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 سري ویخضع للحصانة القانونیة للعمیل

 ISGM تحدیث الدعوى الجماعیة ضد

 ISG Management Pty Ltd روبرت موتش ضد

 .ISG Management Pty Ltd (ISGM) بخصوص الدعوى الجماعیة ضد Shine Lawyers (Shine) تشكرك مرة أخرى على تسجیلك لدى
  .نكتب لنطلعك على آخر األخبار فیما یتعلق بحالة القضیة

 مع وقدمت دفاعھا، ونفت االدعاء بأن أعضاء المجموعة الذین دخلوا في ترتیبات تعاقد من الباطن ISGM ، أودعت2019 منذ آخر تحدیث في مارس
ISGM كانوا بالفعل موظفین لدى ISGM.  

أمام المحكمة الفیدرالیة األسترالیة لحضور جلسة استماع إلدارة القضایا لمناقشة مجموعة من المسائل  (ISGMو Shine) ، مثل الطرفان2019 مایو 14 في
 وستستمع المحكمة إلیھا في أوائل أغسطس .طلب خفض الدرجة/االختیارو المشتركأمر التمویل و طلب إعادة التسجیلو الدعوى المضادة القانونیة بما في ذلك

  .، حسب توفر المحكمة. وسوف نتصل بك بمجرد تأكید موعد الجلسة2019 أو أوائل أكتوبر 2019

ك الحصول علیھا. ونحن نشجعك على إبالغ نحن نؤمن بشدة باحتماالت ھذه القضیة وسنقاتل بال كلل لضمان تحقیق العدالة، وستحصل على المزایا التي یحق ل
 .زمالئك العمال بھذه الدعوى الجماعیة وعملیة التسجیل حتى تتمكن القضیة من جمع أكبر قدر ممكن من الدعم

 (02) عبر رقم إذا كانت لدیك أي أسئلة حول ھذا التحدیث أو أي جانب من جوانب الدعوى الجماعیة، فالرجاء عدم التردد في االتصال بنا االتصال إما
 isgmclassaction@shine.com.au أو عن طریق البرید اإللكتروني على العنوان 471 316 1800 أو 7246 8754

 

 :التفاصیل الكاملة لجلسة إدارة القضیة

 الدعوى المضادة

والشركة التي كان مدیًرا لھا.  ونعتقد أن فرص الدعوى دعوى مضادة ضد كل من مقدم الطلب الرئیسي، روبرت موتش  ISGM باإلضافة إلى دفاعھا، رفعت
  .للنجاح ضعیفة وسنتقدم بطلب إللغاء الدعوى المضادة ISGM المضادة المقدمة من

الحق إعادة الحصول على األموال التي دفعتھا  ISGM ، في الدعوى المضادة، أنھ إذا نجح السید موتش في دعواه، فیجب أن یكون لشركةISGM تزعم
 .شركة التي تعاقدت معھا من الباطنلل

، فإن كل من شركتھ والسید موتش، شخصیًا، قد تورطا في سلوك مضلل ومخادع، ISGM أنھ إذا نجح السید موتش واُكتشف أنھ موظف في ISGM وتزعم
 .من خالل توقیع عقد یحدد بوضوح العالقة بین الطرفین على أنھ مقاول مستقل ولیس موظف / صاحب عمل

 عادة التسجیلطلب إ

 Mutch Better Communications Pty Ltdاعتباًرا من تاریخ تحدیث البرید اإللكتروني، فإن الشركة التي كان مقدم الطلب الرئیسي مدیًرا لھا، 
(MBC)قد تم إلغاء تسجیلھا ،.  

الدعوى المضادة ضدھا.  من المحتمل أن یستمع القاضي برومبرغ حتى تتمكن من رفع  MBC طلبًا للسعي للحصول على أوامر إلعادة تسجیل ISGM قدمت
  .إلى طلب إعادة التسجیل في نفس الوقت الذي سیستمع فیھ معالیھ إلى طلبنا إللغاء الدعوى

 أمر التمویل المشترك

التمویل التي أبرمھا مقدم الطلب الرئیسي مع منذ تحدیث شھر مارس، قدمنا طلبًا للحصول على أمر تمویل مشترك.  وأمر التمویل المشترك ھو أمر لشروط 
   .ممول التقاضي لتطبیقھ على المجموعة بأكملھا

اوى الجماعیة تلعب وقد تلقینا أمًرا بتقدیم األدلة التي تتعلق بطلب الحصول على أمر تمویل مشترك. نحن نعتقد أن أوامر التمویل المشترك في إجراءات الدع
مقدمي الطلبات الرئیسیین وجمیع أعضاء المجموعة ووضمان العدالة لھم. إذا نجح طلب أمر التمویل المشترك، فسوف یدفع جمیع  دوراً ھاماً في حمایة مصالح

  .، التي تمول التكالیف القانونیة للدعوى الجماعیة Litigation Lending Services (LLS) أعضاء المجموعة جزًءا من تعویضاتھم إلى

 ختیارطلب خفض الدرجة أو اال

 ."طلبًا یسعى للحصول على أمر "لخفض الدرجة ISGM ، قدمت2019 مایو 10 في

  .ISGM في طبلھا، فستكون النتیجة إیقاف القضیة كدعوى جماعیة وسیحتاج كل عضو في المجموعة إلى رفع دعوى منفصلة ضد ISGM وإذا نجحت
مسائل مشتركة كافیة بین مطالبات أعضاء المجموعة لضمان استمرار القضیة كدعوى  وإلصدار مثل ھذا األمر، سیتعین أن تقتنع المحكمة بأنھ ال توجد

 .جماعیة
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.الذي ینطبق على جمیع المقاولین من الباطن  ISGMخاصة بالنظر إلى نظام العمل الموحد الذي تنفذه لخفض الدرجة" لن ینجح " ISGMونعتقد أن طلب
  

 ."بأن یتم رفع الدعوى الجماعیة على أساس "االختیار ISGM یتعلق بطلب خفض الدرجة وفیما یتعلق بالطلب البدیل منُطلب من األطراف تقدیم األدلة فیما 

 

 


