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 دادگاه عال 

 اونتاریو

 

 وم دوشنبه بیست و د                                          )                                                   جناب 

 2021فوریه سال  )                                        قاضی گلستاین

 2022وئن  ژ   3امضا شده به تاری    خ                                                                                                   

 ابی   م

 امید ارسالن  

 خواهان

 -و-

،  PJSCیل اوکراین المل بی   ، هواپیمان  الیمب اسپاه پاسدارن انقالجمهوری اسالیم ایران، س

 پراتور موشیک نام محفوظا و 

 هاخوانده

 S.O. .1992 ،C6، 1992یههای گرو دریسقانون داها تحت دادریس

 

 حکم

 خوایه گرویه دادبه عنوان    خوایهداد  به اینرسیم    جوز م، برای صدور    هانخواتوسط  که  ،    حهیل ین  ا

ی   ،مدافعانعلیه   جمهوری اسالیم ایران و سپاه پاسداران انقالب اسالیم )"متهمان ایران"( ، هواپیمایی بی 

کنفرانس   طریق از این روز ، ارائه شده بود؛ در ، نام محفوظپراتور موشیکا  و  PJSC ("UIA") الملیل اوکراین

 .شد  استماع ویدیویی 

ق م رائت  در  الیحه  شواهسوابق  و  مدارک  خواهان،  رسیم  دادجوز  لیست  و  پرتکرار های گرویه  ریسد 

وکواهانخ اظهارات  استماع  در  و  ی یل گر ،  بی  هواپیمایی  وکیل  اوکراینوه،  و   الملیل  مداخلهو  گران  کیل 

 ر نیافت؛ ضو کس برای مدافعان ایران و اپراتور موشیک نام محفوظ حپیشنهادی، هیچ



ی و با اعالم اینکه   خوایه با  ور مجوز رسیم برای این داددخالفتی با صیل اوکراین مالملخوانده هواپیمایی بی 

ایط مندرج در این   : اند خته شدهقرص شنامدافعان ایران بطور غیایی م ، حکم ندارد شر

 

صالح  اش  خرین ویرایبا آخواست کند که خواهان شکایت را به شکل دادکم یم دادگاه بدینوسیله ح .1

در این    خواهانو امید ارسالیی را به عنوان  ا بعنوان پیوست الف ضمیمه شده،  جکند که در این

نامه هیوا موالیی بدون وصیت    ماترکبه عنوان معتمد  در ظرفیت خود  با امید ارسالیی    خوایهداد

را  هللا  فتحو  د،  کنیمجایگزین   هزارخایی  خود  )وحید(  ظرفیت  عنوان  در  نارص    ماترک  مجریبه 

و   .  د کن یماضافه خوایه جو را بعنوان خواهان در این دادحق مدیی و حبیب  هز پورشابوسیتی و فی 

بدی .2 دادگاه  ماده  نوسیله  این  دادریسقانو   5بموجب  ،  ن  ج  1992های گرویه  آخرین ،  6،  طبق 

 کند. جوز رسیم اعطا یمخوایه گرویه مین داده اای گرویه ( به) قانون دادریس اصالحیه

 که گروه بصورت زیر تعریف شود:   کند کم یمحاین دادگاه  .3

ی الملیل اوکراین حضور داشتند و   PS752 مسافرایی که در پرواز  -گروه مسافر  الف(   هواپیمایی بی 

ی یا توافق ،  c  26، اصالحیه  R.S.C   1985  ،cطبق قانون حمل و نقل هوایی ،   نامه و / یا سایر قوانی 

در دادگاه عایل  خسارت  مطالبه  حق  ،    ی که ممکن است در استان یا قلمرو آنها قابل اجرا باشد ا

ی ،    خواندهعلیه  شفافیت ، افراد زیر    ر ظو . بمن  را دارند انتاریو     گروه از این    ، اوکراینیلالملهواپیمایی بی 

ی اهو  وظیفهدر حال  کارمندان   ( 1)   :مستثتی هستند از جمله اعضای خدمه  الملیل اوکراینپیمایی بی 

ی  ی اهو  آنها علیه  تشکایا مسافرایی که   ( 2)  و .پرواز و خدمه کابی  قانون   طبق  الملیل اوکراینپیمایی بی 

  .تحت صالحیت دادگاه های کانادا نیستند،    c 26، اصالحیه  R.S.C   1985  ،cحمل و نقل هوایی ،  

مطالبه ب(   خانو گروه  الملیل  آ  -ادهکننده  ی  بی  هواپیمای  مسافران  خانواده  اعضای  از  دسته  ن 

،  تتی ، پدربزرگ و مادربزرگمادر ناپدر و  شامل همرس ، پدر و مادر ،  )  PS752 هواپیمایی اوکراین پرواز

، نوه و هر شخص دیگری که مسافر برای آنها   رزند ناتتی فبرادر ، خواهر ، فرزند ، فرزندخوانده ،  

، اصالح R.S.O    ،1990  ،c  F3،    قانون خانواده  61که طبق ماده  حسوب شود(  بجای والدین م 

ی پیمایی ب اهو   یا علیهشده،   قانون حمل و نقل هوایی ،     ضمیمه  2جدولو     s     (5  )2  الملیل اوکراینی 

R.S.C   1985  ،c  اصالحیه ،C  26  ، ی یا توافق نامه ای که ممکن است در استان یا   و / یا سایر قوانی 



،  شفافیت  ر ظو بمن  .   را دارند در دادگاه عایل انتاریو  خسارت  مطالبه  حق  ،    قلمرو آنها قابل اجرا باشد 

ی ،    خواندهعلیه  افراد زیر   عضای خانواده  ا  :مستثتی هستند  گروهاز این    ، اوکراینیلالملهواپیمایی بی 

ی الم  شکایاتمسافرایی که     R.S.Cقانون حمل و نقل هوایی ،  لیل اوکراین تحت  آنها علیه هواپیمایی بی 

1985  ،c  اصالحیه ،C  26  ، عضای جموع " ا ) در م    .تحت صالحیت دادگاه های کانادا نیستند

 گروه"(.  

به   گروهاز طرف اعضای    خواسته دعویکه ماهیت ادعاهای مطرح شده ، و    کند حکم یماین دادگاه  .  4

ح مندرج در    .جدول "الف" ضمیمه شده است  در خرین ویرایش با آخواست دادشر

ی به عنوان خود در ظرفیت که امید ارسالیی   کند حکم یم بدین وسیله  این دادگاه . 5 ، هیوا موالیی  ماترک  امی 

وزه مدیی ،   اترکم  جریم ، به عنوان  در ظرفیت خود وحید( هزارخایی  )   هللافتحو   نارص پورشابوشیتی و فی 

در   خواهانحبیب حق جو به عنوان نماینده  ، و    شوند منصوب  شاکیان  نماینده  به عنوان  برای گروه مسافر  

   .شودخانواده منصوب   نکنندگامطالبه گروه

وکیل  )"  .منصوب یم شود  کیل برای گروهو به عنوان   TWA LAWکه  کند  کم یمحبدین وسیله  این دادگاه  .  6

 . "( گروه

 ت. ، مندرج شده اسضمیمه  " جدول ب"رد که موارد عام در دادادگاه اعالم یماین . 7

د دادریس    رویسر  "ج" جدول  در که طرح دعوی پیوست شده    کند حکم یماین دادگاه  .  8 عمیل برای پیشیی

ی    با است و در صورت نیاز     با دستورالعمل های دادگاه در یک کنفرانس مدیریت پرونده یا    و توافق طرفی 

 سازی شود.  شفافیا  ویرایش، ممکن است  از دادگاه درخواست

 ند. کیمصادر ضمیمه در جدول " د " را له دستور تایید ابالغیه مجوز رسیم ن دادگاه بدینوسی. ای9

 :داده شود  گروهبه روش زیر به   مجوز رسیم ابالغیهکه   کند حکم یماین دادگاه . 10

ونییک و / یا  الف(        ییک و /   گروهثبت شده به هر یک از اعضای   پستاز طریق ارتباط الکیی ی در آدرس فی 

ی  یا آدرس ایمیل ارائه شده توسط ی   در مواردی که   .ود شارسال   الملیل اوکراینهواپیمایی بی  الملیل هواپیمایی بی 



اما هیچ آدرس   دادهارائه    وکیل گروهدر زیر به    18و    17را طبق بندهای    گروهشماره تلفن یک عضو   اوکراین

ییک و / یا آدرس ایمیل ارائه نشده است ،  ی  ؛ یا روش های مشابه ارسال شود  پیامک از طریق باید  ابالغیهفی 

 اشته شود؛گذ  www.flightps752.caایت ب( در وبس

 د.  ارائه دهداشته باشد  خیص که تقاضا به هر شغیه را ابال روه وکیل گ ج( 

و روزنامه فاریس زبان     Globe and Mail    ،National Post هایروزنامه  در هر یک از   نوبتیک    د( در 

 .شودایران جوان منترسر 

د ، در    10الف و    10های اجرای ابالغیه مجوز رسیم مندرج در بند  که هزینه  کند حکم یم. این دادگاه  11

ی در ا باشد، بخواهان یمتدا به عهده اب داد برای خواست بعدی درنظر گرفیی  ع. یک یا چند مدافاز  اسیی

ه دقانون دادریس گرویه را برآور   s  17  آن الزامات  بالغیه مجوز رسیم و توزی    عکند ا. این دادگاه اعالم یم12

 . کند یم

کت    کند حکم یم له  . این دادگاه بدینوسی13 بعنوان مجری ابالغیه    RicePoint Administrationکه شر

 گردد. منصوب یم

به مجری    میل شده انرصافاز طریق ارسال فرم تکه اعضای گروه ممکن است  ک  کند حکم یماین دادگاه    . 14

خواست ممکن  این در   رصاف دهند. ان  روند دادریس گرویهاز    ،است  که در جدول ه ضمیمه موجود ،  ابالغیه

ا قبل از  ، ی2022ژانویه    8،  1400دی    18ید در روز  ، ایمیل یا پیک ارسال شود اما باطریق پستست از  ا

  آن دریافت شود. ) "مهلت انرصاف"( 

 ود ندارد. جکه امکان انرصاف اعضا پس از پایان مهلت انرصاف و   کند حکم یم. این دادگاه 15

باید    و مجری ابالغیهگروه  روز از مهلت انرصاف، وکیل    14ت  دهد که ظرف مد. این دادگاه دستور یم16

خه از فرم ، یک نساند حویل دادهت زارش دهند و اسایم افرادی که فرم کامل و معتیی انرصاف را  به دادگاه گ

فوق مندرج شده ، کامل    10ابالغیه مجوز رسیم همانگونه که در بند  دیه اینکه  )های( انرصاف به همراه تایی

http://www.flightps752.ca/


ی گردیده است د گردید  خواهمهر و موم شده تحویل این گزارش ند. ئه دهااوکراین ار یل  المل، به هواپیمایی بی 

 خواهد بود.  خشر از پرونده دادگاه ن خواهد ماند و بو محرمانه باقی 

ی روز از این حکم    15کند که ظرف  یمحکم  . دادگاه  17 ست  مل مانیفخه کایل اوکراین نسالملهواپیمایی بی 

خرین آها،  ه، شامل نام آنو ه لیست اعضای گر ع دارد، به همراال حدی که اط، تا    752س  امسافران پرواز ی  

ییکخته شدهتماس شنااطالعات   ی ناسایی اعضای گروه ظور شمنبرا    های ایمیل آدرسو    ، از جمله آدرس فی 

به و   هستند   ابالغیه مجوز رسیمق دریافت  که دارای ح ارا،  تلفنئه دهد.  کیل گروه  های اعضای شماره 

ی   ،گروه بی  اوکراین مطل اگر هواپیمایی  باشد،  الملیل  بند  ع  در  مندرج  اهداف  در فوق(  الف    ) 10بمنظور   ،

 ئه شود. راند، باید به وکیل گروه انداشته باش مستقلعضای گروه وکیل اکه صورتی

ی که   اردی. در مو 18 باید تقل دارند، اعضای گروه وکیل حقوقی مس  وکراین معتقد استالملیل اهواپیمایی بی 

ی   مستقل آدرس فی 
مشاور حقوقی مستقل یا  گروه را جویا شود.    ییک و / یا آدرس ایمیل عضو از وکیل حقوقی

 گروه   وکیلسپس  که  ماس درخواستی را ارائه یم دهد ،  نیست یا اطالعات ت  وکیل عضو گروهتأیید یم کند که  

ییک   اعضای گروهحقوقی مستقل    وکیلاگر    .استفاده کندباید از آن    رائه ابالغیهابه منظور   ی نتواند آدرس فی 

ی  را ارائه دهد ، سپس  گروهو یا آدرس ایمیل عضو    وهگر شماره تلفن عضو  باید     الملیل اوکراینهواپیمایی بی 

 )الف( فوق   10بند    تحت    غابال از شماره تلفن برای اهداف    وکیل گروه باید دهد و  ارائه    گروهوکیل  را به  

 استفاده کند. 

برای  باید  این دستور فقط    17از اطالعات ارائه شده طبق بند  وکیل گروه  که    کند یم حکم  این دادگاه  .  19

  .هیچ هدف دیگری نه برایو  یم استفاده کند سغیه مجوز ر ابال تسهیل 

یم 20 حکم  دادگاه  این  مجر کند که  .  و  ابالغیهوکیل گروه  م،  ی  نباید  باید  و  حفظ کنند  را  بودن  حرمانه 

اک    چهیرا با    17اطالعات ارائه شده طبق بند   گذارند ، مگر اینکه انجام این کار برای ب شخص دیگری به اشیی

 . باشد  وریخوایه رصی وی قضایی این داددع یا سایر مراحل مربوط به  مجوز رسیمانجام ابالغیه 

له حکیم اجباری برای ارائه اک کند که این حدارد و حکم یم. این دادگاه اعالم یم21 ی طالعات توسط م بمیی

ی  ی مرب هواپیمایی بی  ق اینکه مطابجمله  خیص است ، از  وط به حریم شالملیل اوکراین در حوزه معنایی قوانی 

ونیالعات شقانون حفاظت از اط  (c)(3)7خش مات ببا الزا  باشد. یم SC 2000, c 5  یک خیص و اسناد الکیی



ی که این دستور  کند  حکم یم این دادگاه  .  22   حریم خصوض حفظ    حاکم  مطابق با هرگونه الزامات قوانی 

ی  العات  اطبدون رضایت  درباره افشای  خیص  که به هر ش  شود یم   قلمداد   الملیل اوکراینبرای هواپیمایی بی 

 الع دهد. اطمورد نیاز این حکم 

ی  که  کند بدینوسیله حکم یماین دادگاه . 23 ی  از هرگونه تعهدات مندرج در قوان الملیل اوکراینهواپیمایی بی  ی 

ی عا ، اساسنامه و مقررات در رابطه با افشای   مو مقررات مربوط به حفظ حریم خصوض ، از جمله قوانی 

 باشد. یم معافشخیص مورد نیاز این دستور ،  پزشیکاطالعات شخیص یا اطالعات 

ی    ق تواف مورد    خود را در تاریخی كه  اید دفاعیهبكه متهمان    کند کم یمحاین دادگاه  .  24 در غی   یا    بودهطرفی 

ی كرده باشد ، ارائه دهنداین صورت تاریخی که   .دادگاه تعیی 

، نوزدهم  1399دی    30خ  به تاری    اصالحیه ابالغیه الیحه    رائه و تنظیما  که زمانکند  حکم یم  این دادگاه  . 25

 . اعراض گردد خلفات نه ت هرگو و  شود   کوتاه،  2021ژانویه 

ی و مداحکم یمگاه  . این داد 26 های خود را در این الیحه ادی باید هزینهن پیشنهخله کنندگاکند که طرفی 

 . متحمل شوند 

 جناب قاضی گلستاین امضا 

 

 

 

 

 

 

 


