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குழு அங்கத்தவர்களுக்கு அறிவிப்பு 

 
Plaintiff M83A/2019 & Anor v Morrison & Ors (VID816/2019) 

 

 

உங்கள் கவனத்திற்கு: 

 
3 ஆகஸ்ட்டு 2013-இற்குப் பிறகு நீங்கள் ஆஸ்திரேலியாவில் இருந்து நவுரு-விற்குக் 

ககாண்டுகெல்லப்பட்டிருந்தால், நவுரு குடியேசு-இல் நீங்கள் கழித்த காலத்திற்கான ரகாரிக்கக 

ஒன்று உங்கள் ொர்பாக ஏற்படுத்தப்படுகிறது.  

 
நீங்கள் ஆங்கிலம் ரபொதவர் என்றால், phifinneymcdonald.com/projects/எனும் 

வகலத்தளப்பக்கத்தில் “நவுரு ஒட்டுக ாத்த வழக்கு” (“Nauru Class Action”) என்ற 

தகலப்பின் கீழ் இந்த ‘அறிவிப்’பிகன நீங்கள் இதே க ாழிகளில் கபறலாம். ‘ஃபி ஃபினி 

க க்டானல்டு’ (Phi Finney McDonald)-விற்கு GMNauru@pfm.law எனும் முகவரி மூலம் 

மின்னஞ்ெல் அனுப்பியும், Level 4, 325 Flinders Lane, Melbourne, Victoria 3000 எனும் 

முகவரியில் தபால் மூல ாகவும் உங்கள் க ாழியில் உள்ள பிேதி ஒன்கற நீங்கள் ரவண்டலாம்.  

 

If you do not read English, this Notice is available in other languages on the following 

website under “Nauru Class Action”: phifinneymcdonald.com/projects/. You can also 

request a copy of the Notice in your language by emailing Phi Finney McDonald at 

GMNauru@pfm.law or by post at Level 4, 325 Flinders Lane, Melbourne, Victoria 

3000. 

 

 تحت عنوانالتالي  الموقع اإللكترونيبلغات أخرى على  متوفرإذا كنت ال تقرأ اللغة اإلنجليزية، فإن هذا اإلشعار 

 “Nauru Class Action": phifinneymcdonald.com/projects/ 

 على Phi Finney McDonald إلى بريد إلكتروني إرسال يمكنك أيًضا طلب نسخة من اإلشعار بلغتك عن طريق 

 العنوان  يق البريد علىأو عن طر GMNauru@pfm.law العنوان

Level 4, 325 Flinders Lane, Melbourne, Victoria 3000 

 

আপনি যনি ইংরেজী পড়তে িা পাতেন তরে এই  বিজ্ঞবিটি নিম্ননিনিত ওর়েেসাইট “Nauru Class Action”: 

phifinneymcdonald.com/projects/.  অধীরি অিয ভাষা়ে পাওয়া যাতি । Phi Finney McDonald কে  

GMNauru@pfm.law  - কে, ই-কেইল েতে অথিা   Level 4, 325 Flinders Lane, Melbourne, 

Victoria 3000 এই  ঠিোনায় ডাতেে োধ্যতে  আপিাে ভাষা়ে বিজ্ঞবিে একটি অিুনিনপে জনয অিুরোধ কেরত পারেি। 
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အကယ္၍သင္ အဂၤလိပ္စာမဖတ္တ တ္္လ ွ်င္ ဤအအၾကာင္းားၾကာားစာကိို 

phifinneymcdonald.com/projects/ ဝကဘ္ ိိုက္ကတ င္ “Nauru Class Action” အးခါင္းားစဥ္အးအာက္၌ 

အျခာားဘာသာစကာားမွ်ာားးျဖင္း   ဖတ္္႐း း းးိိုငပါသည္။ သငသည္ ဤအအၾကာင္းားၾကာားစာ၏ မိတ္ ၱဴကိို 

သင္း  ဘာသာစကာားးျဖင္း   ရယူရန္ Phi Finney McDonald သိို႔ GMNauru@pfm.law ၌ 

အ ားအးမားလပိို႔၍အးသား္လည္းားအးကာင္းား သိို႔မဟိုတ္္ Level 4, 325 Flinders Lane, Melbourne, 

Victoria 3000 သိို႔ စာပိ္ို႔၍အးသား္လည္းားအးကာင္းား အးတ္ာင္းားခ  းးိိုငပါသည္။ 

 

 Nauru“در ويب سايت ذيل ما تحت عنوان  اگر انگليسی را خوانده نمی توانيد، اين اطالعيه به لسان های ديگر

Class Action: phifinneymcdonald.com/projects/ موجود است. همچنان می توانيد يک کاپی اين "

 GMNauru@pfm.lawبه آدرس  Phi Finney McDonaldاطالعيه را به لسان خودتان با فرستادن ايميل برای 

   بدست آوريد. Level 4, 325 Flinders Lane, Melbourne, Victoria 3000يا به آدرس پستی 

 

" ائۆرۆن وەکۆمهڵ ئقدام" بهش له خوار ماڵپهر له ئاگاداريه ئێ بخوەنين، ئنگليسی زوان وە نيهتوەنين ئهگهر
("Nauru Class Action"):  دانرياس ترەک زوانهيل وە :phifinneymcdonald.com/projects/ ./ئڕای 

 Phi Finney) مهکدۆنالد فينی فی بيهنه ئێمهيلێگ خوەدان، زوان وە ئاگاداريه لهی دەقێگ ردنداواک
McDonald )خوارەوە ناوديشان وە :GMNauru@pfm.law  بکهن کل ئادرسه ئێ ئڕای نامهيگ يا :

Level 4, 325 Flinders Lane, Melbourne, Victoria 3000. 

 

به   ("Nauru Class Action")اگر خواندن انگليسی بلد نيستيد، اين اطالعيه با نام "دادخواهی دسته جمعی نارو" 

. همچنين می توانيد با ايميل /phifinneymcdonald.com/projectsزبانهای ديگر در تارنمای زير موجود است: 

يا تماس از راه پست  GMNauru@pfm.lawبه آدرس  (Phi Finney McDonald)زدن به فای فينی مک دونالد 

نسبت به دريافت يک نسخه از اين  Level 4, 325 Flinders Lane, Melbourne, Victoria 3000به آدرس

 به زبان خودتان اقدام کنيد.اطالعيه 

 

Si vous ne lisez pas l'anglais, cet avis est disponible dans d'autres langues sur le site 

web suivant sous la rubrique « Nauru Recours Collectif » ("Nauru Class Action"): 

phifinneymcdonald.com/projects/. Vous pouvez également demander une copie de 

l'avis dans votre langue en envoyant un courriel à Phi Finney McDonald à 

GMNauru@pfm.law ou par courrier à Level 4, 325 Flinders Lane, Melbourne, Victoria 

3000. 

 

यदि आप अगं्रेज़ी पढ़ पात ेहैं, तो यह नोटिस इस वेबसाइि phifinneymcdonald.com/projects/ पर 

“Nauru Class Action”: के अधीन अन्य भाषाओं में उपलब्ध ह।ै आप Phi Finney McDonald को 

GMNauru@pfm.law पर ई-मेल करके या Level 4, 325 Flinders Lane, Melbourne, Victoria 

3000 पत ेपर डाक से पत्र भेजकर भी अपनी भाषा में नोटिस की प्रतत दिए जान ेका तनवेिन कर 

सकते/सकती हैं।  
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Jika Anda tidak dapat membaca dalam bahasa Inggris, Pemberitahuan ini tersedia 

dalam bahasa-bahasa lain di situs web berikut ini di bawah judul “Nauru Class 

Action”: phifinneymcdonald.com/projects/. Anda juga dapat meminta salinan 

Pemberitahuan ini dalam bahasa Anda dengan cara mengirim emal ke Phi Finney 

atay dengan mengirim surat lewat pos di alamat  GMNauru@pfm.lawMcDonald di 

Level 4, 325 Flinders Lane, Melbourne, Victoria 3000 
 

Sekiranya anda tidak fasih dalam Bahasa Inggeris, Notis ini telah pun diterjemahkan 

dalam Bahasa asing di laman web dibawah tajuk “Nauru Class Action”: 

phifinneymcdonald.com/projects/. Anda juga bolih meminta sesalinan Notis ini dalam 

Bahasa anda dengan menghantar email kepada Phi Finney McDonald di 

GMNauru@pfm.law atau melalui pos ke Level 4, 325 Flinders Lane, Melbourne, 

Victoria 3000 

 

यदि तपाईं अगं्रेजी पढ्न सकु्न हुन्न भने phifinneymcdonald.com/projects/ वेबसाइिमा "नउरु क्लास 

एक्शन" (“Nauru Class Action”) अन्तर्गत यो सूचना अन्य भाषाहरूमा उपलब्ध छन्। तपाईंले दि दिन्नी 

म्याकडोनाल्ड (Phi Finney McDonald) लाई GMNauru@pfm.law मा ईमेल र्रेर  वा Level 4, 325 

Flinders Lane, Melbourne, Victoria 3000 मा पत्राचार र्रेर तपाईंको भाषामा यो सूचनाको एक प्रतत 

अनुरोध र्नग सकु्नहुन्छ। 

 

/phifinneymcdonald.com/projectsه تاسي انګليسي نشی لوستي، دا خبرتيا په نورو ژبو پدی ويبپاڼه  کي د  

”Nauru Class Action“نارو اکشن پالن  تر نامه الندي شتون لري. تاسو کولي شي يوه کاپي يی پی فينی مکدونالد  

Phi Finney McDonald ته په ايميل GMNauru@pfm.law استولو وغواړي او يا د پوست له الری Level 

4, 325 Flinders Lane, Melbourne, Victoria 3000 غوښتنه وکړئ.   

 

Zedice tuñi Ingílic ót fori nozanilé,ei websaíth ót zaí yara notis yan oínno zuban ót 

faíba “Nauru Class Action”: phifinneymcdonald.com/projects/.Tuñi Notis ór kopí ekan 

ólla aros gori fariba tuáñar zuban ót Phi Finney McDonald or hasé email defeçai yore 

GMNauru@pfm.law ya fúus gori fariba thikana yan ót Level 4, 325 Flinders Lane, 

Melbourne, Victoria 3000. 

 

ඔබට ඉංග්රීසි භාෂාව කියවීමට න ොහැකි  ම්, phifinneymcdonald.com/projects/ වෙබ් අඩවිවේ 

“නවුරු සාමූහික ක්රියාමාර්ගය” (“Nauru Class Action”) යටනේ නමම දැනුම්දීම ඔබට නව ේ 

භාෂාවකින් ලබාගත හැකිය. නමම දැනුම්දීනම් පිටපතක් ඔබනග භාෂානවන් ලබා නද  නලස 

GMNauru@pfm.law නවත නයොමු කළ විද්යුේ තැපැල් ලිපියක් මගින් නහෝ Level 4, 325 Flinders 

Lane, Melbourne, Victoria 3000 ලිපි ය නවත තැපැල් මගින් ෆී ෆිනී මැක්න ො ල්ඩ් (Phi 

Finney McDonald) ආයත නයන් ඉල්ලීමක් කිරීමට ද ඔබට පුළුව .   
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Haddii aadan akhriyi karin Ingiriis, ogeysiiskaan waxaa laga helli karaa luqada kale 

websaytka soo socda “Nauru Class Action”. phifinneymcdonald.com/projects/. 

Waxaad kaloo codsan kartaa koobiga ogeysiiska isaga oo ku qoran afkaaga adigoo 

email u diraya Phi Finney McDonald @ GMNauru@pfm.law ama adiga oo boostada 

ku diraya: Level 4, 325 Flinders Lane, Melbourne, Victoria 3000. 

 

 Nauru Classذيل ويب سائٹ پر " اگر آپ انگريزی نہيں پڑه سکتے تو يہ نوٹس دوسری زبانوں ميں درج

Action :سيکشن ميں دستياب ہے "phifinneymcdonald.com/projects/ ۔ آپ اپنی زبان ميں نوٹس کی ايک

پر ای ميل کر سکتے ہيں يا  GMNauru@pfm.lawکو  Phi Finney McDonaldنقل طلب کرنے کے لئے 

Level 4, 325 Flinders Lane, Melbourne, Victoria 3000 پر خط بهيج سکتے ہيں۔ 
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Plaintiff M83A/2019 & Anor v Morrison & Ors (VID816/2019) 

 

இந்த அறிவிப்பினன நான் ஏன் பபறுகிறறன்? 

 

1. ஆஸ்திறேலியக் குடிவேவிற்குப் பபாறுப்பாயுள்ள அேச தினைக்களங்களது 

தற்றபானதய மற்றும் முன்னாள் அனமச்சர்கள் மாண்புமிகு. ஸ்காட் றமாாிசன் 

MP, மாண்புமிகு. பீட்டர் டட்டன் MP, மற்றும் மாண்புமிகு. றடானி பர்க் MP, 

மற்றும் தற்றபானதய மற்றும் முன்னாள் பசயலாளர்களான திரு. மார்ட்டின் 

பபௌல்ஸ் மற்றும் திரு னமக்பகல் பபஸ்ஸுறலா ஆகிறயாருக்கு எதிோக 

இேண்டு நபர்கள் வழக்கு ஒன்னறத் பதாடுத்துள்ளனர். அந்த இேண்டு 

தனிப்பட்ட அனமச்சர்கள் (அந்த றநேத்தில் ஆஸ்திறேலிய அேசாங்கத்தில் மிக 

மூத்த அங்கத்தவர்கள்) மற்றும் பசயலாளர்கள்  (அந்த றநேத்தில் ஆஸ்திறேலிய 

அேசாங்கத்தில் மிக மூத்த அங்கத்தவர்கள்) ஆகிறயாாில் ஒவ்பவாருவரும் அேச 

அதிகாாிகள் என்ற தம் பைியில் சட்ட விறோதமாக பசயல்பட்டிருக்கிறார்கள், 

மற்றும் அவ்வாறு பசயல்படும்றபாது தமது நடவடிக்னககள் சட்ட 

விறோதமானனவயா இல்னலயா என்பனதப் புறக்கைிக்க முடிவு 

பசய்துவிட்டார்கள் (இது ஆஸ்திறேலிய சட்டத்தில் “கண்மூடித்தன அலட்சியம்” 

(reckless indifference) என்று அறியப்படுகிறது). இது “அேச பதவியில் 

சட்டப்படியான அதிகாேத்னதத் தவறாய்ப் பாவித்தல்” (“misfeasance in public 

office”) என்று அனழக்கப்படுகிறது.  

 

2. ஆஸ்திறேலியப் பபாது நல அேசும் (ஆஸ்திறேலியா) இதில் உடந்னத. இந்தத் 

தனிப்பட்ட அனமச்சர்களும், பசயலாளர்களும், ஆஸ்திறேலிய அேசாங்கமும் 

இந்த வழக்கில் பிேதிவாதிகளாக வாதிடுகின்றனர்.  

 

3. இந்த வழக்கு ஒரு “ஒட்டுபமாத்த வழக்கு” (“class action”). ஒரு நபர் அல்லது 

நபர்களால், “குழு அங்கத்ததவர்கள்” (“group members”) என்று பசால்லப்படும் 

ஒரு குழுவாக உள்ள நபர்களின் சார்பாக இந்த வழக்குத் பதாடுக்கப்படுகிறது 

என்பது இதன் பபாருள். இந்த வழக்கானது யார் சார்பாகத் 

பதாடுக்கப்படுகிறறதா அந்த நபர்கள் 3 ஆகஸ்ட்டு 2013 அல்லது அதற்குப் 

பிறகு ஆஸ்திறேலியாவில் இருந்து நவுரு குடியேசிற்குக் 

பகாண்டுபசல்லப்பட்டவர்கள் ஆவார்கள்.  

 

4. 3 ஆகஸ்ட்டு 2013 அல்லது அதற்குப் பிறகு ஆஸ்திறேலியாவில் இருந்து நவுரு-

இற்குக் பகாண்டுபசல்லப்பட்டவோகவும், ஆதலால் நீங்கள் ஒரு குழு 

அங்கத்தவோகவும் இருக்கக்கூடும் என்பதால் இந்த ‘அறிவிப்’னப நீங்கள் 

பபறுகிறீர்கள்.  

 

5. இந்த ஒட்டுபமாத்த வழக்கில் நீங்கள் ஈடுபாடு பகாள்வது உங்களுனடய விசா 

தகுநினலனயப் பாதிக்காது. உங்களுனடய விசா தகுநினலனயப் பற்றிய 
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றகள்விகள் ஏதும் உங்களுக்கிருந்தால், புலப்பபயர்வு முகவர் ஒருவருடன் நீங்கள் 

பதாடர்புபகாள்ள றவண்டும்.  

 

6. இந்த ஒட்டுபமாத்த வழக்கில் பதாடர்ந்து நீடித்திருப்பதற்காக நீங்கள் பைம் 

பசலுத்தறவண்டிய றதனவ இல்னல. இறுதியில் உங்களுக்கு நஷ்ட ஈடு 

கினடத்தால், அல்லது உங்களுனடய றகாாிக்னகனய 

இறுதிப்படுத்திக்பகாள்வதில் உங்களுக்கு சட்ட ஆறலாசனன றதனவப்பட்டால் 

மட்டுறம நீங்கள் சிறிது பைம் பசலுத்துவீர்கள். இந்த ஒட்டுபமாத்த வழக்கு 

சம்பந்தமாக நீங்கள் பசலுத்தறவண்டியிருக்கக்கூடிய சட்ட சம்பந்தப்பட்ட 

பசலவுகள் எதுவும் நீங்கள் பபறக்கூடிய நஷ்ட ஈட்டுத் பதானகனய விட 

அதிகமாக இருக்காது. றவறு வார்த்னதகளில் பசால்லப்றபானால், இந்த 

ஒட்டுபமாத்த வழக்கில் உங்கள் னகயிலிருந்து நீங்கள் பசய்யறவண்டிய சட்ட 

பசலவுகள் ஏதும் இருக்காது.  

 

7. ‘ஃபி ஃபினி பமக்டானல்ட்’ (Phi Finney McDonald (PFM)) எனும் சட்ட 

நிறுவனம் இந்த வழக்னக நடத்தும் சட்டதேைிகளாவர். நீங்கள் ஒரு குழு 

அங்கத்தவோ இல்னலயா என்று உங்களுக்குத் பதாியாவிட்டால், 

GMNauru@pfm.law எனும் முகவாிக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பி PFM -உடன் 

நீங்கள் பதாடர்புபகாள்ளலாம், அல்லது நீங்கள் பதாிவு பசய்யும் சட்டதேைி 

ஒருவருடன் பதாடர்புபகாள்ளலாம். உங்களுக்குக் றகள்விகள் ஏதுமிருந்தால், 

தயவு பசய்து ஃபபடேல் நீதிமன்றத்துடன் பதாடர்புபகாள்ளாதீர்கள்.  

 

ஆஸ்திறேலிய சட்ட முனறனம 

 

8. பிேதிவாதியின் நடத்னதயின் காேைமாகத் தனக்கு ஒரு காயம் அல்லது இழப்பு 

ஏற்பட்டிருக்கிறது என்று ஒரு ஆறைா அல்லது பபண்றைா நம்பினால், மற்றும் 

அந்தக் றகாாிக்னக/றகாாிக்னககளுக்குக் தக்கக் காேைம் இருக்குமானால்,  

அவனேப் (விண்ைப்பதாாி என்று இவர் பசால்லப்படுவார் (applicant)) பை 

நஷ்ட ஈடு றகட்டு இன்பனாரு நபர், அல்லது நிறுவனம் அல்லது 

அேசாங்கத்திற்கு (இவர் ‘பிேதிவாதி’ (respondent) என்று பசால்லப்படுவார்) 

எதிோகக் றகாாிக்னக ஒன்னற விடுக்க ஆஸ்திறேலிய சட்ட முனறனம 

அனுமதிக்கிறது.  

 

9. ஆஸ்திறேலியாவிலுள்ள அனனத்து நீதிமன்றங்களும் அேசாங்கத்திலிருந்து 

சுதந்திேமானனவ. நீதிமன்றங்கள் பின்பற்றும் பசயல்முனறகளுக்பகனத் 

பதளிவான விதிமுனறகள் உள்ளன. சட்டத்தின் பிேகாேம் வழக்கின் மீது முடிவு 

எடுப்பதற்காக ஆதாேங்கனள ஆயத்தம் பசய்வதற்கான மற்றும் அந்த 

ஆதாேங்கனளச் சட்ட நியமனங்கறளாடு பபாருத்துவதற்கான விதிமுனறகள் 

இவற்றில் உள்ளடங்கும்.  
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இந்த ஒட்டுபமாத்த வழக்கு எனதப் பற்றியது? 

 

10. அேசாங்க அதிகாாிகள் என்ற முனறயில் தமது பங்குகனள ஆற்றும் றபாது, 

குடிவேவிற்குப் பபாறுப்பான முந்னதய மற்றும் தற்றபானதய அனமச்சர்கள், 

குடிவேவிற்குப் பபாறுப்பான முந்னதய மற்றும் தற்றபானதய அேசாங்கத் 

தினைக்களச் பசயலாளர்கள் ஆகிறயாாில் ஒவ்பவாருவரும் சட்டத்தினன 

முறித்துள்ளனர் என்று இந்த ஒட்டுபமாத்த வழக்கு சாட்டுகிறது. இந்த ஒட்டு 

பமாத்த வழக்கு பவற்றியனடய, இந்த வழக்கினனத் பதாடுக்கும் இந்த இேண்டு 

நபர்களும் பின்வருவனவற்னற நிரூபிக்க றவண்டியிருக்கும்:  

 

(a) தமது பங்குகனள ஆற்றும்றபாது அனமச்சர்கள் மற்றும் பசயலாளர்கள் 

ஒவ்பவாருவரும் சட்டத்திற்கு விறோதமாகச் பசயல்பட்டனர்; மற்றும்  

 

(b) அனமச்சர்கள் மற்றும் பசயலாளர்களானவர்கள் தமது நடவடிக்னககள் 

சட்ட விறோதமானனவயா இல்னலயா என்பனதப் புறக்கைிக்க முடிவு 

பசய்தனர் (இது ஆஸ்திறேலிய சட்டத்தில் “கண்மூடித்தன அலட்சியம்” 

(reckless indifference) என்று அறியப்படுகிறது). 

 

11. நவுரு-இல், ‘பிோந்திய பசயல்பாட்டு னமய விசா’ (Regional Processing Centre 

visa (RPC visa))-இற்காக அல்லது அனத நீட்டிப்பதற்காக  

விண்ைப்பிக்கும்றபாது , நான்கு (4) வழிகளில் சட்டத்திற்கு  

       விறோதமான நடவடிக்னககள் எடுக்கப்பட்டன என்று இந்த ஒட்டுபமாத்த  

       வழக்கு சாட்டுகிறது: 

 

(a) குழு அங்கத்தவர்களுக்குக் பகாடுக்கப்படும் RPC - விசாவிற்காக 

விண்ைப்பிப்பதற்கான அல்லது அனத நீட்டிப்பதற்காக 

விண்ைப்பிப்பதற்கான அதிகாேம் ஆஸ்திறேலிய சட்டத்தின் கீழ் 

ஆஸ்திறேலிய அதிகாாிகளுக்கு இருந்திருக்கவில்னல; 

 

(b) RPC - விசாவிற்காக விண்ைப்பிப்பதற்கான அல்லது அனத 

நீட்டிப்பதற்காக விண்ைப்பிப்பதற்கான பசயல்பாடுகளின்றபாது குழு 

அங்கத்தவர்களுக்கு நனடமுனற சார்ந்த நியாயத்தினன 

அளிக்கறவண்டிய கடப்பாடு ஆஸ்திறேலிய அதிகாாிகளுக்கு இருந்தது, 

ஆனால், அவர்கள் அந்த நியாயத்தினன அளிக்கவில்னல; 

 

(c) மனித உாினமகள் தே நிர்ையங்களின் பிேகாேம் குழு அங்கத்தவர்கள் 

நடத்தப்படும்றபாது மட்டுறம RPC - விசாவிற்காக சட்டப்படி 

விண்ைப்பிக்க அல்லது அனத நீட்டிப்பதற்காக விண்ைப்பிக்க 

ஆஸ்திறேலிய அதிகாாிகளால் இயலும்; ஆனால், இந்த விடயத்தில் 

அப்படியிருந்திருக்கவில்னல;  
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(d) குழந்னதகளாய் இருந்த குழு அங்கத்தவர்கள் குழந்னதகள் 

சம்பந்தப்பட்ட்ட மனித உாினமகள் தே நிர்ையங்களின் பிேகாேம் 

நடத்தப்படுவார்கள் என்றால் மட்டுறம அவர்களுக்கான RPC - 

விசாவிற்காக சட்டப்படி விண்ைப்பிக்க அல்லது அனத 

நீட்டிப்பதற்காக  விண்ைப்பிக்க ஆஸ்திறேலிய அதிகாாிகளால் 

இயலும்; ஆனால், இந்த விடயத்தில் அப்படியிருந்திருக்கவில்னல;  

 

12. RPC விசாக்களுக்காகவும் அவற்னற நீட்டிப்பதற்காகவும் விண்ைப்பித்த  

     ஆஸ்திறேலிய அதிகாாிகளுனடய இந்த பசய்னககளுக்கு வழக்கு  

     பதாடுக்கப்பட்டிருக்கும் இந்த அனமச்சர்களும் பசயலாளர்களும் பபாறுப்பு,  

      ஏபனன்றால், இந்த அதிகாாிகளுனடய சட்ட  

      விறோதமான நடத்னதனயத் தடுப்பதற்கான தமது அதிகாேங்கனளப்   

      புறக்கைிப்பதாக தமது பங்குகனள ஆற்றும்றபாது இந்த அனமச்சர்களும்  

      பசயலாளர்களும் முடிவு பசய்தனர் என்று இந்த ஒட்டுபமாத்த வழக்கு   

       சாட்டுகிறது.  

 

13. இந்த ஒட்டுபமாத்த வழக்கில் வழக்கு பதாடுக்கப்பட்டிருக்கும் அனமச்சர்களும், 

பசயலாளர்களும், அவர்கள் சார்புபடுத்தும் பபாதுநல அேசும் குழு 

அங்கத்தவர்களுக்கு நஷ்ட ஈடு பகாடுக்கறவண்டும், ஏபனனில், குழு 

அங்கத்தவர்கள் சட்டத்திற்கு விறோதமாக நவுரு-இற்குக் 

பகாண்டுபசல்லப்பட்டார்கள், மற்றும் அங்கு பகாண்டுபசல்லப்பட்டதன் 

வினளவாகத் தீங்குகளுக்கும், இழப்பிற்கும் ஆட்பட்டார்கள் என்று இந்த 

ஒட்டுபமாத்த வழக்கு சாட்டுகிறது.   

 

14. ‘விண்ைப்பதாாிகளது திருத்தப்பட்ட பதாடர் றகாாிக்னககள் அறிக்னக’  

(Applicants’ Further Amended Statement of Claim)யில் ‘பிேதிவாதிக’ளுக்கு 

எதிோன விலாவாியான சாட்டுகள் றகாடிட்டுக் காண்பிக்கப்பட்டுள்ளன. 

‘விண்ைப்பதாாிகளது திருத்தப்பட்ட பதாடர் றகாாிக்னககள் அறிக்னக’ மற்றும் 

பிேதிவாதிகளுனடய எதிர் வாதம் ஆகியவற்றின் பிேதி ஒன்றினன 

phifinneymcdonald.com/projects/ எனும் PFM-இன் வனலத்தளப் பக்கத்தில் 

பார்னவக்காகக் காைலாம். 

 

15. அனமச்சர்கள் மற்றும் பசயலாளர்களுனடய சட்ட விறோத நடவடிக்ககளுக்காக, 

3 ஆகஸ்ட்டு 2013-இற்குப் பிறகு நவுரு-இற்குக் 

பகாண்டுபசல்லப்பட்டவர்களுக்கு ஏற்பட்ட காயங்கள், வருமான இழப்பு மற்றும் 

தவறான சினறவாசம் ஆகியவற்றிற்கான நஷ்டஈடு றவண்டுபமன இந்த 

ஒட்டுபமாத்த வழக்கு றகட்கிறது. 
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இந்த ஒட்டுபமாத்த வழக்கில் ஒரு அங்கமாக நான் பதாடர்ந்து நீடிக்க விரும்புகிறறன் - 

நான் பசய்ய றவண்டியது என்ன?  

 

16. இந்த ஒட்டுபமாத்த வழக்கில் நீங்கள் ஒரு அங்கமாகத் பதாடர்ந்து நீடிக்க  

      விரும்பினால் இச் சமயத்தில் நீங்கள் பசய்யறவண்டியது ஒன்றும் இல்னல.  

       நீங்கள் இந்த ஒட்டுபமாத்த வழக்கில் ஒரு அங்கமாகத் பதாடர்ந்து நீடிக்க  

      விரும்பவில்னல என்று நீங்கள் ஃபபடேல் நீதிமன்றத்திற்கு அறிவித்தால் ஒழிய, 

       நீங்கள் இந்த ஒட்டுபமாத்த வழக்கின் ஒரு அங்கமாகறவ பதாடர்ந்து  

       இருப்பீர்கள். நீங்கள் இந்த ஒட்டுபமாத்த வழக்கில் ஒரு அங்கமாகத் பதாடர்ந்து  

        நீடிக்க விரும்பவில்னல என்று நீங்கள் முடிவு பசய்தால் என்ன  

       பசய்யறவண்டும் என்பனதப் பற்றி இந்த ஆவைத்தின் அடுத்த பகுதி  

        உங்களுக்குச் பசால்லும். 

 

17. இந்த வழக்கிலிருந்து விலகும் பதாினவ றமற்பகாண்டிருந்தாபலாழிய, இந்த   

      ஒட்டுபமாத்த வழக்கின் முடிவினால் குழு அங்கத்தவர்கள்  

       கட்டுப்படுத்தப்படுவார்கள். அதாவது, இந்த ஒட்டுபமாத்த வழக்கு  

       பவன்றாலும், றதாற்றாலும் அல்லது ஒரு உடன்பாடு றமற்பகாள்ளப்பட்டாலும்,  

       இந்த வழக்கின் முடிவினால் நீங்கள் கட்டுப்படுத்தப்படுவீர்கள் என்பது இதன்  

       பபாருள்.   

 

(a) ஒட்டுபமாத்த வழக்கு பவற்றிபபற்றால், தீர்ப்பில் அளிக்கப்படும் 

பதானகயில் அல்லது உடன்பாடு மூலம் அளிக்கப்படும் பதானகயில் 

ஒரு பங்கிற்கு நீங்கள் தகுதிபபறக்கூடும் 

 

(b) வழக்கு பவற்றிபபறவில்னல என்றால், அல்லது எதிர்பார்த்தனத 

விட கினடக்கும் பவற்றி குனறவானதாக இருந்தால் உங்களுக்குப் 

பைம் கினடக்காமறலா அல்லது கினடக்கும் பைம் மிகக் 

குனறவானதாகறவா இருக்கலாம், மற்றும் றமறல விளக்கப்பட்டுள்ள 

சட்ட விறோதமான நடத்னத குறித்த அறத சாட்டுகளுக்காக 

தனிப்பட்ட அனமச்சர்களுக்றகா, பசயலாளர்களுக்றகா எதிோக 

நீங்கள் இந்த விடயம் குறித்து வழக்குத் பதாடே இயலாது. நீங்கள் 

எந்தப் பைமும் பசலுத்தறவண்டிய றதனவயும் இருக்காது.  

 

18. குழு அங்கத்தவர்கள் அனனவருக்கும் பபாதுவான விடயங்கனளப் பற்றிய  

      முடிவுகள் றமற்பகாள்ளப்படும்றபாது இந்த ஒட்டுபமாத்த வழக்கில் நீங்கள் ஒரு  

      அங்கமாகத் பதாடர்ந்து நீடிப்பதற்காகப் பைம் பசலுத்த றவண்டிய றதனவ  

      இல்னல. உங்களுக்கு நஷ்ட ஈடு கினடத்தாறலா, உங்களுனடய பசாந்தக் 

       றகாாிக்னகனய இறுதிப்படுத்திக்பகாள்ள உங்களுக்குத் தனிப்பட்ட சட்ட  

       ஆறலாசனன றதனவப்பட்டாறலா மட்டுறம வழக்கின் இறுதியில் நீங்கள் சிறிது  

        பைம் பசலுத்துவீர்கள். இந்த ஒட்டுபமாத்த வழக்கு சம்பந்தமாக நீங்கள்  
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        பசலுத்தறவண்டியிருக்கக்கூடிய சட்ட பசலவுகள் எதுவும் உங்களுக்குக்  

         கினடக்கக்கூடிய நஷ்ட ஈட்னட விட அதிகமாக இருக்காது. றவறு  

         வார்த்னதகளில் பசால்லப்றபானால், இந்த ஒட்டுபமாத்த வழக்கில்  

         எவ்விதமான சட்ட பசலவுகளுக்கும் நீங்கள் உங்கள் னகயில் இருந்து பைம் 

         பசலவழிக்க றவண்டிய றதனவ இருக்காது.  

 

19. நீங்கள் விரும்பினால்,  நீங்கள் பதாிவு பசய்யும் முகவாி அல்லது 

      மின்னஞ்சலுக்கு எதிர்காலப் புதுச் பசய்திகள் அனுப்பப்படுவதற்கு ஏற்பாடு  

      பசய்ய GMNauru@pfm.law எனும் முகவாிக்கு  

      மின்னஞ்சல் அனுப்பி நீங்கள் PFM -உடன் பதாடர்புபகாள்ளலாம்   

 

இந்த ஒட்டுபமாத்த வழக்கில் ஒரு அங்கமாக நீடிக்க நான் விரும்பவில்னல- நான் 

பசய்யறவண்டியது என்ன?  

 

20. இந்த ஒட்டுபமாத்த வழக்கில் ஒரு அங்கமாக நீடிக்க நீங்கள் விரும்பவில்னல 

என்றால், அனத நீங்கள் ஃபபடேல் நீதிமன்றத்திற்குத் பதாிவிக்கறவண்டும். இது 

“பவளிறயறும் பதாினவ றமற்பகாள்ளல்” (“opting out”) என்று அனழக்கப்படும். 

நீங்கள் பவளிபயறும் பதாினவ றமற்பகாள்ள விரும்பினால், இந்த ‘அறிவிப்’பின் 

இறுதியில் உள்ள படிவத்தினன நீங்கள் பூர்த்தி பசய்து, அனத மின்னஞ்சல் 

மூலமாக, அல்லது தபால் மூலமாக 31 ஜூனல 2020, பவள்ளி மானல 4.00 மைி 

(‘கிழக்கு ஆஸ்திறேலிய நிர்ைய றநேம்’ ((AEST))-க்கு முன்பாகப் பின்வரும் 

முகவாிக்கு அனுப்பியாக றவண்டும்: 

 
The Registrar 

Federal Court of Australia  

Victorian District Registry  

305 William Street 

Melbourne VIC 3000 

அல்லது 

 
vicreg@fedcourt.gov.au 

21. நீங்கள் விருப்பப்பட்டு பவளிறயறிவிட்டால், இந்த ஒட்டுபமாத்த வழக்கில் 

இருந்து  நஷ்டஈடு எதுவும் உங்களுக்குக் கினடக்காது.  

 

22. இந்த ஒட்டுபமாத்த வழக்கில் அங்கத்தவோக நீடிக்க விரும்பாத ஒவ்பவாரு குழு 

அங்கத்தவரும் தனித் தனி ‘பவளிறயறும் பதாிவுப் படிவ’த்தினனப் பூர்த்தி 

பசய்தாக றவண்டியது கட்டாயம். ஒரு குடும்பமாக பவளிறயற ஒறே 

படிவத்தினனப் பாவிக்க இயலாது.  

 

 

 

mailto:GMNauru@pfm.law
mailto:vicreg@fedcourt.gov.au
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தகுந்த ஆவைங்களின் பிேதிகனள நீங்கள் எங்கிருந்து பபறலாம்?  

 

23. விண்ைப்பம், றகாாிக்னக அறிக்னக, எதிர் வாதம் அல்லது வாதங்கள்  

      ஆகியவற்னற உள்ளடக்கிய தகுந்த ஆவைங்களின் பிேதிகனளப் பின்வரும்  

      வழிகளில் பபறலாம்:  

 

(a) phifinneymcdonald.com/projects/ எனும் PFM -யினேது வனலத்தளப்  

               பக்கத்திலிருந்து இறக்கம் பசய்தல் 

 

(b) www.fedcourt.gov.au எனும் ஃபபடேல் நீதிமன்றத்தின் வனலத்தளத்தில்  

                அவற்னறப் பார்னவயிடல் 

 

றமலதிகத் தகவல்கனள நான் எங்கிருந்து பபறலாம்?  

 

24. இந்த ‘அறிவிப்’னப இன்பனாரு பமாழிக்கு பமாழிபபயர்த்தல் உள்ளடங்க,  

            றமலதிகத் தகவல்கள் உங்களுக்குத் றதனவப்பட்டால், நீங்கள்: 

 

(a) http://phifinneymcdonald.com/projects/ எனும் வனலத்தளப் 

பக்கத்திற்குச் பசல்லலாம்; அல்லது 

 

(b) GMNauru@pfm.law இற்கு மின்னஞ்சல் அனுப்புவதன் மூலம் PFM -

உடன் பதாடர்புபகாள்ளலாம். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fedcourt.gov.au/
http://phifinneymcdonald.com/projects/
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இந்த ஒட்டுபமாத்த வழக்கில் நீங்கள் ஒரு அங்கமாக நீடிக்க விரும்பாவிட்டால் மட்டுறம இந்தப் 

படிவத்னதப் பூர்த்தி பசய்யுங்கள் 

 
Form 21 
Rule 9.34 

‘பவளிறயறுவதற்கான விருப்பம் குறித்த அறிவிப்பு’ 

 
No. VID816 of 2019 

Federal Court of Australia 
District Registry: Victoria 
Division: General 
Plaintiff M83A/2019 

First Applicant 
 

Plaintiff M83B/2019 (by his litigation representative, Plaintiff M83C/2019) 
Second Applicant 

Scott Morrison & Ors (in accordance with the attached schedule) 

Respondents 

 

பபறுனர்: 

The Registrar 
Federal Court of Australia 
Victoria District Registry 
305 William Street 
Melbourne VIC 3000 
 
அல்லது 

 
vicreg@fedcourt.gov.au 

 

[உங்களுனடய முழுப் பபயர்] என்ற பபயனேயுனடய, இந்த சார்புபடுத்தும் வழக்கில் ஒரு குழு 

அங்கத்தவர் இந்த சார்புபடுத்தும் வழக்கில் இருந்து பவளிறயறும் விருப்பத் பதாினவ 

றமற்பகாள்கிறார் என்று [உங்களுனடய முழுப் பபயர்] ‘ஃபபடேல் ஆஸ்திறேலிய நீதிமன்ற 

சட்டம் 1976’-இன் பிாிவு 33J -இன் கீழ் அறிவிப்பு பசய்கிறார்.  

 

திகதி: 

 

உங்களுனடய னகபயாப்பம்: 

உங்களுனடய முழுப் பபயர்: 

பிறந்த திகதி:  

மின்னஞ்சல் முகவாி:  

பதானலறபசி இலக்கம்:  

 

ஏதாவது ஒன்றில் வட்டம் இடுக: ‘குழு அங்கத்தவர்’ அல்லது  

‘குழு அங்கத்தவேது சட்டபூர்வப் பாதுகாவலர்’ 


