
 

 

 خبرتيا دغړي ګروپ ديوقانوني ضميمهAد

 آسترالياکشې په محکمه دويکتورياعالي

 دعوی ايزه ډله دجزيرې دمنس

 دئ؟ هکله په داخبرتيادڅه

 محکمه عالي په دويکتوريادايالت(دعوی ګروپي دټاپو دمنس)دعوی ايزه ډله کشې،يوه مياشت دډسمبر کال م۴۱۰۲د

 په شووخلکونه دساتل کې مرکز ايزپروسس سيمه په(ټاپو  )د دجزيرې دمنس چې وه ادعاشوې چې دپاره ددې کشې

 .شوه شوې،پيل وه نه اوڅارنه ساتنه توګه مناسبه

 آسترالياG4S خوادآستراليادکامنولت له(مدعي) کماسايي مجيدکريمي دښاغلي دعوی ټاپوداګروپي د دمنس

Pty.Ltd 

 .شوه پيل خالف په( عليه مدعيltd pty ) اوبروډسپکترم

 .صادرکړ دخبرتيادچاپولوفرمان دشروع دعوی ايزې ډله دټاپوددې محکمېدمنس دويکتورياعالي کې کال م۴۱۰۲په

  له پاڼې دويبGordon and Slater د غواړۍ نقل تاسويې که
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 .شئ کولئ ترالسه يې څخه

 چې څوک هرهغه کې مرکز دې په نارواتوګه په عليه مدعي اتهاماتوچې دې په دعوی ايزه ډله دغه دټاپو دمنس

 (detainees)بنديان پورې کال م۴۱۰۲د دمې م۰۴تر نه مې۴۰ دنوامبرله کال م۴۱۰۴د

 .کړه مشتمله او پياوړې وو ساتلي

 نشر او چاپ متاثرشوي امله دې له چې دپاره معلوماتو د خلکو هغو د خبرتيادې دا امروکړچې محکمې دويکتورياعالي

 . شي

 .اوسئ غړئ يو ګروپ ددې تاسوښايي

 .شي نه راجع ته محکمې بايد وي هکله خبرتياپه ددغې مسلې ددې که پوښتنه کومه.ولولئ دا سره غور په بايد تاسو

 .وکړئ هڅه ته مشورې تاسوبايدقانوني پوهيږئ نه چې وي څه کم داسې دلته که

 شئ،اوياد غوښتلئ يې څخه ادارې دمرکزله غواړئ، وي شوئ ترجمه ژبه بله په چې خبرتيانقل ددې که

 Gordon and Slater 

 .شئ نيولئ اړيکه ذکرشوي کې برخه مه۰۴ په دهغوجزءيات چې سره موسسې دقانوني

 دي؟ شوي بدل شئ څه.  ۴

 په اتهامونه تفاوتئ دبې خالف په عليه دمدعي کې دې شوې،په پيل دعوی ايزه ډله دټاپو دمنس چې وخته هغه له

 :د برابرولوکې

             ؛ اوبو او توکو خوراکي(الف)

 ځای؛ دهستوګنې(ب)

 خدمتونه؛او روغتيايي(ج)

 امنيت(د)

 . ول شوي ساتل پورې م۴۱۰۲دډسمبر م۰۱ تر نه مې۴۰ له دنوامبر کال م۴۱۰۴د کې مرکز دې په چې څوک هغه

 .دي شوي ژوبل کبله له تفاوتۍ دبې(دغړو ګروپ تفاوته دبې) چې شوې دعوی

 دې په خلک شوي ساتل نارواتوګه په عليه مدعي چې اتهام يوبل پردې سربيره کال،مدعي م۴۱۰۲د داګست اول په

 دناروازندانيانودګروپ)خلکو هغو دټولو دااتهام.کړ ورزيات بيان په دعوی صورت دپخوانۍ کړي،مدعي بنديان کې مرکز

 وو شوي ساتل کې مرکز دې په مې۰۴تر مې د کال م ۴۱۰۲د نه نېټې مې۴۰د دنوامبر کال م۴۱۰۴د چې خاطر په(دغړو

 .شو وارد

 تاسواغيزه په به دعوی ايزه داډله نو وئ شوي توقيف کې مرکز دې په ترمنځه نيټو ددې کې وخت کوم هر په تاسو که

 .ولري

 .نيسي برکې په موده زياده نه داتهام تفاوتئ دبې اتهام کولو دناروابندي

 کې تعريف په دغړو ګروپ د زندانيانو څودناروا ي دراوښتي ژوبله خاصه چې ده نه حتمي تاسوته عالوه نه ددې

 تردې دمخه که امله دې نوله.اوسئ شوي ساتل هلته کې موده شوې ياده دغه چې دئ بس همدومره.شئ شامل

 .شئ کيدای غړئ ګروپ ددې کې اجراآتو دې په ،اوس واست نه هم شامل کې دعوی ايزه دټاپوډله دمنس

 سيستم دآسترالياقانوني :۳

 عليه مدعي) ياحکومت ،کمپنۍ شخص دبل چې(بولي يې مدعي) چاته هرهغه ورکوي اجازه سيستم دآسترالياقانوني

  ياهغې هغه چې لري باور مدعي که وکړي دعوی دغوښتنې تاوان دمالي څخه(بولي يې

 .وي موجود اساس مناسب دپاره ددعوی که وي شوئ ياژوبل شوئ ،تاواني ځوريدلئ کبله  داجراآتوله عليه دمدعي



 

 

 اجاآتوکې په هغه چې لري قوانين روښانه محکمې.دي مستقلې محکمې ټولې آسترالياکې په

 په وءشي فيصله بنياد په دقانون باندې قضيه په چې برنسيپونه قواعدودتطبيق داداسنادودبرابرولواودقانوني.تعقيبوي

 .نيسي برکې

 وايي؟ ته څه دعوی ايزه ډله:  ۲

 ديوتعدادنورو او ځان خوادخپل له(کيږي ويل ورته مدعي چې) شخص ديوه چې ده دعوی داسې يوه دعوی ايزه ډله

 دعوی ګروپ دمدعي دلته کيږي ته رامنځ خالف په(عليه مدعي)يااشخاصو شخص دبل دپاره( غړو دګروپ) خلکو

 .وي مشابه يو خالف په عليه دمدعي ګانې

 توګه انفرادي په کيږي ته رامنځ ايزودعواګانوکې ډله په چې مصارفو دقانوني په ايزودعواووکې ډله په غړي دګروپ

 .دئ دمصارفومسول مدعي کې،يواځې دعوی ايزه ډله په.لري نه مسءوليت

 خوښه خپله په څخه جريان له ددعوی ځان مګرداچې دي تړلي پورې فيصلې او هرقضاوت په غړي دګروپ

 چې ده معنی دې داپه.وباسي

 دخسارې محکمه که او پيسو په وفصل حل دهرمالي غړي دګروپ شي شوه،کيدائ بريالۍ دعوی ايزه ډله که(الف):

 .شي سهيم قانونآ وکړي فيصله دورکولو

 ;کيږي تابع دفيصلې غړي شي،دګروپ ناکامه دعوی ايزه ډله که(ب)

 په چې کولئ شي نونه باسي ونه دعوی ايزې ډله له ځان که غړي دګروپ:نه فيصلې له دعوی ايزې نظردډله صرف(ج)

 .وکړي دعوی قانوني عليحده خالف په عليه دمدعي سره تنهايي

 ياست؟ غړي آياتاسودګروپ:۲

 يادهغوله طرفه له عليه دمدعي پورې تردولسمې دمې کال م۴۱۰۲د څخه نيټې مې۴۰دنوامبرله کال م۴۱۰۴تاسود که

 .ياست غړي دناروابنديانودګروپ نو واست شوي توقيف کې مرکز دې پاره

 په کال م۴۱۰۲د دډسمبر م۰۱تر نه مې۴۰ دنومبرله کال م۴۱۰۴د که ياست غړي ګروپ غورزيدلي نظره دله همدارنګه

 :تاسو کې وخت کوم

  شوي توقيف مطابق دقانون دمهاجرت کال)th)C م۰۱۲۱د  دپاره دهغه يا خوا له دآستراليادکامنولت(  الف)

 .واست شوي ليږل مرکزته اودې

 توګه مناسبه په څخه عليه مدعي له هريو خاطرددېکه په نه لو ژوبليد(يادماغي جسمي)له واست ځوريدلي خپله(  ب)

 او;امنيت اوبهرني امنيت غذااواوبو،هستوګتځي،روغتيا،داخلي اندازې دکافي دتاسو

 ددعوی اجراآتو دې له ويستلئ وي نه مو ځان او کړي تکميله وي نه" دغړونه دګروپ پاڼه ويستنې ځان" تاسو که(  ج)

 نيټې مې۰۲د دجنورۍ کال م۴۱۰۲د ته محکمې اوبيادويکتورياعالي وه شوې ضميمه سره خبرتيا مخکنۍ چې څخه

 .وه شوې راليږل دمخه

-۲۰-۱۱۰۰ په سرهGordon and Slater ياست نه متيقن غړيتوب په دګروپ تاسوخپل که

 .ولټوۍ مشوره قانوني ځنډه له بې اويا ونيسۍ رابطهmanus@slatergordon.com.au شمېرې۱۲۱۴۲۱۱۹

 لري؟ معنی څه ايستنه ځان:  ۲

 وغواړي اجازه دغړو ياډلې دګروپ کې کولو پيل په دعوی ايزې ډله د چې دئ نه اړ ته دې کې دعوی ايزه ډله په مدعي

 .وپيژني ګروپ ددې غړئ مشخص خاطرياهر په ددوي

 ويستلئ ځان څنګه غړئ دګروپ چې ددې. شي ايستلئ دعوی ايزې ډله  له ځان غواړي که غړي دګروپ هرحال په

  دئ يې سرليک چې دئ شوئ وضاحت کې ګراف پاره شميره لسمه په وروسته شي

 باسئ؟ ځان دعوی ايزې ډله له څنګه

 وي؟ ورليږلي خبرتيا'  نه دغړي دګروپ باسنې ځان'پخواد تاسوال که وشي به څه :۹

 کړې تکميله وه خبرتياضميمه دمخکنۍ چې' دخبرتيا پاڼه ايستنې دځان وسيله په دغړي دګروپ' تاسو که

 يابې محروم د وي،تاسوبه استولې دمخه نېټې  مې۰۲ له دجنورۍ کال م۴۱۰۲مود ته کاتب محکمې اودويکتوريادعالي

 له دمدعي چې دئ ايستلئ ځان خوښه خپله په نه ګروپ تاسوددې شئ،ځکه بلل ونه غړئ ګروپ شوي پاته تفاوته

 .ده شوې دعوی خوايې

 غړو په ګروپ دهغه اونور کړې بشپړه پاڼه' ايستنې دځان څخه ګروپ محروم' د تاسو که ،حتی هم دې له خوسره

 تاسو چې غواړۍ که.شئ کيدائ پاتې شامل کې ګروپ په غړو شويو زنداني ناروا د هم ال شئ نه هم حساب کې

 تاسوته که.وکړئ عمل مطابق دهداياتو کې برخه لسمه په وباسۍالندې ځان ادعاڅخه له شوو دناروازنداني همدارنګه

 هکله په موقف دخپل اجراآتوکې دې نه،ياپه که ويستلئ ځان ګروپه دې له تردې آياتاسودمخه چې وي نه ښکاره

  پوښتنه

 ونيسۍ اړيکه استفادې په دالندنيوجزءياتو سرهGordon and Slater لرئ،لطفآد

 .وڅيړۍ امکانات خپل چې

 شئ؟ پاتې غړي دګروپ چې تاسووپتيله که وشي به څه :۱



 

 

 شي کاميابه دعوی ايزه ډله که.اوسئ پاتې شامل کې فيصله په دعوې ايزې دډله تاسوبه باسئ ونه ځان تاسو که

 خوکه.ګټه په دغړو اودګروپ مدعي د وفصل ياحل ،قضاوت ياحکم ګټې هغې له کړئ ترالسه برخه خپله تاسوبه

 نوې موضوع عين په چې کولئ شئ ونه اميدالره،تاسوبه تاسويې چې شي نه کاميابه اوياداسې شي ناکامه دعوی

 .کړئ بياپيل دعوی

 مجبوراوسۍ؟ ورکولو مصارفوپه دقانوني آياتاسوبه :۱

 اوسئ نه مکلف موضوع مشترکې يوې د ياست غړي دګروپ چې دې له تنها ورکولو په مصارفو دقانوني تاسوبه

 دې له خوسره.

 داسې دعوی دتاسوشخصي که(  الف)

 .کاروکړي دا ستادپاره کولئ يانوروکيالن وي،سليټراوګورډن تنهاتاته چه کارغواړي

 دالندنۍ شئ کولئ کوي عمل ګانوکې ايزودعوی ډله په پرې وکيالن بنيادسليټراوګورډن دهغوپه دشرايطوچې يونقل

 .کړئ ترالسه هغونه له سره نيولو کې نظر په دجزياتو اړيکې

 وګرځي وړ ددرکولو تاوان کوم تاته که : ب

 دتاوان برخه يوه چې وکړي حکم يو شايد کې،محکمه نتيجه په دعوی ايزې وفصل،دډله ياحل فرمان،قضاوت دکوم

 ;شي استعمال دپاره اخستلو دسهم کې ورکولو په دمصارفو

 چې شي وشي،کيدای داسې کې دعوی ايزه ډله په که.کيږي حل بهر څخه دمحکمې اکثرآ ګانې دعوی ايزې ډله(  ج)او

 .وغواړې برخه خپله نه دوکيل بې ته

 ووځې؟ دعوی ايزی ډله له شې کوالی څنګه .۰۱

 له دعوی ايزې دډله به ته وباسې ځان که.وباسې ځان دعوی ايزې ډله بايدله شې پاته غړئ دګروپ چې غواړې نه که

 دمدعي چې يې آزاد به ته تاثيرولري،ليکن تا په به اونه شې خستئ وانه ونډه څخه وفصل ياحل فيصلې حکم، هېڅ

 .وکړې دعوی ځانګړې خپل خالف په عليه

 اوداچې دعوی خپلې بايد وباسې ځان چې دې له مخکې کړې، پيل پرخالف عليه دمدعي دعوی خپله چې غواړې ته که

 .وګورې مشوره قانوني ته  ځان شې کولئ دعوې وخته ترکوم

 دافورمه وليکې' پاڼه ايستلو دځان وسيله دغړوپه دګروپ'بايدد ته وباسې دعوی ايزې ډله له ځان چې غواړې ته که

 پته دې په ته کاتب محکمې دويکتوريادعالي نوبيايې.(18AB فورمه) شوې ښودل الندې
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 .راوليږې

 بيا نو نه رسيږي،که ونه را وروسته نيټې مې۰۰تر نومبر د کال م۴۱۰۲د ته کاتب دمحکمې بايد پاڼه ايستنې دځان : مهمه

 .لري ونه اغيزه څه به

 دځان وسيله په دغړي دګروپ بايد نوته وباسې څخه دعوی ايزې دډله ځان غواړې او يې وړ دغړيتوب دګروپ ته که

 .ورکړې ويستلوپاڼه

 .کي ډکه فورمه بايدعليحده هرغړئ دګروپ

 شئ؟ پاته غړئ دګروپ شئ کولئ رنګه څه:  ۰۰

 .شته نه اړتيا کولو دڅه سوته تا کې وخت اوس شئ پاتې غړئ دګروپ چې تاسوغواړئ که

 دمدعي خوتاسوته.ورسوي ته نقطې دمناسبې اختيار په دمحکمې قضيه چې ورکوي دوام استازيتوب په ستاسو مدعي

 په دغړې دګروپ ځان چې شوې ليکل الندې يې پته کيږي درکول بلنه دنيولو خواداړيکې له ګورډن او سليټر دوکيالنو

 .دروليږي آدرس په دخوښې ستاسو رپوټ دخبرتياوو دعوی ايزې دډله کې راتلونکې په ترڅو کړئ شامل توګه

 شئ؟ کولئ ترالسه چېرته اسناد مربوطه:   ۰۴

 په کله که ګانې شي،اودفاعيه تغيراواصالح کله اوکه شمول،دادعابيانيه خبرتياپه نقلونه،دپخوانۍ اسنادو دمربوطه

 :کولود په شي ترالسه شي وشوې،کيدائ کې راتلونکې

 :هکله په دعوی دهمدې کې پاڼه ويب محکمې دويکتوريادعالي وګورئ يې که:  الف

home/law+and+practice/class+actions/manus+island+detentiohttp://www.supremecourt.vic.gov.au/
n+class+action 

  ايميل دې په څخه الرښودونکي ايزودعواګانو يادډله

classactions@supremecourt.vic.gov.auvsc 

 چې کې پاڼه ويب دسليټراوګورډن وګورئ ياهغه او

actions/manus-class-actions/current-http://www.slatergordon.com.au/class 

  هغه چې وکړئ رابطه الرې له پاڼې دويب ددوي سره ګورډڼ او سليټر ياداچې

 ده

http//www.slatergordon.com.au 

 manus@slatergordon.com.au وکړئ،اوياهم تيلفون شميرې ۱۱۰۰۲۰۳۱۲۱۴ په ته ياهغوی



 

 

 .وکړئ يلايم ته

 بايد تاسو ياست نه متيقن تاسوپرې چې وي څه کوم هلته که.ونيسئ کې پام په غورسره په خبرتياوې پاسنۍ لطفآ

 .وغواړئ مشوره ياقانوني ونيسئ اړيکه شميرې۱۱۰۰۲۰۳۱۲۱۴۲۱۱۹ په سره سليټراوګورډن

18AB Form 

 18A.04 مقرره

 ايستلوخبرتيا دغړودځان دگروپ



Form 18AB         
 81A.04مقرره

 دګروپ دغړي ځان ايستنه

 دعامه قانون څانګه دويکتوريا دعالي محکمې په ملبورن کې

 دعاموخلکودحقوقونه دتيري لست

SCI 201406770 

 مدعي        دمجيد كريمي كماسايي  

 او

 مدعي عليه    دآستراليادکامنولت او نورو 

 ترمنځه

 د محکمې کاتب ته

 مدعي

  مدعي عليه

 زه،)پوره نوم(وليکئ........................يوغړئ دګروپ دپاسني ګروپ په دعوی کې،

 برخې مطابق غواړم له دې دعوی نه ځان وباسم.۳۳j(۲)کال دقانون د۶۸۹۱دعالي محکمې د

 نيټه.........................

 دګروپ دغړي يادهغه دوکيل امضاء..............................

 دګروپ
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