
PHỤ LỤC A 

Thông Báo đến Các Thành Viên Nhóm 

 

TÒA THƯỢNG THẨM VICTORIA, ÚC 

 

VỤ KIỆN ĐA NGUYÊN ĐƠN ĐẢO MANUS 

 

1. Mục đích của thông báo này là gì? 

 

Vào Tháng Mười Hai năm 2014, một vụ kiện nhóm (‘Vụ kiện đa nguyên đơn Đảo 

Manus’) đã được khởi kiện tại Tòa Thượng Thẩm Victoria phát sinh từ những thất 

bại bị cáo cuộc trong việc chăm lo một cách hợp lý cho những người bị giữ tại ‘Trung 

Tâm Xử Lý Khu Vực Trên Đảo Manus’ (‘Trung Tâm’).  Vụ kiện đa nguyên đơn Đảo 

Manus do Ông Majid Karami Kamasaee (‘Nguyên Đơn’) khởi kiện đối với Liên 

Bang Úc, Công Ty TNHH G4S Australia và Công Ty TNHH Broadspectrum 

(Australia) (‘Các Bị Đơn’). 

 

Vào năm 2015, Tòa Thượng Thẩm Victoria đã ra lệnh rằng một thông báo được bố 

cáo về việc khởi kiện vụ kiện đa nguyên đơn Đảo Manus (‘Thông Báo Trước Đây’).  

Nếu quý vị cần một bản sao của Thông Báo Trước Đây, quý vị có thể có được nó 

thông qua trang mạng của Hãng Slater and Gordon tại địa chỉ 

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

 

Gần đây vụ kiện đa nguyên đơn Đảo Manus đã được sửa đổi để bao gồm những cáo 

buộc bổ sung rằng Các Bị Đơn đã cầm tù sai trái bất kỳ người nào đã bị giữ tại Trung 

Tâm tại bất kỳ thời điểm nào trong thời gian từ ngày 21 Tháng Mười Một năm 2012 

đến ngày 12 Tháng Năm năm 2016 (‘Những Người Bị Tạm Giữ’). 

 

Tòa Thượng Thẩm Victoria đã ra lệnh rằng thông báo này được bố cáo vì mục đích 

thông tin cho những người có thể bị ảnh hưởng bởi vụ kiện.  Quý vị có thể là một 

thành viên nhóm.  Quý vị nên đọc kỹ thông báo này.  Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi 

nào có liên quan đến các vấn đề có trong thông báo này thì không nên liên lạc với 

Tòa.  Nếu có bất kỳ điều gì trong thông báo mà quý vị không hiểu, quý vị nên tìm 

kiếm tư vấn về pháp lý. 

 

Nếu quý vị cần một bản sao của thông báo này đã được dịch sang một ngôn ngữ khác, 

quý vị có thể yêu cầu một bản từ ban quản lý của Trung Tâm, hoặc bằng cách liên lạc 

với hãng luật Slater and Gordon theo các chi tiết liên lạc tại phân đoạn 12 dưới đây. 

 

2. Điều gì đã thay đổi? 

 

Kể từ khi được khởi kiện, vụ kiện đa nguyên đơn Đảo Manus đã có liên quan đến 

những cáo buộc rằng Các Bị Đơn đã lơ là trong việc cung cấp: 

 

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


(a) thực phẩm và nước; 

(b) nơi ở; 

(c) các dịch vụ y tế; và 

(d) an ninh 

 

cho những người bị giữ tại Trung Tâm từ ngày 21 Tháng Mười Một năm 2012 đến 

ngày 19 Tháng Mười Hai năm 2014.  Đơn kiện cáo buộc rằng một số Những Người 

Bị Tạm Giữ (‘Các Thành Viên Nhóm Bị Lơ Là’) đã phải chịu các thương tích do sự 
lơ là này. 

 

Vào ngày 1 Tháng Tám năm 2016, Nguyên Đơn đã nộp một bản lời khai khiếu nại 
sửa đổi bao gồm một cáo buộc bổ sung rằng Các Bị Đơn đã cầm tù sai trái Những 

Người Bị Tạm Giữ tại Trung Tâm.  Cáo buộc này được thực hiện thay mặt cho tất cả 

những người đã bị giữ tại Trung Tâm từ ngày 21 Tháng Mười Một năm 2012 đến 
ngày 12 Tháng Năm năm 2016 (‘Các Thành Viên Nhóm Bị Cầm Tù Sai Trái’).  

Nếu quý vị đã bị giữ tại Trung Tâm vào bất kỳ thời điểm nào trong giai đoạn này, quý 

vị có thể bị ảnh hưởng bởi vụ kiện đa nguyên đơn. 
 

Những cáo buộc về cầm tù sai trái bao trùm một khoảng thời gian dài hơn những cáo 

buộc về lơ là.  Thêm vào đó, quý vị không cần đã phải chịu bất kỳ thương tích cụ thể 
nào để thuộc vào định nghĩa về Thành Viên Nhóm Bị Cầm Tù Sai Trái.  Việc quý vị 

đã bị giữ tại Trung Tâm trong thời gian tương ứng là đã đủ.  Do vậy, thậm chí nếu 

trước đây quý vị đã không bị ảnh hưởng bởi vụ kiện đa nguyên đơn Đảo Manus thì 
bây giờ quý vị có thể là một thành viên nhóm trong vụ kiện này. 

 

3. Hệ thống pháp lý của Úc 

 

Hệ thống pháp lý của Úc cho phép một người (được gọi là nguyên đơn) khiếu nại đòi 

bồi thường về tài chánh đối với một người khác, hoặc công ty hoặc chính phủ (được 

gọi là bị đơn) nếu nguyên đơn tin rằng ông hoặc bà ta đã phải chịu một thương tích 

hoặc mất mát bởi cách hành xử của bị đơn và nếu có cơ sở đúng đắn cho (các) khiếu 

nại. 

 

Tất cả các tòa án tại Úc đều độc lập khỏi chính phủ.  Các tòa án có các quy tắc rõ ràng 

về những thủ tục mà họ tuân theo.  Việc này bao gồm những quy tắc về chuẩn bị bằng 

chứng và áp dụng các nguyên tắc pháp lý đối với bằng chứng đó để quyết định vụ án 

theo luật. 

 

4. Vụ kiện đa nguyên đơn là gì? 

 

Một vụ kiện đa nguyên đơn là một vụ kiện do một người khởi kiện (được gọi là 

nguyên đơn) thay mặt cho ông hoặc bà ta và thay mặt cho một nhóm người (‘các 

thành viên nhóm”) đối với một người hoặc những người khác (được gọi là các bị 

đơn) khi mà nguyên đơn và các thành viên nhóm có những khiếu nại tương tự đối với 

(các) bị đơn. 

 

Các thành viên nhóm trong một vụ kiện đa nguyên đơn không chịu trách nhiệm trên 

mỗi cá nhân cho các án phí có liên quan đến việc khởi kiện vụ kiện đa nguyên đơn. 



Trong một vụ kiện đa nguyên đơn, chỉ có nguyên đơn chịu trách nhiệm cho các án 

phí. 

 

Các thành viên nhóm bị rằng buộc bởi bất kỳ phán quyết hoặc dàn xếp nào đạt được 

trong vụ kiện đa nguyên đơn trừ khi họ chọn không tham gia vụ kiện.  Điều này có 

nghĩa là: 

 

(a) nếu vụ kiện đa nguyên đơn thành công, các thành viên nhóm có thể hội đủ điều 

kiện để nhận một phần của bất kỳ số tiền dàn xếp hoặc bất kỳ tổn thất nào do 

Tòa cho phép họ được hưởng; 

 

(b) nếu vụ kiện đa nguyên đơn không thành công, các thành viên nhóm bị rằng 

buộc bởi kết quả đó; và 

 

(c) bất kể kết quả của vụ kiện đa nguyên đơn, các thành viên nhóm có thể không 

được theo đuổi những khiếu nại của họ đối với Các Bị Đơn trong các đơn kiện 

riêng rẽ trừ khi họ đã chọn không tham gia vụ kiện. 

 

5. Quý vị có phải là một thành viên nhóm không? 

 

Quý vị là một Thành Viên Nhóm Bị Cầm Tù Sai Trái nếu vào bất kỳ thời điểm nào 

trong thời gian từ ngày 21 Tháng Mười Một năm 2012 đến ngày 12 Tháng Năm năm 

2014 quý vị đã bị giam giữ tại Trung Tâm bởi hoặc thay mặt cho bất kỳ Các Bị Đơn. 

 

Quý vị cũng là một Thành Viên Nhóm Bị Lơ Là nếu vào bất kỳ thời điểm nào trong 

thời gian từ ngày 21 Tháng Mười Một năm 2012 đến ngày 19 Tháng Mười Hai năm 

2014 quý vị: 

 

(a) đã bị tạm giữ bởi hoặc thay mặt cho Liên Bang Úc theo Đạo Luật Di Trú năm 

1958 (Liên Bang) và bị chuyển đến Trung Tâm; 

 

(b) đã phải chịu thương tích cá nhân (tổn hại thể chất và/hoặc tinh thần) bởi vì bất 

kỳ sự không chú tâm thỏa đáng của Bị Đơn nào trong việc cung cấp đủ thực 

phẩm và nước, nơi ở, chăm sóc y tế, an ninh bên trong và/hoặc bên ngoài trung 

tâm; và 

 

(c) đã không chọn cách không tham gia vụ kiện bằng việc điền vào ‘Thông báo 

chọn không tham gia của thành viên nhóm’ đã được đính kèm Thông Báo Trước 

Đây, và nộp lại tài liệu này cho Chánh Thư Ký của Tòa Thượng Thẩm Victoria 

trước ngày 15 Tháng Một năm 2016. 

 

Nếu quý vị không chắc chắn liệu mình có là một thành viên nhóm không, quý vị nên 

liên lạc với hãng luật Slater and Gordon theo số điện thoại 0011 61 3 9602 6807 hoặc 

email manus@slatergordon.com.au hoặc tìm kiếm tư vấn pháp lý cho riêng mình một 

cách không trì hoãn. 

 



  



6. Chọn Không Tham Gia nghĩa là gì? 

 

Bị Đơn trong vụ kiện đa nguyên đơn không cần tìm kiếm sự cho phép của các thành 

viên nhóm để thay mặt họ khởi kiện một vụ kiện đa nguyên đơn hoặc để xác định một 

thành viên nhóm cụ thể. 

 

Tuy nhiên, các thành viên nhóm có thể chọn không làm các thành viên nhóm bằng 

cách chọn không tham gia vụ kiện đa nguyên đơn.  Quý vị có thể tìm thấy phần giải 

thích làm cách nào các thành viên nhóm có thể chọn không tham gia tại phân đoạn 10 

dưới đây, với tiêu đề ‘Làm cách nào quý vị có thể chọn không tham gia vụ kiện đa 

nguyên đơn?’. 

 

7. Điều gì xảy ra nếu trước đây quý vị đã nộp một ‘Thông báo chọn không tham gia 

của thành viên nhóm’? 

 

Nếu quý vị đã hoàn tất ‘Thông báo chọn không tham gia của thành viên nhóm’ và 

đính kèm nó với Thông Báo Trước Đây, và nộp tài liệu này lại cho Chánh Thư Ký của 

Tòa Thượng Thẩm Victoria trước ngày 15 Tháng Một năm 2016, quý vị sẽ được coi 

không phải là một Thành Viên Nhóm Bị Lơ Là, vì quý vị đã chọn không tham gia 

khiếu nại sự lơ là đang mà nguyên đơn đang theo kiện. 

 

Tuy nhiên, thậm chí nếu quý vị đã hoàn tất ‘Thông báo chọn không tham gia của 

thành viên nhóm’ và không còn là một Thành Viên Nhóm Bị Lơ Là thì quý vị vẫn còn 

là một Thành Viên Nhóm Bị Cầm Tù Sai Trái.  Nếu quý vị cũng mong muốn chọn 

không tham gia khiếu nại sự cầm tù sai trái, xin vui lòng làm theo những bước được 

đề ra tại phần 10 dưới đây.  Nếu quý vị không chắc chắn liệu trước đây quý vị đã chọn 

không tham gia vụ kiện này hay không, xin vui lòng liên lạc với hãng luật Slater and 

Gordon bằng các chi tiết liên lạc dưới đây để thảo luận các lựa chọn của mình. 

 

8. Điều gì sẽ xảy ra nếu quý vị chọn giữ nguyên là một thành viên nhóm? 

 

Trừ khi quý vị chọn không tham gia, quý vị sẽ bị rằng buộc bởi kết quả của vụ kiện đa 

nguyên đơn.  Nếu vụ kiện đa nguyên đơn thành công, quý vị có thể được quyền chia 

sẻ lợi ích của bất kỳ án lệnh, phán quyết hoặc dàn xếp nào có lợi cho Nguyên Đơn và 

các thành viên nhóm.  Nếu vụ kiện không thành công hoặc không thành công như quý 

vị đã mong muốn, quý vị có thể không được dùng cùng một khiếu nại cho các đơn 

kiện mới của riêng mình. 

 

9. Quý vị sẽ phải chịu các án phí? 

 

Quý vị sẽ không phải chịu bất kỳ án phí nào đơn giản bằng cách giữ nguyên là một 

thành viên nhóm để xác định các câu hỏi thường gặp.  Tuy nhiên: 

 

(a) nếu khiếu nại cá nhân của quý vị đòi hỏi cần thực hiện công việc có liên quan 

đến các vấn đề cụ thể cho khiếu nại của quý vị, hãng luật Slater and Gordon 

hoặc các luật sư khác có thể thực hiện công việc đó cho quý vị.  Quý vị có thể 



có được một bản sao các điều khoản mà dựa trên đó hãng luật Slater and 

Gordon đang thực hiện trong vụ kiện đa nguyên đơn với các chi tiết liên lạc 

được cung cấp dưới đây; 

 

(b) nếu bất kỳ sự đền bù nào được thanh toán cho quý vị do kết quả của bất kỳ án 

lệnh, phán quyết hoặc dàn xếp nào trong vụ kiện đa nguyên đơn, Tòa Án có thể 

ra án lệnh rằng một phần của sự đền bù đó được sử dụng giúp chi trả một phần 

án phí; và 

 

(c) các vụ kiện đa nguyên đơn thường được dàn xếp bên ngoài tòa án.  Nếu việc 

này xảy ra trong vụ kiện đa nguyên đơn, quý vị có thể đòi bồi thường từ số tiền 

dàn xếp mà không cần một luật sư. 

 

10. Làm cách nào quý vị có thể chọn không tham gia vụ kiện đa nguyên đơn? 

 

Nếu quý vị không muốn tiếp tục là một thành viên nhóm thì quý vị phải chọn không 

tham gia vụ kiện đa nguyên đơn.  Nếu quý vị chọn không tham gia thì quý vị sẽ 

không bị rằng buộc bởi hoặc được quyền chia sẻ lợi ích của bất kỳ án lệnh, phán 

quyết hoặc dàn xếp nào trong vụ kiện đa nguyên đơn, nhưng quý vị có thể tự do chính 

mình khởi kiện đối với Các Bị Đơn.  Nếu quý vị mong muốn chính mình khởi kiện 

đối với Các Bị Đơn, quý vị nên tìm kiếm tư vấn pháp lý cho riêng mình về khiếu nại 

của mình và giới hạn thời hạn được áp dụng trước khi chọn không tham gia. 

 

Nếu quý vị thực sự muốn chọn không tham gia vụ kiện đa nguyên đơn thì quý vị 

phải thực hiện điều đó bằng cách hoàn tất ‘Thông báo chọn không tham gia của 

thành viên nhóm’ trong mẫu đơn được cho thấy dưới đây (Mẫu Đơn 18AB).  Sau đó 

quý vị phải nộp lại mẫu đơn cho Chánh Thư Ký của Tòa Thượng Thẩm Victoria tại 

địa chỉ 436 Lonsdale Street, Melbourne, Victoria 3000, Australia.  ĐIỀU QUAN 

TRỌNG: Thông Báo chọn không tham gia của thành viên nhóm phải đến tay 

Chánh Thư Ký không trễ hơn ngày 11 Tháng Mười Một 2016, nếu không nó sẽ 

không có hiệu lực. 

 

Quý vị nên nộp Thông báo chọn không tham gia của thành viên nhóm nếu quý vị hội 

đủ điều kiện là một thành viên nhóm và quý vị mong muốn chọn không tham gia vụ 

kiện đa nguyên đơn. 

 

Mỗi thành viên nhóm nên điền một đơn riêng rẽ. 

 

11. Làm cách nào quý vị giữ nguyên là một thành viên nhóm? 

 

Nếu quý vị mong muốn giữ nguyên là một thành viên nhóm thì quý vị không cần 

làm gì tại thời điểm này.  Nguyên Đơn sẽ tiếp tục khởi kiện thay mặt quý vị cho tới 

thời điểm nào mà Tòa Án thấy thích hợp.  Tuy nhiên, quý vị được mời liên lạc với các 

luật sư của Nguyên Đơn, là hãng luật Slater and Gordon, bằng các chi tiết liên lạc 

được cung cấp dưới đây và đăng ký là một thành viên nhóm để trong tương lai các 



thông báo về vụ kiện đa nguyên đơn có thể được gửi đến địa chỉ mong muốn của quý 

vị. 

 

12. Làm cách nào quý vị có được các bản sao của các tài liệu có liên quan? 

 

Quý vị có thể có được các bản sao của các tài liệu có liên quan, bao gồm Thông Báo 

Trước Đây, bản lời khai khiếu nại và bất kỳ phiên bản đã sửa đổi nào, và các lời biện 

hộ mà có thể được nộp trong tương lai, bằng cách: 

 

(a) tìm chúng trên trang mạng của Tòa Thượng Thẩm Victoria dành cho vụ kiện 

này: 

http://www.supremecourt.vic.gov.au/home/law+and+practice/class+actions/man

us+island+detention+class+action hoặc liên lạc với Điều Phối Viên Các Vụ 

Kiện Đa Nguyên Đơn bằng email scvclassactions@supremecourt.vic.gov.au; 

hoặc 

 

(b) tìm chúng trên trang mạng của hãng luật Slater and Gordon 

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

lạc với hãng luật Slater and Gordon thông qua trang mạng 

http://slatergordon.com.au, gọi điện thoại theo số 0011 61 3 9602 6807, hoặc 

email manus@slatergordon.com.au. 

 

Xin vui lòng cân nhắc những vấn đề trên một cách cẩn thận.  Nếu có bất kỳ điều gì 

quý vị không chắc chắn, quý vị nên liên lạc với hãng luật Slater and Gordon theo số 

điện thoại 0011 61 3 9602 6807 hoặc email manus@slatergordon.com.au hoặc tìm 

kiếm tư vấn pháp lý cho riêng quý vị. 
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MẪU ĐƠN 18AB 

 

Quy Định 18A.04 

 

THÔNG BÁO CHỌN KHÔNG THAM GIA CỦA THÀNH VIÊN NHÓM 
 

 

TẠI TÒA THƯỢNG THẨM VICTORIA, MELBOURNE 

BAN THÔNG LUẬT 

DANH SÁCH CÁC VI PHẠM DÂN SỰ CHÍNH 

SCI 2014 06770 

GIỮA 

 

MAJID KARAMI KAMASAEE 

Nguyên Đơn 

– và – 

 

LIÊN BANG ÚC và những người khác 

Các Bị Đơn 

 

Gửi: Chánh Thư Ký Tòa Thượng Thẩm 

  Nguyên Đơn 

  Các Bị Đơn 

 

 

Tôi, (ghi rõ tên)…………………………………………………. một thành viên 

nhóm trong vụ kiện nhóm trên đây, thông báo theo điều 33J(2) của Đạo Luật Tòa 

Thượng Thẩm năm 1986 rằng tôi chọn không tham gia vụ kiện này. 

 

 

Ngày đã ghi: ………………………. 

 

 

Chữ ký của thành viên nhóm hoặc  

luật sư của ông hoặc bà ta: …………………………………………………. 

 

Địa chỉ của thành viên nhóm: ………………………………………………….. 

     ………………………………………………….. 


