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 پرونده / برنامه / دستور  

رسیم(  1) نسخه غیر

 

 CV-20-00634770-00CP: در برابر قاضی گلستاین                                                   دادخوایه شماره  

 

 خواهان )ها(                                                          ارسالنی 

 و                                                                                

 خوانده )ها(                                        جمهوری اسالیم ایران و دیگران  

 

 ]  [   خیر     [ ✓]     مدیریت پرونده    بله 

 tom@twalaw.ca                                                                     آرنت وکیل خواهان                      ت . وکال :  

ی           وکیل خطوط هوانی بیر
 PJSC                                         chunter@pmlaw.caالملیل اوکراین یس. هانیر

. دایز         visca@justice.gc.ca-jacqueline.dais       دادستان کل کانادا                            مشاور ویسکا -جی

 mark.arnold@gmalaw.ca                                                گانمداخله کنند نولد وکالی آر  . آرنولد/جی . ام       

 jonah@healthlawfirm.ca                  زاریع و گرجی                                                                               

 

 ماهیت طرح و الیحه و نمای کیل

ی    یشنهادی ، توافقنامه پ  نی و یدیروز در جلسه کنفرانس و ام   )"توافقنامه  1398سال    بهمن  22که در  کردم    د ییتأ را    مایلتامیر

ی  ی "( ب مایل  تامیر    Galactic PS752و   )"آرنت"((  ی مدافع  و وکال  یدادگسیر   ی)تام آرنت ، وکال   وکیل "( ،  )"ارسالنی   خواهان  یر

ی که تام   Litigation Funding LLC ("Galactic PS752")  شود است و شخص ثالث محسوب یم  نی قضا   ی دعو مایل  کننده    یر

 .  ه بود منعقد شد

 ب   نی مای هواپ  وکیل مدافع
ی نکرد.   مایلتوافقنامه    بیبا تصو   PJSC ("UIA")  نیاوکرا  الملیل  یر دادستان کل کانادا به    مخالفت 

 ینما
 

   نگرفت.  از وزارت امور خارجه موضیع ندگ

 توافقنامه   بیاست( با تصو   CV-20-635078-00CP  شایک  )گرجی   پیشنهادی هستند   گانمداخله کنند که    و زاریع  قط گرجی ف

ی  آماده است که در زمان بازگشت الیحه   ["]گرجی اطالع داد که  پیشنهادی  های  مداخله کنندهوکیل    مخالفت کردند.   مایل   تامیر

ی   اساس ، من اظهارات   ن یاهای پشتیبانی خود را ارائه دهد. بر بدون تعویق و تاخیر گزارش  1399شهریور    31در تاری    خ    مایلتامیر

ی من در مورد تصویب موافقتنتیجه،  اظهاراتبا توجه به اینکه هیچ یک از    . دمیرا شن   یشنهادی پهای  مداخله کننده نامه  گیر

ی   ی اینکه کدامیک از دادخوایهجرا  حه مدیریت و اپیش از الی؛  را تغییر نداده است  مایل تامیر حله  گرویه به مر های  برای تعییر

مداخله   دیگری که بدنبال  ویهخوایه گر بی بر درسبر شاکیان در داد مبمییم  باشد برود، تص ور گواهینامه یمبعد که الیحه صد
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ی مایل بودند در تایید ال  ی مایل ، الیحه تم. گرف ن، یحه تامیر پیشنهادی ویه   گر دادخوایه ای است که شایک دیگری در الیحه تامیر

ی موضوع مطر   ح کرده است.  مرتبط با همیر

ی مایل موافقت  نامه تامیر

ی مایل  موافقت  ،در الیحه کنونی  ی مایل در  تقریبا مشابه موافقت  نامه تامیر  JB & M Walker Ltd./1523428نامه تامیر

Ontario Inc. v. TDL Group, 2019 ONSC 999 (“TDL”)  وافقنامه  تدر    است. باشد که به تایید قاضی مورگان رسیده  یم

ی مایل ک    کیل  بی ی ترک  پرداختها ، باز خوایهاحکام و فرجام  ی، از جمله اجرا  دادخوایهکل مراحل    یبرا  تامیر ی بمشیر  Galactic  یر

PS752    ی در نظر گرفته شده است که ب   آرنتو   ی اطبق بودجه  Galactic PS752  . باشد حاصل یم  د یدرصد از عوا  29تا    24  یر

  را پرداخت خواهد کرد.   جانبی   یهانهی، بازپرداخت و هز   حقوقر   ی هانهیرسد ، هز به نظر یم  ام و منطقر کرده  که من برریس

ی چن  (. دیمراجعه کن  TDL  18متهم فاش نشد )به بند    به  قضانی   یدعو   تیمز   ارائهاز    ییر جلوگ  یبودجه برا در    اصالحانر   یر

ی مایل  نامه  وافقت  مناسب بود.  نامه ثبت شده در صحن علبی توافق ها  ، بازپرداخت حقوقر  یهانهی به بازپرداخت هز   یاز ینتامیر

داد قابل  یر به صورت غاز عواید حاصله و   Galactic PS752ها توسط  پرداخت  نی نامطلوب ندارد. ا  یهانهیهز   ا ی انجام    اسیر

   شود. یم

ی یم ی تامیر ی مایل موارد زیر را نیر  کند: توافقنامه تامیر

ی هزینهدر صورت لزوم   Galactic PS752الف(  ی متقبل یمتضمیر  ؛ شود ها را نیر

 ؛ کند یم   یو یر کند پکه دادگاه صادر یم  و از هرگونه احکام محافظبر   دهد رضایت یمدادگاه    تیبه صالح   Galactic PS752ب(  

 ؛ را دارد  و حل و فصل دادریس  ت یحق هدا رسالنی ج( فقط ا

 ملزم به قاعده تقبل و پاسخگونی است؛   Galactic PS752د( 

ی که ممکن است ب   یاسناد  ا یمحرمانه بودن هر گونه ارتباطات  ه(   ،    رد و بدل شود   Galactic PS752و    ارسالنی ،   آرنت   یر

 ؛ و  شود  یم ارسالنی  قانونی  ازاتیامت هی شود و مشمول کلمحافظت یم

ی مایلنامه  خاتمه توافقو(   ست. دادگاه ا د ییفقط با تأ  تامیر

ی مایلموافقت  یقبل از اجرا  ارسالنی    انجمن حقوقر   قاضی و    دادخوایه گرویه  لیاز وک  مستقیل  ، مشاوره حقوقر   نامه تامیر

ی ، ژاکل و یانتار   کرد.   افت یهوروات در  یر

ی مایل به  از ین    دعوی قضانی  در   شخص ثالثتامیر

ی مایلموافقت  در نبود  ی را تأم   جانبی   ی هانهیکه بخواهد هز   ستی ن  جایگایه در    ، ارسالنی   نامه تامیر ی مایل  عهده  ا یکند    یر دار تامیر

 کننده مایل دعوی قضانی که شخص ثالث محسوب  دعوی قضانی باشد. درنتیجه ارسالنی از آرنت خواست که ب
ی دنبال تامیر

ی اطمینان حاصل کند که آر شود باشد که نه تنها از دارانی یم نت منابع مایل مورد نیاز های ارسالنی محافظت کند بلکه همچنیر

 در اختیار دارد.   "  ها نهی " پرداخت به اندازه مخارج و هز را برای پیگرد قانونی کامل شکایت علیه متهمان بر پایه 

Galactic PS752 

Galactic PS752Galactic Litigation Partners LLC ("Galactic")  کت مادر   Galacticاست.  Galactic PS752شر

ی      نی ها است که به طرف  ایقضانی باتجربه  یدعاو   کننده مایل تامیر
 

را ندارند و    خطرات مرتبط با دادخوایه  رش یپذ  که آمادگ
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  ، Galacticهای کل  دارانی   1399خرداد    11در تاری    خ    کند. خود ندارند ، کمک یم  یادعاها  ی یر گیپ   یبرارا    کاقی   منابع مایل  ا ی

کت    21/ 6ها  کل بدیهمیلیون دالر آمریکا،    75 اشد.  بمیلیون دالر آمریکا یم   60بیش از  میلیون دالر آمریکا و شمایه این شر

 . د یر گ  قرار یم Galactic PS752 ار یدر اخت Galacticوجه نقد از  از یرصورت ن د

 تجزیه و تحلیل 

ی مایل  موافقت  یکنم ، که در آن و   را تکرار نیم   TDLمورگان در    مستدل قاضی   لیو تحل  هین تجز م  یتقر  نامه تامیر
 
  با   کسانی ی   با

Galactic   ی مایل فعیل  موافقتبرای نی بردن به این مطلب که    کرد.   بیرا در نظر گرفت و تصو ایط موردنظر را  نامه تامیر شر

 Houle v .  St. Jude Medical Inc., 2017 ONSC     ر همانطور که دکنم  کند به تجزیه تحلیل او تکیه یمبرآورده یم

5129 (SCJ)   2018تنظیم و در ONSC 6352  .به تایید رسید 

 م که:  در پرونده فعیل متوجه شد

ی مایلموافقتالف(   یس  یبرا  نامه تامیر های  هزینهدر صورت عدم محافظت در برابر    به عدالت الزم است. ارسالنی   دسیر

یس  نامهاین توافقرا انجام دهد و آرنت به   دادخوایهتواند  ، نیم  نامطلوب  ی شود كه منابع قابل دسیر   ی برا نياز دارد تا مطمی 

   (. 12-8، بند   TDLتعقيب ادعا را در اختيار دارد )

ی مایل موافقتب(        محافظت  وکالی دادخوایه گرویه  و انسانی   مایل  هی"از شما  را یکند ، ز   یم  کمک قابل توجه   نامه تامیر

 (. 13، در بند    TDLهستند" )  کاقی   قانونی   انندگینما  یدارا  گروه شاکیان[ و  ]ارسالنی   کند اطمینان حاصل یم  کهیکند در حالیم

داد ، تحت بودجه  یر و به صورت غاز عواید حاصله  به طور کامل    د یبا  وکیل  یهانهی، هز   TDL  مانند ه پرداخت شود    یااسیر

دهد ، فراهم  پوشش یم و دعوی قضانی  مراحل دادریس یط Galacticرا که  نی هاها و بازپرداختنهیاز هز  که "برآورد معقویل

ی تخم  جا نیکه مبالغ در ا   د یگو   کند و به طور خاص یم  یم ش شود و ممکن است الزم باشد با  زده یم  یر موضوع    باز شدن و گسیر

  پرونده را برآورده کند.   نیقرار دارد تا تعهدات ا  مایل  تیبا ادامه کار در موقع  Galactic  (. 15، در بند    TDLاصالح شود ")

(TDL  16، در بند) 

ی مایل موافقت،    TDL  مانند ه قرار    Galacticعهده  پرونده در    ی هااز همه جنبه  تیحما  ی"تعهدات مناسب را برا   نامه تامیر

همراه است    انهیکند" و با بودجه واقع گرا  دادخواست حفظ یم  تیو هدا   وکیل  نی راهنما  ی [ را برادهد ، حق ]ارسالنی   یم

(TDL    بند نت د  . (17، در  توافقنامه بودجه "کمک مهیم  افتم ی، در   جهیر  یس   که  قانون    اهداف  ر یبه عدالت و سا  به دسیر

   (. 17، در بند  TDLکند" )  یم   CPAویه وایه گر دریس دادخدا

ی مایل از منافع متهمان دفاع یمنامه  ج( توافق اضی نکرد   UIAنی اوکراین  خطوط هواکند.  تامیر ( موافقت  الف  Galactic، و  اعیر

ی در صورت لزوم تضم کرد که   به صالحیت    ج(  ،  است  نی قاعده تقبل و پاسخگومتعهد به    ب(  ،شود را متقبل یم  ها نهیهز   یر

وط به هرگونه حکم صادره از این دادگاه در خالل  اونتاریو  دادگاه   ، بند    TDL)دهد  رضایت یمدادریس و دعوی قضانی  مشر

19 .)  

  درصد 29آرنت  و    Galactic  یبرا   بی یترک  بازپرداخت، حداکیر    TDLمانند  ه کند.  غرامت دریافت نیمبیش از حد    Galacticد(  

 Cannon v. Fundsدر    10" که در پاراگراف  تحت عنوان "اعتبار فرضی   بلیعی م.  است  نی نها  غرامت  ا ی  مصالحهاز هرگونه  

for Canada Foundation ONSC 7686 2013   یدرصد  33موافقتنامه هزینه احتمایل    در مقایسه با ،  شده است  ، برریس  

ان    ،د نکنمنعقد یم معمول    که وکال بطور  ی رسد به    )چه   شود گروه شاکیان یممنجر به بازپرداخت بیشیر به  درصد    29این میر

ی مایل دادریس توساینکه اگر   ی  چنانچه  درصد بازپرداخت بیشیر شود    10ها تقاضای  ط صندوق تامیر شایک درخواست چنیر

  Galactic، متوجه شدم که    TDL، همانند    جهی(. در نت دیمراجعه کن  26-24  بندهای، در    TDLبه  )  . (ای را کرده باشدبودجه

 . کند غرامت دریافت نیم از حد  شی ب
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 پیشنهادی موارد ارائه شده مداخله کنندگان 

کنند ، بر این اساس  و آرنت بیش از حد غرامت دریافت یم  Galacticپیشنهادی اظهار داشتند که  مداخله کنندگان   .1

 همالوکاله هستند و  ( قرارداد حق33   1/ 3)% هزینه احتمایل  خواهان پرداخت تحت  هم    و آرنت  Galacticکه  

نتیجه در  مایل، که  ی  تامیر توافقنامه  % تحت  از  بیش  متحمل  شاکیان  آن، گروه  بودجه  هزینه  60ی  و  وکیل  های 

 یص   ارسالنی   الوکالهقراداد حقکه    حال ، در حایل  نیا اب شوند.  یم
 
ی چن  حا ی چ  یر الوکاله  قراداد حق  نکرده است ،   انیرا ب  ییر

است که   بازپرداخت    فقطزاریع روشن کرده  بدون  ترکیبی  یک   ، است  تقاضا شده  مایل  ی  تامیر موافقتنامه  تحت 

گذار و  های ترکیبی شمایهبازپرداختآمده است که "  زاریع  قراداد در  الوکاله.  هیچگونه پرداخبر تحت قراداد حق

  دادخوایه گرویه بسته به مدت زمان حل و فصل    های دعوی قضانی دادریس  %   24-29به    %     33  1/ 3وکیل از  

  . باشد یم دادگاه  د ییمنوط به تأ  در پایان دادخوایه گرویه نی نها هایبازپرداخت، و    ابد ی  کاهش یم

اض "غرامت بیش از حد" مداخله کنندگان پیشنهادی نی  اس است. آرنت موافقت کرد که قراداد  اسدر نتیجه اعیر

 را تغییر دهد که شامل همان مورد هزینهحق
های ترکیبی شود تا از هرگونه تردید در این خصوص  الوکاله ارسالنی

ی شود.    جلوگیر

وری" نیست، زیرا تحت رویکرد وکیل  مداخله کنندگان   .2 ی مایل "صی ها  آنپیشنهادی اظهار داشتند که توافقنامه تامیر

ی هرگونه هزینه  UIAالف( خطوط هوانی اوکراین   نامطلوب    متهم نیست. ب( اگر دولت ایران متهم باشد احتمال تعییر

من موافق  ها ممکن است اندک باشد.  متهم نباشد هزینه  UIAشود و ج( اگر خطوط هوانی اوکراین  بسیار کم یم

 نیستم. 

ی مایلموافقت این شکایت شامل خطوط هوانی    ادعا کرده است.   که ارسالنی   است  ی ابر اساس پرونده  نامه تامیر

انگاری علیه متهان ایران است. اگرچه رویکردهای  بعنوان متهم است و بدنبال خسارت مسامحه و سهل  UIAاوکراین  

قضانی در الیحه مدیریت و اجرا در نظر گرفته خواهد شد، این مسئله که شکایت علیه   مختلف وکال در دو دعوی

انگاری علیه انگاری و ادعای پیشنهادی مسامحه و سهلدر خصوص مسامحه و سهل  UIAهوانی اوکراین    خطوط

ایران یم ی دستورات هزینههزینه  تواند منجر به  متهمان  های متخصصان برای  ها، و هزینههای نامطلوب، تضمیر

 به مسائل استاندارهای مراقب
 

تقاضا کرده    رساالنی اکه    اینامهتوافق ،    جهیدر نت شود، قابل مباحثه نیست.    ترسیدگ

ور  شکایت  نیا  ییر گیپ  یبرا است  است.  ی مناسب و صی

"،    ه کنندگانمداخل .3 با هز 20توافقنامه  را  برا  یباالتر   نهی٪" خود  مایلنامه  توافق  یکه  ی  نظر گرفته شده    تامیر در 

هرگونه تفاوت در هزینه ممکن است )احتماال( در الیحه مدیریت و اجرا درنظر گرفته شود،  اوال،  کنند.   یم  سهیمقا

ی بودجه که هردو توافقنامه در حوزه اعتبار فرضی قرار یم ند ، ارتبایط ندارد.  ویل با الیحه تایید توافقنامه تامیر گیر

  یکمیر   نهیبا هز کنندگان  مداخله    الوکالهحققرارداد  که    ستی ن  ، قطیع  کرد اشاره    ارسالنی   وکیل، همانطور که    ثانیا 

       من هیچ موردی در خصوص این مسائل   شود. اجرا نیم  ا ی  دنظر یتجد   یهانهیشامل بازپرداخت و هز   را یانجام شود ، ز 

ی مایل که توسط ارسالنی مطرح شده ندارند. این موارد را مطرح  نیم بینم زیرا این موارد ارتبایط با الیحه تایید تامیر

 قطیع نیست. اظهارات مداخله کنندگان کردم که اشاره کنم حبر فرض واقیع 

  نامهیحال، به نظر من گواه  ن یبا ا  کشند.   "( را به چالش یمILAمستقل )"  اعتبار مشاوره حقوقر   ،  ه کنندگانمداخل .4

ILA  ی مایل نامه  ، اجرا ، و عواقب توافق  یر تفس   ی دهد که و ارائه شده توسط خانم هوروات نشان یم   را با ارسالنی   تامیر

م  هنگا  وجود ندارد که ارسالنی مداخله کنندگان  از اظهارات    تیحما   یبرا  نی مبنا  چیه  کرده است.   به طور کامل برریس

ی مایلنامه  توافق  یامضا که   ستمی موافق نمداخله کنندگان  بعالوه ، من با نظر   مسائل را درک نکرده است.   ن یا   تامیر

ی ملزم به تع  آرنت   ا ی  هورواتخانم   تا    خانم هورواتخدمات    یشده برا  نه یهز   حقوقر   مخارج   ییر مداخله  هستند 

ی از چن   ت یرا در حما  قانونی مورد    چیهمداخله کنندگان    کنند.   شیرا آزما  ایشانبتوانند قدرت مشاوره    کنندگان   یر

 ارائه ندادند.  ایگزاره

ممکن    بند فسخ ، ارسالنی   لیکنند که به دل  ادعا یم  را یکشند ز   را به چالش یم  الوکالهقراداد حق،  مداخله کنندگان   .5

ی مایلتوافقنامه  یامضا یاست برا  . ستمی . من موافق نباشد "تحت فشار" بوده  تامیر



رسیم   .1 ی در ماده تأییدیه کتبی اولیه  پیش نویس نسخه غیر پس از دریافت از وکیل توسط دادگاه ویرایش شد. هیچ تغییر
 نشده است. اعمال 

 ، ه
ً
ی چن   د ییتأ  یبرا  مدرگ   چیاوال   مداخله کنندگان و   الوکالهقرارداد حقهر دو  ،    ثانیا   وجود ندارد.   اسایسنی   یادعا  یر

  د یبا پرداخبر   یهانهیو هز   مخارجرا فسخ کند،   الوکالهحققرارداد    ، موکلاست که اگر    مفاد مشابه   یحاو  ارسالنی 

وارده یا  های  از هزینه  ها باالتر این هزینهارسالنی    الوکالهگرچه در قرارداد حقا   پرداخت شود.   وکیلبه    موکلتوسط  

های  هزینهپرداخت    فقط  قرارداد گرجی در  و    گذاری شده استپایه(  بصورت متناسب و ششکن)درصد بازپرداخت  

 در این مراحل ابتدانی  اما  ،  است الزم  ها  وارده و بازپرداخت
 

وجود ندارد که  هیچ شواهدی  ها  ها و دادریسرسیدگ

ی مایل  برای    او الوکاله ارسالنی باعث افزایش فشار بر  حقنشان دهد مبنای "درصد" در قراداد   پذیرش توافقنامه تامیر

 دریافت کرده بود.   ILAحقوقر مستقل  ه از خانم هوروات هم مشاور باشد، به ویژه اینکه  شده

را به  کنم که آیا نقش مداخله کننده  اعالم نیمکنم. در نتیجه  را رد یمبه دالیل فوق من اظهارات مداخله کنندگان  

 کردم یا نه.  ها اعطا یمآن

 

 ها دستور  و هزینه

 

ی مایل را تایید یم  الوکاله ارسالنی اصالح  اشاره کردم، قرار است قرارداد حقکنم. همانطور که در باال  توافقنامه تامیر

دهم.  ای برای الیحه نیمدستور هیچ هزینهشود.    است  الوکاله زاریع ذکر شدهای که در قرارداد حقتا شامل نکتهشود  

ای برای این مسائل آماده  ادله، هیچ  را برریس کند های مداخله کنندگان  همطالب و داداگرچه ارسالنی مجبور بود  

بنابراین مبنانی  به درازا کشیده نشد.  جلسه استماع به شکل قابل توجه    ،این اظهارات  یو در نتیجهنشده بود،  

 نیافتم.  مداخله کنندگان برای دستور هزینه علیه 

ی  های  مطالب و دادهمهلت مبادله  درخواست کرده است  همانطور که وکیل مداخله کنندگان  ،  طبق رضایت طرفیر

های جلسات  . وکال ممکن است تاری    خکنمتمدید یم 1399مهر  10الیحه را تا زمان الیحه مدیریت و اجرا در تاری    خ 

تمایم  به دلخواه خودشان و به شکیل که برایشان مناسب است تغییر دهند و تنظیم کنند ویل  بازپریس از شهود را  

 ها برای مبادله ادله به همان صورت باقر خواهند ماند.  تاری    خ 

 

 

ی گلستاین جی                                                                      1399شهریور  31تاری    خ:   بنجامیر

 امضای قاضی                                                                                                                         

 

 


