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 :  مابی   

 امید ارسالن  

 خواهان

 -و-

 جمهوری اسالیم ایران، سپاه پاسداران انقالب اسالیم، 

 ، و  PJSCالملیل اوکراین خطوط هواپیمانی بی   

 اپراتور موشیک نام محفوظ 

 خوانده 

 

 و مابی   

 نام محفوظ 

 خواهان

 -و-

که همچنی   به نام سپاه محافظی   انقالب  جمهوری اسالیم ایران، سپاه پاسداران انقالب اسالیم،  
وهای مسلح ایران، که همچنی   بعنوان  اسالیم، سپاه پاسداران انقالب ایران شناخته یم شود، نی 
وهای مسلح جمهوری اسالیم ایران شناخته یم بعنوان رهیر معظم  ای که همچنی   شود، عیل خامنهنی 

دی شناخته یمایران شناخته یم شود، شود، محمد باقری که همچنی   بعنوان محمدحسی   افشر
عیل حاجر حسی   سالیم، سید عبدالرحیم موسوی و   زادهامی 

 خوانده 

 1992دادریس تحت قانون دادریس گرویه ، 

 



 دستور

 )الیحه مدیریت و اجرا(

لوایح   امیاین  خواهان  )الف(  توسط  دادگاهکه  پرونده  در   ) )ارسالنی ارسالنی    CV-20-00634770-00CPشماره    به  د 

( و )ب( خواهان عیل ( در پرونده دادگاه  )دادخوایه ارسالنی ، ارائه   CV-20-00635078-00CPشماره به اصغر گرجر )گرجر
ی اینکه کدامیک از شاکیان باید شده بود؛   مدیریت و اجرای دادخوایه گرویه درخصوص سقوط پرواز    دار عهده  بمنظور تعیی 

ی   PS752شماره   آبان    6تاری    خ    در باشد؛    2020  ، هشتم ژانویه  1398ماه  دی  18الملیل اوکراین در تاری    خ  خطوط هواپیمانی بی 
 ، از طریق کنفرانس ویدئونی استماع شد.   2020، بیست و هفتم اکتبر  1399

ح  1399هفدهم مهرماه  ،  2020اکتبر    8تحت قسم جنیفر کاس به تاری    خ  اقرارنامه  ،    حه خواهان ارسالنی الیدر قرائت   ، شر
ح ماوقع ارسالنی   ، جوابیه الیحه  ماوقع و جوابیه شر ،  ، الیحه خواهان گرجر ح ماوقع خواهان گرجر دادخواست در پرونده  و شر

،  )دادخوایه زاریع( ،    CV-2000649885-00CPدادگاه به شماره   وکیل شاکیان و در استماع اظهارات وکیل خواهان ارسالنی
، مهرزاد زاریع،  ی گرجر ی مقدم، وکیل خطوط هواپیمای بی  و وکیل دادستان کل کانادا به  ،  PJSC (UIA)الملیل اوکراین  و شاهی 

 از 
ی

هیچکس برای جمهوری اسالیم ایران، سپاه پاسداران و با توجه به اینکه دادستان کل کانادا(، وزارت امور خارجه )نمایندگ
ده در دادخوایه  و اپراتور موشیک نام محفوظ،  انقالب اسالیم،   گرجر حضور نیافتیا دیگر متهمان نامبر

ی اینکه   هبنظر و با   در خصوص الیحه هیچ موضیع نگرفتند: الملیل اوکراین و دادستان کل کانادا خطوط هواپیمانی بی 

النی اعطا  به خواهان ارسالنی در دادخوایه ارسمدیریت و اجرای دادخوایه گرویه پیشنهادی  به دستور این دادگاه   .1
 شود؛  یم

و به شاکیان   تبعیض متوقف و تعلیق شود خوایه زاریع بدون  که دادخوایه گرجر و داددارد  دادگاه در ادامه مقرر یم .2
 و؛   شود. داده یم ( انفرادی ) یا تلفیق   شکایت  بصورتها اجازه ادامه  در آن دادخوایه 

این دادخوایه بدون اجازه  هیچ دادخوایه گرویه دیگری مرتبط با موضوع  که  دارد  این دادگاه همچنی   مقرر یم .3
 دادگاه در اونتاریو آغاز نگردد.  

 


