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ماهیت طرح و الیحه و نمای کیل
امروز در جلسه کنفرانس ویدیون  ،توافقنامه پیشنهادی ر ی
تامی مایل را تأیید کردم که در  22بهمن سال "( 1398توافقنامه
ی
ی
ر
تامی مایل") ب ر ی
ری
دادگسیی و وکالی مدافع ("آرنت")) و Galactic PS752
("ارسالن")  ،وکیل (تام آرنت  ،وکالی
ی خواهان
که تام ر ی
ی کننده مایل دعوی قضا ین است و شخص ثالث محسوب یمشود )"Litigation Funding LLC ("Galactic PS752
منعقد شده بود.
وکیل مدافع هواپیمان ب ر ی
ی الملیل اوکراین )" PJSC ("UIAبا تصویب توافقنامه مایل مخالفت نکرد .دادستان کل کانادا به
ی
نمایندگ از وزارت امور خارجه موضیع نگرفت.
گرج و زاریع که مداخله کنندگان پیشنهادی هستند ی
فقط ی
(گرج شایک  CV-20-635078-00CPاست) با تصویب توافقنامه
ری
.
ی
"[گرج] آماده است که در زمان بازگشت الیحه
تامی مایل مخالفت کردند وکیل مداخله کنندههای پیشنهادی اطالع داد که
ی
ری
تاخی گزارشهای پشتیبان خود را ارائه دهد .براین اساس  ،من اظهارات
تامی مایل در تاری خ  31شهریور  1399بدون تعویق و ر
گیی من در مورد تصویب موافقتنامه
مداخله کنندههای پیشنهادی را شنیدم .با توجه به اینکه هیچ یک از اظهارات ،نتیجه ر
تغیی نداده است؛ پیش از الیحه مدیریت و اجرا برای ر ی
ری
تعیی اینکه کدامیک از دادخوایههای گرویه به مرحله
تامی مایل را ر
ر
ی
بعد که الیحه صدور گواهینامه یمباشد برود ،تصمییم مبب بر درسب شاکیان در دادخوایه گرویه دیگری که بدنبال مداخله
کتب اولیه
غیرسیم پس از دریافت از وکیل توسط دادگاه ویرایش شد .هیچ ر
 .1پیش نویس نسخه ر
تغییی در ماده تأییدیه ی
اعمال نشده است.

تامی مایل بودند ،نگرفتم .الیحه ر ی
در تایید الیحه ر ی
تامی مایل  ،الیحهای است که شایک دیگری در دادخوایه گرویه پیشنهادی
مرتبط با ر ی
همی موضوع مطرح کرده است.
موافقتنامه ر ی
تامی مایل
ی
تامی مایل تقریبا مشابه موافقتنامه ر ی
کنون ،موافقتنامه ر ی
تامی مایل در JB & M Walker Ltd./1523428
در الیحه
ی
)” Ontario Inc. v. TDL Group, 2019 ONSC 999 (“TDLیمباشد که به تایید قاض مورگان رسیده است .در توافقنامه
تامی مایل برای کل مراحل دادخوایه  ،از جمله اجرای احکام و فرجامخوایهها  ،بازپرداخت ترکیب کیل ر
مشیک ب ر ی
ری
ی Galactic
ی
 PS752و آرنت در نظر گرفته شده است که ب ر ی
ی  24تا  29درصد از عواید حاصل یمباشد Galactic PS752 .طبق بودجهای
ر
ر
جانب را پرداخت خواهد کرد.
که من برریس کردهام و منطق به نظر یمرسد  ،هزینههای حقوق  ،بازپرداخت و هزینههای ی
ر
بودجه برای جلوگ ریی از ارائه مزیت دعوی قضان به متهم فاش نشد (به بند  TDL 18مراجعه کنید) .چن ر ی
اصالحان در
ی
ی
ر
توافقنامه ثبت شده در صحن ی
علب مناسب بود .توافقنامه ر ی
حقوق  ،بازپرداختها
تامی مایل نیازی به بازپرداخت هزینههای
یا هزینههای نامطلوب ندارد .این پرداختها توسط  Galactic PS752از عواید حاصله و به صورت غیقابل ر
اسیداد انجام
ر
یمشود.
تامی مایل موارد زیر را ر ی
نی ر ی
توافقنامه ر ی
تامی یمکند:
تضمی هزینهها را ر ی
ری
نی متقبل یمشود؛
الف)  Galactic PS752در صورت لزوم
ر
محافظب که دادگاه صادر یمکند پ ریوی یمکند؛
ب)  Galactic PS752به صالحیت دادگاه رضایت یمدهد و از هرگونه احکام
ی
رسالن حق هدایت و حل و فصل دادریس را دارد؛
ج) فقط ا
پاسخگون است؛
د)  Galactic PS752ملزم به قاعده تقبل و
ی
ی
ه) محرمانه بودن هر گونه ارتباطات یا اسنادی که ممکن است ب ر ی
ارسالن و  Galactic PS752رد و بدل شود ،
ی آرنت ،
ی
ی
ارسالن یم شود؛ و
قانون
محافظت یمشود و مشمول کلیه امتیازات
و) خاتمه توافقنامه ر ی
تامی مایل فقط با تأیید دادگاه است.
ر
ر
ی
حقوق مستقیل از وکیل دادخوایه گرویه و ی
ارسالن قبل از اجرای موافقتنامه ر ی
حقوق
قاض انجمن
تامی مایل  ،مشاوره
انتاریو  ،ژاکل ر ی
ی هوروات دریافت کرد.
نیاز به ر ی
قضان
تامی مایل شخص ثالث در دعوی
ی
ی
ی کند یا عهدهدار ر ی
جانب را تأم ر ی
در نبود موافقتنامه ر ی
تامی مایل
تامی مایل  ،ارسالن در جایگایه نیست که بخواهد هزینههای ی
ی
ارسالن از آرنت خواست که بدنبال ر ی
قضان که شخص ثالث محسوب
تامی کننده مایل دعوی
قضان باشد .درنتیجه
دعوی
ی
ی
ی
ی
همچنی اطمینان حاصل کند که آرنت منابع مایل مورد نیاز
یمشود باشد که نه تنها از دار یانهای ارسالن محافظت کند بلکه
ر
ی
قانون کامل شکایت علیه متهمان بر پایه " پرداخت به اندازه مخارج و هزینهها " در اختیار دارد.
را برای پیگرد
Galactic PS752
)" Galactic PS752Galactic Litigation Partners LLC ("Galacticرشکت مادر  Galactic PS752استGalactic .
ری
قضان باتجربهای است که به طرفها ین که آمادگ پذیرش خطرات مرتبط با دادخوایه را ندارند و
تامی کننده مایل دعاوی
ی
کتب اولیه
غیرسیم پس از دریافت از وکیل توسط دادگاه ویرایش شد .هیچ ر
 .1پیش نویس نسخه ر
تغییی در ماده تأییدیه ی
اعمال نشده است.

یا منابع مایل ی
کاق را برای پیگ ریی ادعاهای خود ندارند  ،کمک یمکند .در تاری خ  11خرداد  1399دار یانهای کل ،Galactic
 75میلیون دالر آمریکا ،کل بدیهها  21/6میلیون دالر آمریکا و شمایه این رشکت بیش از  60میلیون دالر آمریکا یمباشد.
درصورت نیاز وجه نقد از  Galacticدر اختیار  Galactic PS752قرار یم گ رید.
تجزیه و تحلیل
ی
من تجزیه و تحلیل مستدل ی
قاض مورگان در  TDLرا تکرار نیم کنم  ،که در آن وی موافقتنامه ر ی
کسان با
تامی مایل تقریبا ی
 Galacticرا در نظر گرفت و تصویب کرد .برای ن بردن به این مطلب که موافقتنامه ر ی
تامی مایل فعیل رشایط موردنظر را
ی
برآورده یمکند به تجزیه تحلیل او تکیه یمکنم همانطور که در Houle v . St. Jude Medical Inc., 2017 ONSC
) 5129 (SCJتنظیم و در  ONSC 6352 2018به تایید رسید.
در پرونده فعیل متوجه شدم که:
ی
ر
الف) موافقتنامه ر ی
دسییس به عدالت الزم است.
ارسالن در صورت عدم محافظت در برابر هزینههای
تامی مایل برای
مطمی شود كه منابع قابل ر
ی
دسییس برای
نامطلوب  ،نیمتواند دادخوایه را انجام دهد و آرنت به این توافقنامه نياز دارد تا
تعقيب ادعا را در اختيار دارد ( ، TDLبند .)12-8
ی
ب) موافقتنامه ر ی
انسان وکالی دادخوایه گرویه محافظت
تامی مایل کمک قابل توجه یم کند  ،زیرا "از شمایه مایل و
ی
ی
ی
یمکند در حالیکه اطمینان حاصل یمکند [ارسالن] و گروه شاکیان دارای نمایندگان قانون کاق هستند" ( ، TDLدر بند .)13
همانند  ، TDLهزینههای وکیل باید به طور کامل از عواید حاصله و به صورت غی ر
اسیداد  ،تحت بودجهای پرداخت شود
ر
قضان پوشش یمدهد  ،فراهم
که "برآورد معقویل از هزینهها و بازپرداختها ین را که  Galacticیط مراحل دادریس و دعوی
ی
ر
یم کند و به طور خاص یم گوید که مبالغ در اینجا تخم ر ی
ی زده یمشود و ممکن است الزم باشد با باز شدن و گسیش موضوع
اصالح شود "( ، TDLدر بند  Galactic .)15با ادامه کار در موقعیت مایل قرار دارد تا تعهدات این پرونده را برآورده کند.
( ، TDLدر بند )16
همانند  ، TDLموافقتنامه ر ی
تامی مایل "تعهدات مناسب را برای حمایت از همه جنبههای پرونده در عهده  Galacticقرار
ی
[ارسالن] را برای راهنما ین وکیل و هدایت دادخواست حفظ یم کند" و با بودجه واقع گرایانه همراه است
یم دهد  ،حق
ر
( ، TDLدر بند  .)17در نتیجه  ،دریافتم که توافقنامه بودجه "کمک مهیم به دسییس به عدالت و سایر اهداف قانون
دادریس دادخوایه گرویه  CPAیم کند" ( ، TDLدر بند .)17
تامی مایل از منافع متهمان دفاع یمکند .خطوط هوان اوکراین  UIAر
اعی ی
ج) توافقنامه ر ی
اض نکرد ،و  Galacticالف) موافقت
ی
کرد که در صورت لزوم تضم ر ی
ی هزینهها را متقبل یمشود ،ب) متعهد به قاعده تقبل و پاسخگو ین است  ،ج) به صالحیت
دادگاه اونتاریو ر
قضان رضایت یمدهد ( ، TDLبند
مشوط به هرگونه حکم صادره از این دادگاه در خالل دادریس و دعوی
ی
.)19
ر
حداکی بازپرداخت ترکی یب برای  Galacticو آرنت 29درصد
د)  Galacticبیش از حد غرامت دریافت نیمکند .همانند ، TDL
از هرگونه مصالحه یا غرامت نهان است .م ی
ی
بلیع تحت عنوان "اعتبار فرض" که در پاراگراف  10در Cannon v. Funds
ی
 ، for Canada Foundation ONSC 7686 2013برریس شده است ،در مقایسه با موافقتنامه هزینه احتمایل  33درصدی
ر
که وکال بطور معمول منعقد یمکنند ،این ر ی
بیشی به گروه شاکیان یمشود (چه رسد به
میان  29درصد منجر به بازپرداخت
ر
بیشی شود چنانچه شایک درخواست ر ی
اینکه اگر توسط صندوق ر ی
چنی
تامی مایل دادریسها تقاضای  10درصد بازپرداخت
بودجهای را کرده باشد)( .به  ، TDLدر بندهای  26-24مراجعه کنید) .در نتیجه  ،همانند  ، TDLمتوجه شدم که Galactic
بیش از حد غرامت دریافت نیمکند.
کتب اولیه
غیرسیم پس از دریافت از وکیل توسط دادگاه ویرایش شد .هیچ ر
 .1پیش نویس نسخه ر
تغییی در ماده تأییدیه ی
اعمال نشده است.

موارد ارائه شده مداخله کنندگان پیشنهادی
.1

.2

.3

.4

.5

مداخله کنندگان پیشنهادی اظهار داشتند که  Galacticو آرنت بیش از حد غرامت دریافت یمکنند  ،بر این اساس
که  Galacticو آرنت هم خواهان پرداخت تحت هزینه احتمایل ( )33 1/3%قرارداد حقالوکاله هستند و هم
تحت توافقنامه ر ی
تامی مایل ،که در نتیجهی آن ،گروه شاکیان متحمل بیش از  60%هزینههای وکیل و بودجه
ی
ارسالن صیحا چن ر ی
ی چ ر ییی را بیان نکرده است  ،قراداد حقالوکاله
یمشوند .با این حال  ،در حایل که قراداد حقالوکاله
ی
تامی مایل تقاضا شده است  ،بدون
کیب تحت موافقتنامه ر
زاریع روشن کرده است که فقط یک بازپرداخت تر ی
ر
کیب شمایهگذار و
هیچگونه
پرداخب تحت قراداد حقالوکاله .در قراداد زاریع آمده است که "بازپرداختهای تر ی
قضان بسته به مدت زمان حل و فصل دادخوایه گرویه
وکیل از  % 33 1/3به  % 24-29دادریسهای دعوی
ی
کاهش یم یابد  ،و بازپرداختهای نها ین در پایان دادخوایه گرویه منوط به تأیید دادگاه یمباشد.
در نتیجه ر
اعیاض "غرامت بیش از حد" مداخله کنندگان پیشنهادی یناساس است .آرنت موافقت کرد که قراداد
ی
کیب شود تا از هرگونه تردید در این خصوص
حقالوکاله ارسالن را ر
تغیی دهد که شامل همان مورد هزینههای تر ی
جلوگیی شود.
ر
ی
ی
تامی مایل "صوری" نیست ،زیرا تحت رویکرد وکیل آنها
مداخله کنندگان پیشنهادی اظهار داشتند که توافقنامه ر
ی
تعیی هرگونه هزینه نامطلوب
هوان اوکراین  UIAمتهم نیست .ب) اگر دولت ایران متهم باشد احتمال ر
الف) خطوط ی
.
هوان اوکراین  UIAمتهم نباشد هزینهها ممکن است اندک باشد من موافق
بسیار کم یمشود و ج) اگر خطوط
ی
نیستم.
ی
موافقتنامه ر ی
هوان
تامی مایل بر اساس پروندهای است که ارسالن ادعا کرده است .این شکایت شامل خطوط
ی
اوکراین  UIAبعنوان متهم است و بدنبال خسارت مسامحه و سهلانگاری علیه متهان ایران است .اگرچه رویکردهای
قضان در الیحه مدیریت و اجرا در نظر گرفته خواهد شد ،این مسئله که شکایت علیه
مختلف وکال در دو دعوی
ی
هوان اوکراین  UIAدر خصوص مسامحه و سهلانگاری و ادعای پیشنهادی مسامحه و سهلانگاری علیه
خطوط
ی
ری
تضمی دستورات هزینهها ،و هزینههای متخصصان برای
متهمان ایران یمتواند منجر به هزینههای نامطلوب،
ی
رسیدگ به مسائل استاندارهای مراقبت شود ،قابل مباحثه نیست .در نتیجه  ،توافقنامهای که ارساالن تقاضا کرده
است برای پیگ ریی این شکایت مناسب و یصوری است.
مداخله کنندگان  ،توافقنامه " "٪20خود را با هزینه باالتری که برای توافقنامه ر ی
تامی مایل در نظر گرفته شده
مقایسه یم کنند.اوال ،هرگونه تفاوت در هزینه ممکن است (احتماال) در الیحه مدیریت و اجرا درنظر گرفته شود،
تامی بودجه که هردو توافقنامه در حوزه اعتبار ی
ویل با الیحه تایید توافقنامه ر ی
گیند  ،ارتبایط ندارد.
فرض قرار یم ر
ی
ارسالن اشاره کرد  ،قطیع نیست که قرارداد حقالوکاله مداخله کنندگان با هزینه ر
کمیی
ثانیا  ،همانطور که وکیل
انجام شود  ،زیرا شامل بازپرداخت و هزینههای تجدیدنظر یا اجرا نیمشود .من هیچ موردی در خصوص این مسائل
ی
نیمبینم زیرا این موارد ارتبایط با الیحه تایید ر ی
ارسالن مطرح شده ندارند .این موارد را مطرح
تامی مایل که توسط
کردم که اشاره کنم ر
حب فرض واقیع اظهارات مداخله کنندگان قطیع نیست.
ر
مداخله کنندگان ،اعتبار مشاوره حقوق مستقل (" )"ILAرا به چالش یم کشند .با این حال ،به نظر من گواهینامه
ی
 ILAارائه شده توسط خانم هوروات نشان یمدهد که وی تفس ری  ،اجرا  ،و عواقب توافقنامه ر ی
ارسالن
تامی مایل را با
ی
به طور کامل برریس کرده است .هیچ مبنا ین برای حمایت از اظهارات مداخله کنندگان وجود ندارد که ارسالن هنگام
امضای توافقنامه ر ی
تامی مایل این مسائل را درک نکرده است .بعالوه  ،من با نظر مداخله کنندگان موافق نیستم که
ر
خانم هوروات یا آرنت ملزم به تع ر ی
یی مخارج حقوق هزینه شده برای خدمات خانم هوروات هستند تا مداخله
ی
کنندگان بتوانند قدرت مشاوره ایشان را آزمایش کنند .مداخله کنندگان هیچ مورد قانون را در حمایت از چن ر ی
ی
گزارهای ارائه ندادند.
ی
مداخله کنندگان  ،قراداد حقالوکاله را به چالش یم کشند زیرا ادعا یم کنند که به دلیل بند فسخ  ،ارسالن ممکن
است برای امضای توافقنامه ر ی
تامی مایل "تحت فشار" بوده باشد .من موافق نیستم.
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ً
اوال  ،هیچ مدرگ برای تأیید چن ر ی
ی ادعای یناسایس وجود ندارد .ثانیا  ،هر دو قرارداد حقالوکاله مداخله کنندگان و
ی
ر
پرداخب باید
ارسالن حاوی مفاد مشابه است که اگر موکل ،قرارداد حقالوکاله را فسخ کند ،مخارج و هزینههای
ی
ارسالن این هزینهها باالتر از هزینههای وارده یا
توسط موکل به وکیل پرداخت شود .اگرچه در قرارداد حقالوکاله
درصد بازپرداخت (بصورت متناسب و ششکن) پایهگذاری شده است و در قرارداد ی
گرج فقط پرداخت هزینههای
ابتدان رسیدگها و دادریسها هیچ شواهدی وجود ندارد که
وارده و بازپرداختها الزم است ،اما در این مراحل
ی
ی
ی
تامی مایل
نشان دهد مبنای "درصد" در قراداد حقالوکاله ارسالن باعث افزایش فشار بر او برای پذیرش توافقنامه ر
ر
حقوق مستقل  ILAدریافت کرده بود.
شده باشد ،به ویژه اینکه از خانم هوروات هم مشاوره
به دالیل فوق من اظهارات مداخله کنندگان را رد یمکنم .در نتیجه اعالم نیمکنم که آیا نقش مداخله کننده را به
آنها اعطا یمکردم یا نه.
دستور و هزینهها
ی
توافقنامه ر ی
ارسالن اصالح
تامی مایل را تایید یمکنم .همانطور که در باال اشاره کردم ،قرار است قرارداد حقالوکاله
شود تا شامل نکتهای که در قرارداد حقالوکاله زاریع ذکر شده است شود .دستور هیچ هزینهای برای الیحه نیمدهم.
ی
ارسالن مجبور بود مطالب و دادههای مداخله کنندگان را برریس کند ،هیچ ادلهای برای این مسائل آماده
اگرچه
.
مبنان
نشده بود ،و در نتیجهی این اظهارات ،جلسه استماع به شکل قابل توجه به درازا کشیده نشد بنابراین
ی
برای دستور هزینه علیه مداخله کنندگان نیافتم.
ری
طرفی ،همانطور که وکیل مداخله کنندگان درخواست کرده است مهلت مبادله مطالب و دادههای
طبق رضایت
الیحه را تا زمان الیحه مدیریت و اجرا در تاری خ  10مهر  1399تمدید یمکنم .وکال ممکن است تاری خهای جلسات
تغیی دهند و تنظیم کنند ویل تمایم
بازپریس از شهود را به دلخواه خودشان و به شکیل که برایشان مناسب است ر
تاری خها برای مبادله ادله به همان صورت ر
باق خواهند ماند.
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ری
بنجامی گلستاین یج
امضای ی
قاض
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