رسيدگی به شکايت از سرپرستان و متوليان
 AFSAمسئول نظارت بر استانداردھای کاروران حوزه ورشکستگی شخصی )شامل سرپرستان ثبت شده،
"سرپرست رسمی" و متوليان توافقنامه بدھی( بر اساس "قانون ورشکستگی" است.
وظايف آن شامل رسيدگی به شکايات مطرح شده عليه سرپرستان و متوليان و بررسی درخواستھای بازنگری در
برخی تصميماتی است که سرپرستان از طرف "بازرس کل ورشکستگی" میگيرند.

کميسيون اوراق بھادار و سرمايهگذاری استراليا ) (ASICمسئول نظارت بر/رسيدگی به دعاوی مربوط به
سوءرفتار کاروران ورشکستگی شرکتی )شامل مديران تصفيه ،گيرندگان و متوليان( است.
چه کسی میتواند شکايت خود را تسليم بخش "نظارت و اجرای  "AFSAکند؟
ھر فردی که از اقدامات افراد زير ناراضی باشد ،حق شکايت دارد:
• سرپرست ورشکستگی ،شامل "سرپرست رسمی"؛
• متوليان توافقنامه بدھی ،شامل ھمه افرادی که در تھيه توافقنامه بدھی نقش دارند؛
• سرپرست کنترلکننده توافقنامه طرف X؛ يا
• سرپرست توافقنامه ورشکستگی شخصی.
پرسشھای مربوط به اعالم نظر درباره توافقنامه بدھی پيشنھادی ،يا تغيير دادن يا فسخ کردن توافقنامه
بدھی بايد با شماره  1300 364 785با "گروه توافقنامه بدھی  "AFSAدر ميان گذاشته شود.
برای مطرح کردن پرسشھا يا گزارشھای مربوط به سوء رفتار مدير تصفيه ،گيرنده يا متولی بايد با شماره 1300
 300 360تماس بگيريد يا به نشانی زير مراجعه کنيد.www.asic.gov.au/complain :
چگونه شکايت کنيم؟
ابتدا سعی کنيد که مشکل خود را با سرپرست يا متولی حل کنيد .اگر نتوانيد مشکل خود را با آنھا در ميان بگذاريد يا
پاسخ آنھا رضايت شما را تامين نکند ،بايد با بخش "نظارت و اجرای  "AFSAتماس بگيريد.
• تلفن  -میتوانيد با شماره  1300 364 785با ما تماس بگيريد.
• آنالين  -با پر کردن فرم "تماس با ما" میتوانيد شکايت خود را به صورت الکترونيکی برای ما بفرستيد .بھتر است
از فرم شکايات ]  [KB201PDFموجود در وبسايت  AFSAکه ھمه اطالعات الزم درباره برای بررسی
شکايت شما را در اختيار ما قرار میدھد ،استفاده کنيد.
• پست/نمابر  -میتوانيد از طريق پست يا نمابر نيز شکايت خود را برای ما بفرستيد.
منطقه
برایQLD, WA & NT

نشانی پستی و شماره نمابر
PO Box 10443, Adelaide Street, BRISBANE 4001

برای  VIC، TASو SA

نمابر(07) 3360 5402 :
GPO Box 2851, MELBOURNE 3001

برای  NSWو ACT

نمابر(03) 8631 4840 :
GPO Box 548, SYDNEY 2001
نمابر(02) 8233 7805 :

ھمه شکايات جدی گرفته میشود.
چقدر ھزينه دارد؟
اين سرويس رايگان ارائه میشود.
به شکايت من چگونه رسيدگی میشود؟
 AFSAظرف ھفت روز به شکايات کتبی پاسخ میدھد .به طور کلی ،ما میتوانيم ظرف  28روز به بيشتر شکايات
رسيدگی کنيم .اگر مشکل شما پيچيده باشد ،اين مدت ممکن است طوالنیتر شود ولی ما شما را از روند رسيدگی مطلع
نگه میداريم.
اگر بخواھيد ناشناس بمانيد يا اگر نگران فاش شدن مشخصات خود باشيد ،بايد اين موضوع را به  AFSAاعالم کنيد.
 AFSAمیکوشد تا ظرف  60روز از تاريخ دريافت شکايت آن را به نتيجه برساند و شما را از روند تحقيقات مطلع
نگه دارد.
اگر رسيدگی به شکايت شما از حوزه اختيارات  AFSAخارج باشد يا امکان رفع مشکل شما وجود نداشته باشد،
گزينهھای موجود مانند شکايت به دادگاه به شما اعالم میشود AFSA .ھمچنين میتواند با ھدف حل و فصل سريعتر
اختالف جلساتی را بين طرفھا برگزار کند .در ھنگام طرح شکايت بايد مشخص کنيد که مايل به استفاده از اين
گزينه ھستيد يا خير.
درباره شکايت من چگونه تحقيق میشود؟
اگر مشکل از راه مذاکره با کارور ورشکستگی شخصی برطرف نشود ،ما پاسخ کتبی سرپرست يا متولی
رسيدگی کننده به شکايت شما را درخواست میکنيم و ممکن است پرونده آنھا را بررسی کنيم.
گزارش تحقيقات
 AFSAنسخهای از گزارش شکايت را در اختيار شما و سرپرست يا متولی قرار میدھد.
تصميماتی که  AFSAمیتواند آنھا را بازنگری کند
 AFSAگاھی اوقات میتواند تصميم سرپرست را بازنگری کند ،مثالً در موارد زير:
• ارائه اخطار مخالفت با پرداخت
• صدور برگه ارزيابی ماليات بر درآمد
• نپذيرفتن بررسی درخواست تنگدستی درباره ارزيابی ماليات بر درآمد
• استفاده از حساب تحت نظارت برای وصول ماليات بر درآمد
• پرداخت دستمزد سرپرست و ھزينهھای شخص ثالث )مانند ھزينهھای قانونی(
اگر شکايت شما به تصميم قابل بازبينی سرپرست مربوط باشد ،بايد از روالھای مشروح در 'آيا میتوانم اعتراض
کنم؟' پيروی کنيد.
بازبينی دستمزد سرپرست و ھزينهھای شخص ثالث

اگر ورشکستگی ،توافقنامه اعسار شخصی يا اختيار بخش  188در قسمت  Xپيش از  1دسامبر  2010موضوعيت
يافته باشد.
فرد بستانکار يا ورشکستهای که از درخواست سرپرست ثبت شده درباره دستمزد و ھزينهھای شخص ثالث ناراضی
باشد ،میتواند:
• به  AFSAشکايت کند ،يا
• از  AFSAبخواھد که دستمزد سرپرست را بازبينی کند.

اين فرآيند "مالياتبندی ھزينهھا" ناميده میشود و شامل بررسی ماھيت کار انجام گرفته ،زمان صرف شده و مبلغ
مطالبه شده میشود .بابت اين خدمت کارمزد دريافت میشود و اگر دستمزد کاھش چشمگيری نداشته باشد شما ممکن
است ملزم به پرداخت ھزينهھای سرپرست نيز شويد.
 AFSAمیتواند مشروعيت دستمزد و کيفيت پيروی سرپرست از استانداردھای مشروح در "قانون ورشکستگی" را
بررسی کند و اگر پيروی از اين استانداردھا به طور قانونی يا بر اساس استانداردھای جاری انجام صورت نگرفته
باشد ،فقط میتواند سرپرست را ملزم به تعديل دستمزد کند.

اگر ورشکستگی ،توافقنامه اعسار شخصی يا اختيار بخش  188در قسمت  Xاز  1دسامبر  2010يا پس از آن
موضوعيت يافته باشد.
فرد بستانکار يا ورشکستهای که از درخواست سرپرست ثبت شده درباره دستمزد ناراضی باشد ،میتواند درخواست
بازبينی را به  AFSAارائه کند .بازبينی فقط زمانی کاربرد دارد که فرد بستانکار يا ورشکسته بتواند قصور از
الزامات قانونی در فرآيند تاييد کارمزد ،رفتار ناشايست سرپرست يا نماينده وی يا شرايط استثنايی مشابه را ثابت کند.
فرد درخواستکننده بازبينی بايد ھمچنين ثابت کند که نتيجه بازبينی نفعی برای وی دارد .درخواست بازبينی دستمزد
بايد به صورت کتبی و ظرف  28روز از تاريخ دريافت "اخطار مطالبه دستمزد" از سرپرست ،ارائه شود.
فرد بستانکار يا ورشکسته که به صورت ھزينه سرپرست بابت خدمات ارائه شده از سوی شخص ثالث معترض باشد،
میتواند از سرپرست بخواھد که درخواست بازبينی را به  AFSAارائه کند .بازبينی ھزينهھای شخص ثالث شامل
ھزينهھايی میشود که  AFSAدر مقام "سرپرست رسمی" متحمل میشود .بازبينی کارمزد شامل "سرپرست رسمی"
نمیشود زيرا کارمزد آن طبق قانون معين میشود .به نتيجه بازبينی  AFSAمیتوان در دادگاه اعتراض کرد.
اگر  AFSAنتواند کمک کند ،چه میشود؟
اگر شکايت شما با مداخله  AFSAبه نتيجه نرسد ،تنھا راھکار شما شکايت به دادگاه خواھد بود .اگر چنين وضعيتی
پيش بيايد ،موضوع را به آگاھی شما میرسانيم.
اگر با شما محترمانه رفتار نشود يا اگر شما از روند رسيدگی  AFSAبه شکايت خود ناراضی باشيد ،بايد مشکل
خود را با مدير مامور رسيدگی کننده در ميان بگذاريد .اگر ھمچنان ناراضی بمانيد ،میتوانيد شکايت خود را تسليم
بازرس فدرال کنيد.
اطالعات بيشتر درباره وظايف  AFSAدر منشور خدمات مشتری ارائه شده است.
پيشينه شکايات
 AFSAپيشينه ھمه شکايات شما را نگه میدارد .اين اسناد مرجعی ارزشمند برای امور زير است:
• پايش پيوسته رفتار آن سرپرست يا متولی
• تعيين حوزه نظارت  AFSAبر عملکرد سرپرستان و متوليان
• راھنمايی سرپرستان و متوليان
• رايزنی با دولت درباره مسائل سياست ورشکستگی شخصی
سياستھا و روال AFSA
برای کسب اطالعات بيشتر درباره تصميمات خاص سرپرستان به بيانيه  12روال بازرس کل مراجعه کنيد.
برای کسب اطالعات بيشتر درباره وظيفه  AFSAدر زمينه بازبينی دستمزد سرپرست و ھزينهھای شخص ثالث به
بيانيه  16روال بازرس کل مراجعه کنيد.
ھر دو بيانيه روال را میتوانيد در وبسايت  AFSAبه نشانی  www.afsa.govبيابيد.

