دادخوایه گرویه پرواز  -PS752به روزرسان
( 29مهرماه )1399
خرسندیم که به روز ی
رسان در خصوص چند مرحله مهم را به استحضار شما برسانیم:
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در تاری خ  11شهریور  1399دولت کانادا دادخواست دعوی را به متهمان ایران ارسال نمود .در کانادا فرایند ارائه
قضان به دولتهای خا یرج به این صورت مباشد.
دعوی
ی
ی
ی
قضان است و
در تاری خ  31شهریور  1399موافقتنامه تامی بودجه با  Galactic PS752که تامی کننده دعوی
ی
شخص ثالث محسوب مشود به تایید دادگاه رسید .موافقتنامه تا ی
می بودجه اکنون در حال اجرا است .ما اکنون
منابع مال قابل توجه در اختیار داریم تا پرونده قضان علیه هواپیمان اوکراین و متهمان ایران را مورد پیگرد قانونی
ی
ی
ی
حقوق و بازپرداختها را بر پایه " پرداخت به اندازه مخارج و هزینهها " مپردازد،
قرار دهیم Galactic .هزینههای
ی
جانب تضمی مدهد ،بعالوه توافقنامه ،چکها و موجودیهای مورد
به شاکیان برای ی
جبان هزینههای نامطلوب و ی
ی
ر
میانج ینطرف را رد کرد .وكالی شكت
نیاز را برای تایید دادگاه دارد .دادگاه کلیه اعباض های مطرح شده توسط
ی
هواپيمان اوكراين و دولت كانادا در طرح بودجه حضور داشتند  ،اما هيچ موضیع نگرفتند.
ی
ما مدارک دادگاه را برای پرونده الیحه مدیریت و اجرای دادخوایه گرویه آماده کرده و تشکیل پرونده دادهایم.
بطور معمول ،در لوایح مدیریت و اجرای دادخوایه گرویه ،دادگاهها تصمیم مگبند که کدامیک از دادخوایههای
گرویه متعدد موجود به مرحله بعد خواهد رفت و کدامیک متوقف شده و به حالت تعلیق درخواهند آمد.
دادگاههای کانادا لی ی
سب غب جامع از  17عامل در لوایح مدیریت و اجرای دادخوایههای گرویه را در نظر م گبند
ی
تامی کلیه هزینهها ،نظریه پرونده و انتخاب متهمان مباشد.
که شامل بودجه
ی
ی
ی
ضان برجسته کانادا علیه ایران را وارد تیم خود
گروه حقوق  TWAبه تازگ وکیل ارشد شاکیان در برج دعاوی ق ی
قضان علیه متهمان ایران تجربه و چشمانداز به
کرده است .او و گروه حقوقیش در تعقیب و پیگرد دعاوی پیچیده
ی
ی
تامی بودجه به همراه دارد.
همراه مآورند .این مهم مزی یب است که توافقنامه
 www.flightps752.caبه فاریس ترجمه شده است .اکنون بازدیدکنندگان متوانند به هر دو زبان فاریس
و انگلییس به محتوای وبسایت ی
دسبیس داشته باشند.
یک متخصص بهنام ی
بیالملیل را در زمینه سقوط هواپیما استخدام کردهایم و همچنان به جمعآوری اسناد و
اطالعات مپردازیم تا برای تجزیه و تحلیل در اختیار متخصص قرار دهیم .این امر مزیت دیگری است که توافقنامه
ی
تامی بودجه به همراه دارد.
در تاری خ  28مهر ماه  ، 1399دولت اوکراین اعالم کرد که دور دوم مذاکرات با دولت ایران آغاز شده است .این
ی
بیشب در مورد روند تحقیقات ،همکاریهای هواپیما ین ،نظام ،جنا ین و استفاده از
گفتگوها برای بحثهای
کنوانسیونهای ب ی
یالملیل است.

در تاری خ  23شهریور سال  1399مهلت تعلیق موقت دادگاه انتاریو که به دلیل کرونا معلق شده بود خاتمه یافت .این
مسئله برای دادخوایه گرویه اهمیت ی
کمبی دارد؛ زیرا علبغم تعلیق دادگاه ،دادخوایه گرویه پیش رفته است.
تام آرنت
416 – 488 – 2000
tom@twalaw.ca

TWA Law
بیشب و بهروز ی
ی
رسانها به  www.flightps752.caمراجعه فرمایید  .برای لغو اشتراک  Unsubscribeرا به آدرس
برای کسب اطالعات
 info@flightps752.caایمیل کنید  .اگر این بهروزرسانی به شما ارسال شده است و میخواهید بهروزرسانیهای آینده را مستقیما دریافت نمایید
لطفا به  https://flightps752.ca/information-form/بروید و فرم را تکمیل کنید.

