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درخواست بازبینی در پی عدم حضور
درخواست بازبینی در پی عدم حضور چه
.1
نوع درخواستی است؟
درخواست برای بازبینی در پی عدم حضور ،درخواست برای نوعی
از بازبینی است که برای طرفی از دادخواست که قادر به شرکت
درجلسه دادرسی نبوده و نماینده ای هم از طرف خود در جلسه
حاضر نداشته است در نظر گرفته شده است .این شخص باید
قادرباشد دیوان را نسبت به دلیل موجه خود برای عدم حضور،
شرکت ،و نماینده داشتن در جلسه دادرسی متقاعد نماید.

.2

 SACATباید اطمینان حاصل نماید که دلیل عدم حضور یا
شرکنت شما در جلسه دادرسی یکی دلیل بجا و معقول بوده است.
نمونه هایی از آنچه که ممکن است به عنوان دلیل معقول و بجا در
نظر گرفته شوند عبارتند از:


قادر به حضور نبوده اید.


فراخوان شرکت در جلسه به دست شما نرسیده باشد



خارج از کشور و یا به ایالت دیگری سفر کرده بودید و از
برگزاری جلسه بی خبر بوده اید.

چگونه درخواست خود را ارائه کنید؟

باید درخواست خود را (عموما ظرف مدت  7روز از زمان اتخاذ
رای دادرسی) ارائه کرده ،هزینه دادرسی را پرداخت یا تقاضای
معافیت از پرداخت خود را تسلیم نموده و کلیه مدارک در ساپورت
درخواست خود را به  SATACتحویل نمایید.
می توانید درخواست های خود را به صورت آنالین و از طریق
تارنمای  SACATبه آدرس  ، www.sacat.sa.gov.auبا
حضور در یکی از ساختمان های ما در  Pirie Streetو یا
 Collinswoodو یا با تماس با شماره تلفن 1800 723 767
ارائه نمایید.
درخواست بازبینی در پی عدم حضور باید شامل جزئیات پرونده و
تصمیمات گرفته شده ،زمان و چگونگی آگاهی شما از تصمیم دادگاه
و دالیل شما برای عدم حضور یا شرکت در دادرسی مربوطه باشد.
بدون مجوز دیوان و در مورد یک پرونده ،فقط یک بار مجاز به
ارائه درخواست بازبینی عدم حضوربه دیوان خواهید بود.

شما یا یکی از افراد خانواده بیمار بوده و به همین دلیل شما



در مکان دور افتاده ای مشغول به کار بوده اید که امکان
برقراری ارتباط با شما نبوده است.



شرکت در مراسم خاک سپاری



در بازداشت بوده اید

مدارک و شواهد در تایید درخواست را باید به هنگام ارائه درخواست
تسلیم نمایید.
نمونه هایی از آنچه که ممکن است به عنوان دلیل معقول و بجا در
نظر گرفته نشوند عبارتند از:




سر کار بوده اید
حضور در مطب دندانپزشک بخاطر سررسید چکاپهای
منظم
اگر کار مدیریت امالک انجام می دهید _ یک اینسپکشن از
پیش برنامه ریزی شده داشته اید و یا در مرخصی
استعالجی یا ساالنه خود بوده اید.

برای اطالعات در مورد هزینه و قیمت ها به آدرس اینترنتی زیر
مراجعه نمایید:
http://www.sacat.sa.gov.au/bringing-a-case/fees
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.

 .3برای رسیدگی به درخواست SACATفرآیند
بررسی برای عدم حضور چیست؟
پس از ارائه درخواست ،پرداخت هزینه (معافیت از پرداخت) و
درخواست شما را برای SACATارائه مدارک مورد نیاز،
رسیدگی نوبت دهی میکند .در صورت امکان ،دیوان سعی خود را
برای برگزاری جلسه بازبینی توسط همان عضوی که تصمیم اولیه
را گرفته است خواهد نمود.
اعضای دیوان ،دادرسی را در دو مرحله برگزار خواهند کرد .در
مرحله اول ،اعضای دیوان تصمیم می گیرند که آیا دالئل شما برای
عدم حضور ،شرکت و یا نمایندگی شدن توسط شخص دیگر بجا و
مناسب بوده یا خیر .دوم ،اگر اعضاء دیوان ،دالئل شما برای عدم
حضور را معقول و بجا بیابند ،از آن پس اقدام به بازبینی تصمیم
اصلی گرفته شده می نمایند.
در صورت صالحدید عضو مسئول در جلسه ،اعضاء دیوان قادر
خواهند بود اقدام به تغییر یا لغو دستور صادره قبلی نمایند.

 SACATکامل بودن و صحت این اطالعات را
تضمین نکرده و در صورت اتکاء شما به این
اطالعات مسئولیتی نمی پذیرد.
در صورت نیاز به مشاوره قانونی ،باید شخصا برای
دریافت آن اقدام کنید
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