
 به روزرسان   -PS752پرواز وایه گرویه دادخ

 ( 1399مهرماه  29)

 : ضار شما برسانیمرسانی در خصوص چند مرحله مهم را به استحدیم که به روز خرسن

ئه  ارافرایند  در کانادا  دادخواست دعوی را به متهمان ایران ارسال نمود.  ا  دولت کاناد  1399شهریور    11در تاری    خ   .1

   باشد. م به این صورت رجی خا های دولتدعوی قضانی به 

ی بودجه  تنامه موافقت 1399شهریور  31در تاری    خ  .2 ی کننده   Galactic PS752با امی  است و  دعوی قضانی که تامی 

ی نامه تاقتموافید. رس  دادگاه شود به تایید سوب ممحث  ثالص  خش ما اکنون  اکنون در حال اجرا است. دجه بو می 

  قانونی   گرد ی را مورد پ  رانیو متهمان ا   نیاوکرا  نی مایهواپ  ه یعل  نی تا پرونده قضا  م یدار   ار یدر اخت  قابل توجه   منابع مال 

،  پردازد م "  ها  خارج و هزینهم  اندازه پرداخت به  ها را بر پایه "  پرداختهای حقوقی و باز هزینه  Galactic  . میقرار ده

ی م های نامهزینهان  جبی به شاکیان برای   های مورد  موجودی  ها و ک چ،  بعالوه توافقنامه  ،دهد طلوب و جانبی تضمی 

اض ها  هیدادگاه کلنیاز را برای تایید دادگاه دارد.   كت    ی وكال  را رد کرد.   طرف میانجی نی مطرح شده توسط    یاعبی شر

   نگرفتند.   اوكراين و دولت كانادا در طرح بودجه حضور داشتند ، اما هيچ موضیع هواپيمانی 

پرونده الیرا  گاه  داد ما مدارک   .3      . ماینده دادهپرو و تشکیل    آماده کرده  گرویه  دیریت و اجرای دادخوایهحه مبرای 

ند که  ها تصمیم م، دادگاهیهو و اجرای دادخوایه گر مدیریت  لوایح  ، در  بطور معمول های  یک از دادخوایه کدامگب 

به   موجود  متعدد  خواهگرویه  بعد  و کدام مرحله  رفت  متوقف شده  د  آمد.  یک  درخواهند  تعلیق  حالت  به       و 

  ند ب  گ  در نظر م  را های گرویه دادخوایه مدیریت و اجرای  ح  لوایدر  عامل    17جامع از    ب  غ  سبی ی کانادا ل  یهادادگاه

ی ک  بودجه شاملکه    . باشد مانتخاب متهمان و  پرونده  هی، نظر ها هزینهلیه تامی 

    به  TWAقوقی  گروه ح .4
ی

وارد تیم خود  را  ضانی برجسته کانادا علیه ایران  قدر برجی دعاوی    وکیل ارشد شاکیانتازگ

از به  اندبه و چشمتجر   گرد دعاوی پیچیده قضانی علیه متهمان ایرانو پیگروه حقوقیش در تعقیب  او و  .  کرده است

ی  است که توافقنامه بی یمز  مهم  نیا رند. آو مهمراه   بودجه به همراه دارد.   تامی 

5.  www.flightps752.ca    .توانند به هر دو زبان فاریس م  ناکنون بازدیدکنندگابه فاریس ترجمه شده است

یس داشته باشند. و انگلییس   به محتوای وبسایت دسبی

متخصص   .6 ی بهیک  بی  هوالملیل  انام  سقوط  زمینه  در  استخدام  را  همچناایم  هکردپیما  بهو  اجمع  ن  و  آوری  سناد 

 است که توافقنامه  یگر ید  تیمز امر    نیا.  هیمخصص قرار دو تحلیل در اختیار متجزیه  پردازیم تا برای تماطالعات  

ی     بودجه به همراه دارد.   تامی 

  ن یا  آغاز شده است.   رانیاعالم کرد که دور دوم مذاکرات با دولت ا  نی، دولت اوکرا  1399مهر ماه    28تاری    خ  در   .7
برا بیشبی بحث  یگفتگوها  تحق  های  روند  مورد  نظامنی مایهواپهای  همکاری،  قاتیدر  از    و   نی جنا،  ،  استفاده 

ی ب یهاونیکنوانس    است.  الملیلی 

این    . خاتمه یافت  معلق شده بود یل کرونا  ادگاه انتاریو که به دلدموقت    لت تعلیقمه  1399یور سال  شهر   23در تاری    خ  
ی خوایه گرویه دادمسئله برای   رفته است.   پیشگرویه وایه  دادخ ، غم تعلیق دادگاهزیرا علب  ارد؛ داهمیت کمبی

 تام آرنت 

2000  – 488 –  416     

  tom@twalaw.ca   

 Law TWA 

ا بهبرای کسب  و  بیشبی  فرمایید   www.flightps752.caه  بها  رسانی روز طالعات  لغو.  مراجعه  آدرس    Unsubscribeاشتراک    برای  به  را 

info@flightps752.ca  فت نمایید  های آینده را مستقیما دریارسانی روزخواهید بهو میرسانی به شما ارسال شده است  روزگر این بهایل کنید .  ایم

 بروید و فرم را تکمیل کنید.   form/-https://flightps752.ca/informationطفا به ل
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