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 الف هالحاقی

 
 اخطار به اعضای گروه

 
 (SUPREME COURT OF VICTORIA, AUSTRALIA) دادگاه عالی ویکتوریا، استرالیا

 

 Manus Island –نوس اقدام دسته جمعی پیرامون جزیره م  

 
 

 ؟این اخطار پیرامون چیست .1

 عالی ویکتوریا آغاز شد و این بردر دادگاه  (اقدام دسته جمعی جزیره منوس) ، دادرسی گروهی از4102در دسامبر 

( بود. اقدام دسته مرکزمبنای اتهام عدم مراقبت معقول از افراد در "مرکز رسیدگی اداری منطقه ای جزیره منوس" )

استرالیا با  G4S( بر علیه دولت کامنولث استرالیا، شرکت  خواهانجمعی جزیره منوس را مجید کرمی کماسی )

( مطرح ها خوانده)استرالیا( با مسئولیت محدود ) Broadspectrum - د اسپکتروممسئولیت محدود و شرکت برو

 .نمود

اقدام دادرسی دسته جمعی جزیره منوس   آغاز، دادگاه عالی ویکتوریا حکم نمود که یک اخطار پیرامون 4102در سال 

توانید به تارنمای اسلیتر و  انتشار یابد. برای یک نسخه از اخطار پیشین، می( Previous Notice -اخطار پیشین)

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

( توسط بازداشت شدگاناشخاص ) نا حقراً اصالح شد تا شامل اتهام زندانی کردن اقدام دسته جمعی جزیره منوس اخی

 هم باشد. 4102مه  04و  4104نوامبر  40در مرکز در بازه زمانی بین  ندهخوا

دادگاه عالی ویکتوریا حکم کرد که  این اخطار برای اطالعات اشخاصی که تحت تأثیر این اقدام هستند انتشار یابد.  
شما باید به دقت این اخطار را بخوانید. هر نوع پرسشی که ممکن است یکی از اعضای این گروه باشید.  شما ممکن

اگر مطلبی در آن وجود دارد که نفهمیدید، باید است پیرامون مندرجات این اخطار داشته باشید نباید از دادگاه بپرسید.  
 صالحدید قضایی درخواست کنید.

را می خواهید که به  زبانی دیگر ترجمه شود،  می توانید از مدیریت مرکز آن را  اگر یک نسخه از این اخطار

 Slater andاسلیتر و گوردنزیر با دارالوکاله  04استفاده از جزئیات تماس مندرج در بند  ت کنید، یا اینکه بادرخواس
Gordon  .تماس بگیرید 

 چه چیزی تغییر یافته است؟ .2

 در پیوند با فراهم کردن: خواندهاز آغاز شامل اتهام غفلت اقدام دسته جمعی جزیره منوس 

 و آب؛ غذا )الف(

 مسکن؛ )ب(

 خدمات بهداشتی؛ و )ج(

 امنیت )د(

نگه داشته شده اند.  اتهام این است که  4102دسامبر  01و  4104نوامبر  40به اشخاصی است که  در مرکز بین 

 به خاطر این غفلت از جراحات بدنی رنج برده اند. (اعضای گروه مورد غفلتتعدادی از بازداشتی ها  )

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

اعضای این اتهام از جانب همه اشخاصی ) ناحق بازداشت شدگان در مرکز را زندانی کرده اند. به طور  خوانده ها

نگه داشته شده اند.  4102دسامبر  01و  4104نوامبر  40( عنوان شده که در مرکز بین نا حق زندانی شدگانگروه به 

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

ی از بازه زمانی اتهام غفلت می باشد.  عالوه بر این، لزومی ندارد اتهام زندانی ناحق شامل یک بازه زمانی طوالنی تر
برای عضویت در گروه به ناحق زندانی شدگان، دچار صدمه بدنی خاصی شده باشید. تنها کافی است که در مرکز  در 

عی جزیره منوس نبوده این تاریخ های ذیربط نگهداشته شده باشید. بنا بر این، حتی اگر قبالً هم تحت تأثیر اقدام دسته جم
 اید، اکنون شما هم عضو گروه در این آیین دادرسی هستید.

http://www.slatergordon.com.au/class-action/current-class-action/manus
http://www.slatergordon.com.au/class-action/current-class-action/manus
http://www.slatergordon.com.au/class-action/current-class-action/manus
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 نظام قانونی استرالیا .3

 گفته می شود( اجازه می دهد تا بر علیه شخص حقیقی یا حقوقی خواهاننظام قانونی استرالیا به افراد )که به آنها 
بر این باور باشد که از  خواهانوط بر اینکه مشر دیگر ادعای غرامت مالی بنماید )شرکت های خصوصی یا دولت(

اگر برای چنین ادعا یا ادعاهایی اساس درستی وجود همچنین بوده و  خواندهصدمه یا زیانی رنج برده که ناشی از اقدام 
 داشته باشد.

سی هستند.  از همه دادگاه های استرالیا مستقل از دولت می باشند.  دادگاه ها دارای مقررات روشنی از دید آئین دادر
جمله آن ها مقرراتی برای آماده سازی شواهد و برای به کار بردن اصول حقوقی نسبت به این شواهد برای تصمیم 

 گیری در مورد پرونده بر مبنای قانون می باشند.

 ؟چیست دسته جمعی یک اقدام  .2

را بر علیه  شخص یا اشخاصی )به او می گویند(  آن  خواهانبه او که یک اقدام دسته جمعی اقدامی است که یک نفر )
( می اعضای گروهمی گویند( طرح می نماید که از جانب خودش و از جانب گروهی از مردم ) خوانده هایا   خوانده

 هستند. نده هاخوا/ ندهخواو اعضای گروه دارای ادعای مشابهی بر علیه خواهان باشد که در آن 

 طرح شکایت دسته جمعی به طور فردی مسئول هزینه های قانونیابطه با در ردسته جمعی اعضای گروه در یک اقدام 
 مسئول هزینه ها می باشد. خواهان. در یک اقدام دسته جمعی، تنها نیستند

هر حکم دادگاه یا فیصلۀ قضایی مورد توافق در یک اقدام دسته جمعی برای اعضای گروه الزم االجرا است مگر اینکه 
 گیری نموده باشند.  این یعنی:از این طرح دعوی کناره 

سهمی از پولی باشند که فیصله  اگر این اقدام دسته جمعی موفق بود، اعضای گروه ممکن است واجد شرایط   )الف(
 اعطا می نماید؛ آن را می یابد یا اینکه دادگاه

 اگر اقدام دسته جمعی ناموفق بود،  نتیجه برای اعضای گروه الزم االجرا است؛ و )ب(

در   ندهخواصرفنظر از نتیجۀ اقدام دسته جمعی، اعضای گروه ممکن است نتوانند ادعای خود را بر علیه  )ج(
 یک دادرسی حقوقی دیگر طرح نمایند مگر اینکه از عضویت گروه خارج شده باشند.

 آیا شما هم عضو گروه هستید .5

و  4104نوامبر  40بازه زمانی بین  در صورتی شما عضو گروه به ناحق زندانی شدگان هستید که در هر زمان در

 یا از جانب آن ها مورد بازداشت بوده اید. خوانده هادر مرکز توسط 4102دسامبر  01

 :4102دسامبر  01و  4104نوامبر  40بین  عضو گروه مورد غفلت هستید که شما در صورتی  همچنین

 ید؛شابکامنولث( به مرکز متقل شده ) 0121توسط کامنولث استرالیا بر طبق قانون مهاجرت  مصوب  )الف(

نتوانسته مواظبت معقول از شما به  خواندهشخصاً مصدوم شده اید )صدمه جسمانی یا روانی(  به این علت که  )ب(
یا امنیت خارجی کافی را  ، آب، مسکن، مراقبت های بهداشتی، امنیت داخلی و/غذاعمل آورد  و به شما 

 فراهم سازد؛

 "اخطار خروج از عضویت گروه" که پیوست اخطار پیشین است و مسترد داشتن سند شما با پر کردن )ج(
 .از این دادرسی خارج نشده اید 4102ژانویه  02قبل از  ،دادگاه عالی ویکتوریا خانهدبیر

ه به شمار Slater and Gordonاسلیتر و گوردون اگر مطمئن نیستید که عضو گروه هستید یا نه، باید هر چه زودتر با 
ایمیل زده  یا خودتان صالحدید  manus@slatergordon.com.auتماس بگیرید یا به  6807 9602 3 61 0011

 حقوقی بخواهید.

 اگر از گروه خارج شوم چه معنی خواهد داشت؟ .2

ارد تا یک اقدام دسته جمعی را از جانب آنان آغاز در یک اقدام دسته جمعی نیاز به اجازه اعضای گروه ند خواهان
 نماید یا یک عضو ویژه گروه را شناسایی نماید.

 01ولی، اعضای گروه می توانند بخواهند که عضو گروه نباشند و از اقدام دسته جمعی کناره گیری نمایند.  در بند 

؟" توضیح اینکه چگونه یک عضو گروه می از اقدام دسته جمعی کناره گیری کنمم زیر با سرخط "چگونه می توان
 تواند کناره گیری نماید ذکر شده است.

 

 اگر پیش از این شما "اخطار کناره گیری توسط یک عضو گروه" را تسلیم کرده باشید چه؟ .7

mailto:manus@slatergordon.com.au
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 02اگر "اخطار کناره گیری توسط یک عضو گروه" پر کرده اید که  ضمیمه اخطار قبلی بوده ، و این سند را قبل از 

فلت قلمداد غبه دبیرخانه دادگاه عالی ویکتوریا باز گردانده اید، شما را به عنوان عضو گروه مورد  4102ژانویه 

 کناره گیری کرده اید. اهانخونخواهند کرد، چون شما از ادعای غفلت مورد پیگیری 

پر کرده باشید، و دیگر عضوی از گروه مورد غفلت را ولی، اگر هم "اخطار کناره گیری توسط یک عضو گروه" 
می خواهید از گروهی  همچنیناگر  زندانی شده اید.  ناحقنباشید، می توانید همچنان عضو گروهی باشید که به طور 

زیر را بردارید. اگر مطمئن نیستید که  01ه شده در بند ئی کنید، باز هم گام های ارازندانی شده هم کناره گیر ناحقکه 

با  Slater and Gordon - آیا در گذشته از این دادرسی ها کناره گیری کرده اید یا نه، لطفاً با اسلیتر و گوردون

 د بحث کنید.استفاده از جزئیات تماس ذکر شده در زیر تماس بگیرید و پیرامون گزینه های خو

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

مگر اینکه کناره گیری نمایید، و گرنه قانوناً ملزم هستید پیامد این اقدام را مراعات کنید. اگر این اقدام دسته جمعی 
و یا اعضای گروه سهیم  واهانخحکم دادگاه،  یا فیصله به نفع اعم از هرچه باشد،  ،موفق بود، شما هم در مزایای آن

خواهید بود.  اگر این اقدام ناموفق بود، یا به اندازۀ خواست شما موفق نبود،  شما نخواهید توانست چنین ادعایی را 
 شخص خودتان دوباره  در یک دادرسی جدید پی گیری نمایید.

 آیا شما مسئول پرداخت هزینه های حقوقی خواهید بود؟ .1

 را مسئولیت پرداخت هیچگونه هزینه حقوقیاوت در مورد پرسش عمومی ضبرای قضوی از گروه هستید، تنها به علت اینکه ع
 لیکن:. داشتنخواهید 

اگر ادعای شخصی شما نیازمند کار در رابطه با موضوعاتی باشد که خاص ادعای شما است، اسلیتر و  )الف(
ا کارها را انجام دهند. یک نسخه شمبرای  یا سایر حقوقدان ها می توانند Slater and Gordon -گوردون 

کار می  با آن شرایط در اقدام دسته جمعی Slater and Gordon -از مفاد شرایطی که اسلیتر و گوردون 

 ؛بخواهیدکند را می توانید با استفاده از جزئیات تماس ذکر شده در زیر از آنها 

در اقدام دسته جمعی هر نوع غرامتی قرار شد به شما اگر در نتیجه هر نوع حکمی، قضاوتی، یا فیصله ای  )ب(
پرداخت شود، دادگاه ممکن است حکمی صادر کند که بخشی از آن غرامت برای کمک به پرداخت سهم 

 هزینه ها مورد استفاده قرار گیرد؛ و

جمعی پیش  اقدامات دسته جمعی اغلب در خارج از دادگاه فیصله می یابد.  اگر چنین چیزی در اقدام دسته )ج(
 آمد، شاید بتوانید از مبلغ مورد فیصله بدون کمک حقوقدان )وکیل دادگستری( ادعایی بکنید.

 چطور می توانید از یک اقدام دسته جمعی کناره گیری نمایید؟ .01

و نه  هستید فباید از اقدام دسته جمعی کناره گیری کنید. اگر کناره گیری کردید شما نه مکل خواهید که عضو گروه بمانید نمیاگر 

مزایای هر نوع حکم، قضاوت، یا فیصلۀ اقدام دسته جمعی خواهید بود، ولی شما آزادید که ادعای خود را نسبت به  امتیازدارای 
کناره گیری و در مهلت مقرر در این  قبل ازطرح کنید، باید  ندهخوامطرح کنید.  اگر خواستید ادعای خود را بر علیه  خوانده
 .الحدید قانونی خاص را پیرامون ادعایتان بگیریدص تانخود ،مورد

" اخطار کناره گیری توسط یک عضو گروه"این کار را با تکمیل  باید، اگر می خواهید از اقدام دسته جمعی کناره گیری کنید

ریا  به وتانجام دهید.  بعد باید آن را به دبیرخانه دادگاه عالی ویک (Form 18AB)در فرمی که در زیر نشان داده شده 

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

 بازگردانید. 

 در غیر این صورتبه دبیرخانه برسد،  2112نوامبر  11باید تا  اخطار کناره گیری توسط یک عضو گروهنکتۀ مهم: 

 رسمیت نخواهد داشت.

صالحیت عضویت در آن گروه را داشته باشید و را وقتی باید تسلیم کنید که  اخطار کناره گیری توسط یک عضو گروه
 خواهید از چنان گروهی کناره گیری نمایید.ب

 هریک از اعضای گروه باید فرم جداگانه ای را پر کنند.

 چطور می توانید عضو گروه باقی بمانید؟ .11

همچنان تا  خواهان. انجام دهید را کاری هیچ الزم نیست در حال حاضرد، نیباقی بما عضو گروهن اگر می خواهید که به عنوا

با استفاده از جایی که دادگاه صالح بداند، دادرسی را از جانب شما پی گیری خواهد نمود. لیکن، از شما دعوت می شود تا 
تماس بگیرید و به عنوان  Slater and Gordon -ردون اسلیتر و گو در ،خواهانبا وکالی  جزئیات تماس ذکر شده در زیر
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 تانترجیح  نشانی موردآتی پیرامون اقدام دسته جمعی را بتوان برای شما به  یه هاییک عضو گروه نام نویسی کنید تا اینکه اطالع
 . نمودارسال 

 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 – پیشیناخطار  تصویر اسناد ذیربط ، از جمله

 د را می توان از طریق زیر دریافت کرد:نآینده به دادگاه ارائه می شو

 مشاهده آنهادر تارنمای دادگاه عالی ویکتوریا برای این دادرسی: )الف(

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

scvclassaction@ supremecourt.vic.gov.au یا ؛ 

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

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

، یا با http://slatergordon.com.auتماس از طریق تارنمای ایشان در  Slater and Gordon -و گوردون 

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

 -اسلیتر و گوردون موارد باال به دقت توجه داشته باشید.  اگر هر چیزی وجود دارد که در آن تردید دارید، باید با  لطفاً به
Slater and Gordon  یا با ایمیل  6807 9602 3 61 0011شماره تلفنemail.manus@slatergordon.com.au 

 تماس بگیرید یا خودتان صالحدید حقوقی بخواهید.

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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 18ABفرم 

 18A.04مقررات بند 

 اخطار کناره گیری از عضویت در گروه

 در ملبورندر دادگاه عالی ویکتوریا 

 بخش قوانین عرفی

 فهرست موارد خسارات مدنی عمده

 

SCI2014 06770 

 بین

 

  خواهان مجید کرمی کماسی

 

 –و  -

 

   خوانده کامنولث استرالیا و دیگران

 

د( ...................................................... که عضو گروهی هستم که مربوط )نام خود را خوانا بنویسی ،اینجانب
اخطار می دهم که من از این دادرسی  0112قانون دادگاه عالی مصوب  33J(2)به دادرسی فوق می باشد، طبق ماده 

 کناره گیری می نمایم.

 

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

 

 امضای عضو گروه یا امضای وکیل وی   .....................................................

 

 ....................................................................................... نشانی عضو گروه 

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

 

 

 


