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ДОВЕРЛИВО И ПРЕДМЕТ НА ЗАКОНСКА ЗАШТИТА 

АЖУРИРАЊЕ НА ГРУПНАТА ТУЖБА ВО ВРСКА СО BSA 
LIMITED: ОКТОМВРИ 2020 ГОДИНА. 

Ви се обраќаме за да ви доставиме најнови информации во врска со неодамнешниот развој на настани поврзани 

со групната тужба во врска со BSA. 

Прва расправа за управување со предметот 

Минатиот месец, Shine Lawyers и BSA („страни“) присуствуваа на првата расправа за управување со предметот 

за групната тужба во врска со BSA. Цел на расправата беше да се утврди временска рамка за различните 

процедурални чекори што ќе треба да ги преземат страните. За време на расправата, судот му наложи на BSA 

да поднесе одбрана во врска со исказот на тужбата, а Shine потоа да достави соодветен одговор.  

Следната расправа за управување со предметот е закажана за 20 ноември 2020 година. Ние навремено ќе 

контактираме со вас за да ви доставиме најнови информации по оваа расправа. 

Потпишување договори за финансирање и трошоци 

Ви се обраќаме за да ве поканиме да ги разгледате, да размислите и да дадете согласност за договорот за 

финансирање на судската постапка и договорот за трошоци за овој предмет. Вие можете електронски да ги 

потпишете договорот за финансирање и договорот за трошоци преку единствената врска наведена подолу.  

Што претставува договорот за финансирање на судската постапка?  

Накратко кажано, договорот за финансирање на судската постапка е договор меѓу вас и Litigation Lending 

Services („LLS“), за финансирање на вашата тужба против BSA според следните услови: 

• LLS ќе ги финансира сите трошоци, 80% од професионалните надоместоци за Shine и ќе ги плати сите 

налози за исплата на трошоци што судот ќе му наложи на главниот тужител да ги плати. Shine ќе задржи 

20% од своите надоместоци до крајот на предметот. 

• LLS и Shine нема да бараат никакво плаќање од вас за судски трошоци и други расходи, освен од 

надоместоците што ќе ги добиете како компензација.  

• Ако тужбата е неуспешна, вие немате обврска да им платите на LLS и Shine никакви судски трошоци. 

• За возврат, LLS ќе задржи 25-30% удел од каква било компензација, која ќе ја одобри судот. 

Со давање согласност за овој договор за финансирање на судската постапка, вие: 

• им помагате на главните тужители, Пол Бредшо и Скот Урен, да продолжат со водење на предметот 

против BSA со тоа што ќе обезбедите доволен број членови во групата кои се согласни со финансирањето 

од страна на LLS; 

• имате сигурност дека од износот што ќе биде пресуден или подмирен, ќе се одземе износ кој нема да биде 

поголем од оној наведен во договорот за финансирање на судската постапка за исплата LLS по успешното 

завршување на предметот; и 

• обезбедувате LLS да ги плати трошоците за водење на вашат индивидуална тужба, вклучително и 

судските трошоци, ако тужбата е неуспешна. 

Што претставува договорот за условни трошоци?  

Договорот за условни трошоци е договор меѓу вас и Shine Lawyers. Вие ќе станете клиент на Shine Lawyers и ќе 

имате корист од овој однос на адвокат-клиент, вклучително и: 
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• совет од адвокат за вашите права во групна тужба; 

• редовни ажурирања во врска со водењето на предметот, 

• совет и помош за водење на вашата индивидуална тужба против BSA ако тужбите на тужителите се решат 

успешно, без оглед дали преку подмирување или судска постапка.  

Ниту LLS ниту Shine Lawyers нема да бараат плаќање од вас за какви било судски трошоци и надоместоци, освен 

оние што ќе ви бидат вратени како компензација од BSA. Ако вашата тужба е неуспешна, вие немате обврска да 

им платите на LLS и Shine никакви судски трошоци. 

За да ги задржите Shine Lawyers и за да добиете финансиски средства потребни за реализирање на вашата 

тужба, можете електронски да ги потпишете договорот за финансирање и договорот за трошоци преку врската 

што ја споделивме со вас во нашата недамнешна е-пошта до вас (имајте предвид дека копчето ќе ве одведе до 

единствената врска што не треба да ја споделувате со никој друг). 

За да дадете согласност за договорот за финансирање и договорот за трошоци на Shine Lawyers во форма на 

хартија, преземете го образецот овде, а потоа отпечатете го и испратете преку пошта на поштенската адреса 

наведена на дното на оваа е-пошта. 

Сакаме да ве увериме дека вашето учество во оваа групна тужба и понатаму ќе се третира на доверлив начин и 

ќе се обелодени само по добивање на ваша претходна согласност. 

Ви благодариме 

Ви благодариме уште еднаш што се регистриравте кај Shine Lawyers. Ни претставува чест и привилегија да ве 

застапуваме и да ви помогнеме да ги реализирате вашите права. 

Цврсто сме уверени во позитивниот исход на овој предмет и неуморно ќе се бориме за правдата да излезе на 

виделина, а вие да ги добиете придобивките на кои имате целосно право. Ве охрабруваме да ги информирате 

вашите колеги-техничари за оваа групна тужба и за процесот на регистрација, за да може да се добие што 

поглема поддршка за овој предмет. 

Ако имате какви било прашања, стапете во контакт со нас преку податоците наведени подолу. Ви благодариме 

за вашата трпеливост во текот на целиот овој процес. 

   
Јан Седлер 

Раководител на Оддел за групни 
тужби 

Вики Анѕулатос 
Раководител на Оддел за 

практика 

Хајди Бустани 
Постар соработник 

Контактирајте нè 

Е-пошта: BSAClassAction@shine.com.au  
Телефон: 1800 325 172 
 
Поштенска адреса 
Shine Lawyers 
Поштенски фах 12011 
George Street QLD 4003 

https://protect-au.mimecast.com/s/TvkzCvl0PjTO9Pp6HwwtMd?domain=shinestore.blob.core.windows.net
mailto:BSAClassAction@shine.com.au

