
Sama-samang Ligal na Aksyon (Class Action) Laban sa 
Mac’s Convenience Store at Overseas Immigration Consulting 

 

Balangkas ng Kaso 

Isang sama-samang ligal na aksyon (class action) ang  isinampa ng apat na dayuhang manggagawa sa 

Korte Suprema ng British Columbia laban sa Mac’s Convenience Stores, Overseas Immigration Services  

Inc., Overseas Career and Consulting Services Ltd. at Trident Immigration Services Ltd. (sama-sama 

bilang “mga Nasasakdal”). 

 

Ipinahayag sa sama-samang ligal na aksyon na ang mga nasasakdal ay naniningil ng malaki  bilang 

“recruitment fee” upang makapatrabaho sa Mac’s Convenience Stores sa Kanlurang Canada.  Pumasok sa 

isang kasunduang kalagayang pagkakawani o empleyo ang Mac’s sa mga dayuhang mangagagawa.  

Ngunit, sa pagdating ng mga manggagawa sa Canada, nabigo sila sa inaasahang trabaho na 

ginarantiyahan ng kanilang kasunduang kalagayang pagkakawani o empleyo.  Hinihingi ng sama-samang 

ligal na aksyon ang karampatang kompensayon o bayad bilang danyos sa kanilang dinanas na pahirap 

dahil sa pamamaraan na ito ng Mac’s. 

 

Sino ang Maaaring Sumali?  

Ang ligal na aksyon na ito ay isinampa sa ngalan ng mga dayuhang manggagawa na simula noong ika-11 

ng Disyembre 2009 hanggang sa kasalukuyan ay nakapagbayad sa Overseas Immigration Services Inc., 

Overseas Career and Consulting Services Ltd., at/o Trident Immigration Services Ltd. para sa katiyakang 

trabaho o empleyo sa Canada, at binigyan ng mga kasunduang kalagayang pangkakawani o empleyo 

upang makapagtrabaho sa Mac’s Convenience Stores sa British Columbia, Alberta, sa Northwest 

Territories at Saskatchewan (“Kanlurang Canada”) sa ilalim ng Temporary Foreign Worker Program 

ng Canada. 

 

Kung sa palagay ninyo na kayo ay naging biktima ng iskemang ito, maaari lamang na makipag-ugnayan 

sa aming mga abogado na kinakatawan ang sama-samang ligal na aksyon: 

 

Charles Gordon and Kirby Smith 
Koskie Glavin Gordon 
1650 – 409 Granville Street 
Vancouver, BC  V6C 1T2 
T 604.734.8001 | F 604.734.8004 
E cgordon@koskieglavin.com 
W www.koskieglavin.com 

Carmela Allevato and Susanna Quail  
Allevato, Quail & Worth 
405 – 510 W. Hastings Street 
Vancouver, BC  V6B 1L8 
T 604.424.8637  |  F 604.424.8632 
E saquail@aqwlaw.ca 
W www.aqwlaw.ca  
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Mga Dagdag na Kaalaman 

• Ika-10 ng Disyembre 2015 

Isang sama-samang ligal na aksyon ang isinampa sa Korte Suprema ng Bristish Columbia. 

 

Mga Madalas Itanong 

Ano ang sama-samang ligal na aksyon (class action)? 

Ang class action o sama-samang ligal na aksyon ay isang kaso na pinapahintulutan ang isang grupo na 

may pare-parehong ligal na hiling o sakdal na magsama-sama para sa iisang malaking sakdal o hiling. 

Ang nasabing grupo ay kinakawatan ng “representative plaintiffs” na nagbibigay ng mga panuto o puntos 

sa mga abogado o tagapagtanggol at kumikilos sa interes ng grupo. Sa kasong ito, sina Prakash Basyal, 

Arthur Gortifacion Cajes, Edlyn Tesorero at Bishnu Khadka ang nagbibigay ng mga panuto sa mga 

abogado. 

 

Ano ang susunod na hakbang? 

Ang susunod na hakbang pagkatapos isampa ang karapatang mahingi o claim ay ang paglalabas ng 

desisyon ng korte kung ang nasabing kaso ay maaaring ituring na isang class action o sama-samang ligal 

na aksyon. Isasaalang-alang ng korte kung ang laman ng paghahabol ay iisa lamang at kung ang sama-

samang ligal na aksyon ang siyang natatanging paraang ligal para sa kanilang karapatang mahingi o 

claim. Ang desisyong ito ginagawa sa loob ng isang “certification hearing”. Nagiging masalimoot ang 

yugtong ito ng pagdidinig dahil lumalabas ang iba’t ibang isyu na pinaglalabanan o pinagtatalunan.         

 

Sa pagkakataong nadesisyunan ng korte na isang class action o sama-samang ligal na aksyon, ang apat na 

kinatawan ng nagsakdal (representative plaintiffs) ay maaari ng isampa ang kaso sa ngalan ng lahat ng 

naghahabol na kasapi. Makikipag-ugnayan kami sa lahat ng potensyal na kasapi ng grupo upang 

ipaliwanag kung paano maaaring maging bahagi ng grupo ng sama-samang ligal na aksyon.   

 

Mayroon bang kaakibat na gastos para sa paglilingkod propesyonal? 

Wala. Ang mga tagapagtanggol o abogado ng sama-samang ligal na aksyon ay babayaran lamang kung 

matagumapay ang kaso o may pag-aayos sa pagitan ng nagsakdal at nasasakdal. Sa yugtong ito, 

maghahain ang mga abogado sa korte ng pahintulot ng karampatang bayad na katumbas na porsyento sa 

ibinayad ng nasasakdal kasama ang dagdag na gastusin (disbursements) at buwis.    

 

2 
 



Sa pagkakataon naman na walang nadesisyunang karampatang bayad sa grupo ng sama-samang ligal na 

aksyon, walang anumang obiligasyon ang sinumang kasapi  sa anumang bayad ng paglilingkod 

propesyunal ng tagapagtanggol o abogado. 

 

Kung mayroon akong impormasyon na magagamit sa kaso?  

Sa pagkakataon na may anumang impormasyon na magagamit sa nasabing kaso, maaari lamang makipag-

ugnayan sa amin sa 604.734.8001. 

 

Midya 

Para sa lahat ng kinakailangan para sa midya, maaari lamang makipag-ugnayan sa amin sa 604.734.8001. 
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