mansu@slatergordon.com.au 
pêwendî girê bidin . an ji bi xwe bê texîkirin/bê derengî li şêretên yasayi bigere. 

6.            Tê çi watê ku we dawaxwe ji paşve kişand  

E kesê bi rêgeya çalekiya girseyi ku ew endame wê nikaribe hewil bide ku bi navên 
kes an gurubên  ku bi navên wan çalekiya çini ango di dadigehêda ji wan bi qete û 
dawek nû veke.  
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Lê  belê endamê grubê/komê dikare bi karibe xwe wek endamê gurubê nehesibine u 
xwe ji dawa girseyi çindar vekişîn e. Agahdaria berfireh bo kesên çiwa dikarin ji 
giliyên xwe ji paşve bikşinin di paragrafa 10’an de di di bin sernivisek “ Hune çiwa 
bikaribin xwe ji dawa girseyi a çin dest bikşînin”  

7. We çi be ku we  ‘ Dilekça xwe a paşve kişandin a endamtiya gurubê’ dabe 
hinder ango şandibe boy dadigehê? 

Ku we ‘Dilekça xwe a paşve kişandina endamtiya gurubê’ pirkiribe ango dagirtibe  û 
bi li ser  beyanama/agahdariya bervê îlawe kiribe, û we berîya 15 Çile 2016 
gihandibe destê Katibiyeta Dadigeha Bilinda Victoria, hun wek Endamek Guruba 
Îhmalbûyhî nayên hesibandin, ji ber ku hun ji ve dawa bi navê gurba mafên wan 
hatîye ihlabûyî bi riza we xwe ji paşve kişandîye. 

Her weha li ge vê yekê, ku we ‘ Dilekça xwe a pacve kişandin a endamtiya grubê’ û  
edî hun ne Endamê Guruba Îhlalbuyi bin ji, hun di be ku wek Endamek Guruba bi 
Xerterî hatin Zîndankirin biminin ango bên hesibandin. Hun  herweha ku dixwazi 
xwe ji doza/dawa Endamtîya Guruba bi Xeteterî hatin Zindankirin paşve bikşînin,  bi 
kerema xwe  gavên di bendava  10 da  bişopînin. Ku hun ne emînin gelo we xwe ji 
mêjda dest ji ve dawê kişandîye an na an ji tu pirs/sualên we hebin di derheqa 
statuya we girdayiyê van dawan/gilîyan, bi kerema xwe li gel Slater and Gordon, bi 
rêgeha van link û hur agahdariyên li jier pêwendî girê bidin û rewşa xwe zelal bikin. 

 

8.  We çi be ku te niqand ku wek andek gurubê bimînî? 

Ku te xwe venekişandibe, wê demê ji netica çalekîya girseyi derê  hun ji dibin 
girêdayîyê bandorê ne. Ku çalekiya girseyi di mehkemêde bi serket wê demê hunji di 
bin xwedan par berjewendi/qazancê  here wek endamê ku dawedar ango gilikar. 
Eger ku ev dawe bi ser nekter an ji we we dixwest netice neda, wê deme hunê 
nikaribin carek dereqa vê dawêda ji bo mahkeme kirinê seri li dadigehê bidin. 

 

9,  Gelo wê meserfên yasayî bikeve ser milê we? 

Ji ber birsgirkêka gelemperî da bo bigêhêje netîcêyekê hunê nekivin bin barê 
meserefên yasayî. Lêbelê: 

(a) Boy amadekarhiya  dawîy lêanîna karên li ser wan xalên ku  idanana te teyê 
şexî  hatîye  zelalkırin dîvê li gel Slater and Gordon an ji hin awûqatên din û 
ew karan boy we bikin.     Nuxeyek ew mercên ku Slater and Gordon di 
çalekîya çadî de li ser wê disekinin hun        dikarin bi rêya agahdarîya 
pêwendigirdanên ên li jêr hatiye diyarkirin ji wan bidest bixin; 

(b) Di warê çalekiya girseyida eger bi gor hikmhe dadigê  an ji lihe lihevahtine 
pêk hat  di warê dayîna tazimantê de Dadigeh we bi karıbe beşek tazmînatê 
boy beşek xercên/meserên dawedar/dozdar boy çalekiya girseyî daynin 
alîye eger kû wê tu mecal ninbe ku ji xweparêz ago ‘Defendants bite stendin; 
û  

(c) Pirahîya çalekîya girseyî li dervayê dadighe  ango be mehkemkirn/digihîje 
netîceyê, ku evya pêkbê tu ye bikribi bêy awûqa dawa para xwe tu pijirandîye 
biki. 



10.  Tu çawa bikaribin dawa xwe ji paşve bikşînin  

Ku tu naxwazî wek endamek grubê bimînî divêt tu xwe ji çalekîya girseyi 
vekişînî. Ku te xwe ji xwe paşve kişand wê demê tu maf û heqê te wê tûnebe ku ji 
piştî biryara dadîgehê and ji li hevhatinek di navera çalekîya girseyî  û alîyê din a li 
dervayî dadîgehê. Hunê bi serê xwe bi karibên dawa xwe bi serê xwe li dij 
xweparhez, ji boy kad û demek kufşkirî vekin. Ku tu li dijî xweparêz dawe vekîdivê, ji 
boy di hun bi serê xwe şîretên di derbarên kar û barên mehkemhe, qederên xwext û 
rêyên yasayî bêne şîretkirin berî hun dawa xwe ji paşve bikşînin. 

Ku tu dixwazî ji çalekiya girseyî paşve bikşînî, divhe miheqeq pêwîse hun  
“Agahdarî a boy endamên ku dawa xwe ji paşve dikşînin  ( formê 18AB) ku li jêr 
hatîye dîyarkırin pirbikin ango dagrin. Divê ev form bê şandın ji boy Prothonotary of 
the Suprem Cour of Victoria  li ser navnişana 436 Lonsdale Street, Melbouren, 
Victoria 3000.  Ev agahdarîya a derheqa ew endamên ku dawa xwe paşve 
dikşînin berîya roja 15 Çirîya Pêwşîn bigihêje destê Katîbê bilind,  dawên heta 
vê rojê negihêjê berdest nayên pijirandin. 

Divê tu Notê/Ahadariyê a ji edamiya grubhe vekişandin  wek endam te maf heme  û 
paşve kişandına ji çalekîya girseyi  teslim biki ango  bidi hindir. 

  Her endamên grubê divê fromek cûde pir bike ango dagire. 

 

11.  Gelo wê çi be ku tu wek endamek grubê biminî 

 

Ku te xwe ji paşve nexist, wê demê tu mecburî ku netîca çalekîya girseyî bipijirînî. 
Eger kû çalekîya girseyî bi serket we deme tu yi wek endamê dawedar/dozdarê  
(“plaintiff”) a bi gora hikmê dadîgê, bi gora netica biryara li hevdû hatinê 
berjewendîydarê heqê pareki bi. ( Di hin rewşanda divê hun perê dawa heqê xwe 
bikin divên hin şert bêne bichîkirin) Eger dawa we bi ser nevet and ne ji bi gora 
qîma we serefriraz bû, dibe ku hunê cardin nikaribin daweka taze ji nûve vekin 

 

12  Ji kudere tê bikaribî  ew dokumentên pêwîs bi destxî 

 

Kopîyek bêleyên pêwîstîy pê heye , li gel ifade-name  û varsîyona nûjen kirî, û 
pirkirdini parezîyê bo rojhen li pêş, hun dikarin van belgeyan ji van deveran bi 
destxin: 

(a) bo berçawanîn li ser websita Suprem Court of Victoria  xasin alaqedarî vê 
dozê:  

http://www.supremecourt.vic.gov.au/home/law+practic 

e/class+actions/manus+island+detention+class+action an ji bi rêya email li 
gel Kordinetorê Çalekîya Girseyî li ser 
scvclassctions@supremecourt.vic.gov.au; an ji 

(b) bo berçavanîn wan li ser webita Slater and Gordon 

http://www.supremcourt.vic.gov.au/home/law+practic
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http://www.slatergordon.com.au/class-action/current- 

class-action/manus an ji li gel Slater and Gordon bi rêya websita wana 

http://www.slatergordon.com.au, an ji pêwendîya bi têlephonhe 0011 61 3 
9602 6807 an bi rêya emailê manus @slatergordon.com.au 

 

Bi kerema xwe  bi çavdêrî miqatê li pirsên li jor hatine dîyarkin bikin. Ku pirsek heye 
hun tê nagihên ango ne emînin bi kerema xwe pêwendî li gel Slater and Gordon 
griêbidin: 0011 61 3 9602 6807 an ji emaila wan: manus@slatergordon.com.au an ji 
li rêyên şîretên yasayî bivîne.  
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FORM 18AB 

 

Adet  18A.04 

BALKŞİ A BOY PAŞVEKIŞANİ A  JI ENDAMÊ GRUBÊ 

 

JI BOY DADHÎGEHA BİlİND A VICTORIA A MELBOURNE 

BEŞÊ ZAGONA GELEMPERÎ 

LİSTA BEŞÊ NEHEQÎYÊ 

SCI 2014 06770 

DI NAVBERA 

MAJID KARAMI KARASAEE 

Dozdar  

-û- 

DEWLETA FEDERAL A AUSTRAIA û  êndin 

 

Xwebarêz 

 

Bo:  Katibîya Bilind 

 Dozdar 

 Tawanbar/Xweparêz 

 

 

Ez, ( nave ) ................................................................................................................ ............... endamê grubê , 
ew gruba li jor ku doz vekirine didim dîyarkirn/êlankirin, ku  bi gora beşê 33J(2) a Zagona 
Dadîgeha Bilina 1986,  kû ez ji vê dawê xwe ji paşve dikşînim. 

 

 

Tarix: .................................................... 

Îmza endamê grubê an avûqatê wî an wê : ......................................................... ............................................ 

Navnişana endamê grubê: ..................................................................................................... ................................. 

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


