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ماهیت این دادخوایه گرویه
هواپیماپ بیالملیل اوکراین
جبان خسارت ناش از سقوط پرواز پاس 752
این دادخوایه گرویه بدنبال ر
ی
در تاری خ  18دیماه  ،1398هشتم ژانویه  ،2020است که با عزیمت از تهران ،ایران ،از طریق یکاف اوکراین
به سمت تورنتو کانادا در پرواز بود "( .سقویط") که منجر به کشته شدن تمایم مسافران و خدمه پرواز شد
هواپیماپ بیالملیل اوکراین )” ، PJSC(“UIAجمهوری
(" مسافران") .شاکیان ادعا دارند که مدافعان،
ی
اسالیم ایران ،سپاه پاسداران انقالب اسالیم ،و اپراتور موشیک ،نام محفوظ ،مسئول و مدیون خسارات
وارده به ورثه و اعضای خانوادههای مسافران هستند.

مجوز رسم
با رای مورخ  4اسفند  22 ، 1399فوریه  ، 2021دادگاه عایل انتاریو به این شکایت به عنوان دادخوایه
گرویه مجوز رسیم اعطا کرد و امید ارسالپ  ،فتحهللا(وحید) هزارخاپ و حبیب حق جو را به عنوان
نمایندگان شاکیان منصوب کرده است  TWA Lawبه عنوان وکیل گروه منصوب شده است.
ادعاهای مدعیان در دادگاه اثبات نشده است و دادگاه هیچ تصمییم درباره ماهیت و استحقاق ادعاهای
هواپیماپ بیالملیل اوکراین این ادعاها را رد یم کند .مدافعان ایران پاسخ به
مدعیان تعیی نکرده است.
ی
غیاپ مقرص شناخته شدهاند.
این ادعا نداده و توسط دادگاه به صورت ر
تاثی
جای که ممکن است شما از اعضای گروه باشید که این دادخوایه گرویه یمتواند بر حقوقتان ر
از آن ی
داشته باشد ،این ابلغیه ارائه یمشود .توصیه یمشود این ابلغیه را برای خانوادههای دیگر ارسال
نمایید ،زیرا ممکن است آنها هم عضو این گروه باشند.
گروه
دادخوایه گرویه از طرف افراد زیر مجوز رسیم گرفته است:

هواپیماپ بی الملیل اوکراین حضور داشتند و طبق
الف) گروه مسافر  -مسافراپ که در پرواز PS752
ی
هواپ  ،c ،1985 R.S.C ،اصالحیه  ،26 cو  /یا سایر قوانی یا توافقنامهای که ممکن
قانون حمل و نقل ی
است در استان یا قلمرو آنها قابل اجرا باشد  ،حق مطالبه خسارت در دادگاه عایل انتاریو را دارند  .بمنظور
هواپیماپ بیالملیل اوکراین ،از این گروه مستثن هستند )1( :کارمندان
شفافیت  ،افراد زیر علیه خوانده ،
ی
پیماپ بیالملیل اوکراین از جمله اعضای خدمه پرواز و خدمه کابی .و ( )2مسافراپ که
در حال وظیفه هوا ی
هواپ  ،c ،1985 R.S.C ،اصالحیه
پیماپ بیالملیل اوکراین طبق قانون حمل و نقل ی
شکایات آنها علیه هوا ی
 ، c26تحت صالحیت دادگاه های کانادا نیستند .
هواپیماپ
ب) گروه مطالبهکننده خانواده -آن دسته از اعضای خانواده مسافران هواپیمای بی الملیل
ی
اوکراین پرواز ( PS752شامل همرس  ،پدر و مادر  ،پدر و مادر ناتن  ،پدربزرگ و مادربزرگ ،برادر  ،خواهر
 ،فرزند  ،فرزندخوانده  ،فرزند ناتن  ،نوه و هر شخص دیگری که مسافر برای آنها بجای والدین محسوب
پیماپ بیالملیل
شود) که طبق ماده  61قانون خانواده  ،F3 c ،1990 ، R.S.O ،اصالح شده ،یا علیه هوا ی
هواپ  ،c ،1985 R.S.C ،اصالحیه  ،26 Cو  /یا
اوکراین  2 )5( sو جدول 2ضمیمه قانون حمل و نقل ی
سایر قوانی یا توافق نامه ای که ممکن است در استان یا قلمرو آنها قابل اجرا باشد  ،حق مطالبه خسارت
هواپیماپ بیالملیل اوکراین ،از
در دادگاه عایل انتاریو را دارند  .بمنظور شفافیت ،افراد زیر علیه خوانده ،
ی
هواپیماپ بی الملیل اوکراین
این گروه مستثن هستند :اعضای خانواده مسافراپ که شکایات آنها علیه
ی
هواپ  ،c ،1985 R.S.C ،اصالحیه  ،26 Cتحت صالحیت دادگاه های کانادا
تحت قانون حمل و نقل ی
نیستند  ( .در مجموع " اعضای گروه").
همه افرادی که واجد شایط تعاریف گروه به شح باال باشند حق دارند به عنوان عضو گروه در روند این
دادرش شکت کنند.
مشارکت و خروج از گروه
اگر شما عضوی از گروه هستید و اقدایم برای حذف خود از دادخوایه گرویه انجام ندادهاید  ،به طور
خودکار در این دادخوایه گرویه قرار یم گبید و در این مرحله دیگر الزم نیست اقدامات دیگری بعمل
آورید .اگر سوال دیگری دارید یمتوانید با وکیل گروه تماس حاصل نمایید .کلیه ارتباطات بی اعضای گروه
و وکیل گروه محرمانه خواهد بود.
اگر به وکییل وکالت دادهاید و اگر مایل هستید بجای شکت در دادخوایه گرویه با وکیل فعیل خود بمانید
قضاپ انفرادی را ادامه دهید ،توصیه یمشود با وکیل خود تماس بگبید تا اطمینان حاصل کنید
و دعوی
ی
ی
که یمدانید چه اقداماپ را باید بعمل آورید  .همچنی یمتوانید درخصوص سواالتتان درمورد این ابالغیه با
وکیل خود تماس بگبید.
انرصاف
کتن که تمایل شما را
اگر مایل هستید از دادخوایه گرویه خارج شوید ( "انرصاف") باید فرم انرصاف ر
برای انرصاف از دادخوایه گرویه مشخص یمکند به مجری ابالغیه به آدرس زیر ارسال نمایید:

Flight PS752 Class Action
c/o RicePoint Administration Inc.
P.O. Box 4454, Toronto Station A
25 The Esplanade
Toronto, ON M5W 4B1
اطالعیه تصمیم شما برای انرصاف باید تا تاری خ  18دی ماه  8 ،1400ژانویه  2022توسط مجری ابالغیه
فوق دریافت شود .فرم انرصاف را یم توان در :
 www.FlightPS752.ca/2020-01-08/Opt-out-Formsپیدا کرد.
اعضای گروه زیر  18سال یا افرادی که از نظر ذهن ناتوان هستند درصورتیکه قیم دعوی آنها  ،فرم
انرصاف را از طرف آنها امضا و ارسال نماید ،یمتوانند انرصاف دهند .متولیان دعوی باید از اختیارات
ی
قانوپ مناسب برای عمل به نمایندیک از خردسال یا شخیص که ناتواپ ذهن دارد برخوردار باشند ،مانند
والدین یا قیم.
اعضای گروه مسافر ( وراث ) که تمایل به انرصاف از دادخوایه گرویه دارند باید فرم انرصاف امضا شده
توسط نماینده ارث قانوپ منصوب شده  ،به انضمام مدرک آن  ،یا  ،اگر چنی نمایندهای هنوز تعیی نشده
است  ،یک فرم انرصاف موقت امضا شده از طرف ماترک را تا تاری خ  18دی ماه  ،1400هشتم ژانویه
 2022که مهلت انرصاف است ،به وکیل گروه تحویل دهند.

هر نتیجهای که در مورد موارد عام این دادخوایه بدست آمده باشد ،خواه مطلوب یا
نامطلوب ،برای تمایم اعضای گروه که از این دادریس انرصاف ندادهاند ،الزام آور خواهد
بود.
عواقب مال
وکیل گروه و نمایندگان مدعیان ،قراداد تخمین را بر پایه موافقتنامه تامی مایل با گلکتیک پاس  752که
تامی کننده مایل شخص ثالث است منعقد کردهاند .دادگاه شایط موافقت نامه تأمی مایل را در تاری خ 31
سپتامب  2020تصویب کرد که طبق آن  Galactic PS752موافقت کرد تمام هزینه
شهریور 21 ،1399
ر
ی
حقوق وکیل گروه  ،بازپرداخت ها و هزینه های نامطلوب گروه را برای تمام مراحل دادخوایه  ،از
های
جمله موارد فردی مانند خسارت  ،اجرا  ،و فرجام خوایه پرداخت کند  .توافقنامه تامی مایل مبان بودجهای
را فراهم یم کند که توسط دادگاه تعیی شده باشد تا برای پیگرد قانوپ این دادخوایه گرویه و اجرای حکم
تلفیق ی
ی
اشبایک بی  Galactic PS752و وکیل گروه برای کلیه شکایات
(ها) معقول باشد .مبلغ بازپرداخت

اعضای گروه علیه متهمان منوط به تایید دادگاه است؛ اما نباید از  24-29درصد کل مبلغ حکم فراتر رود.
نسخه موافقتنامه تامی مایل از طریق وکیل گروه قابل ی
دسبس است .
اطلعات بیشی
بیشب  ،برای تماس با وکیل گروه از طریق یک پورتال امن ،یا ی
ی
دسبش به فرم های انرصاف،
برای اطالعات
به این آدرس مراجعه کنیدwww.flightps752.ca :
برای تماس با وکیل گروه یا نمایندگان شاکیان از طریق آدرس زیر تماس بگبید:
TWA LAW
1203-1200 Bay St
Toronto, ON M5R 2A5
Tel: (416) 488-2000
Email: info@flightps752.ca

این ابلغیه توسط دادگاه عال اونتاریو تایید شده است.
نگیید.
درخصوص این ابلغیه با دادگاه تماس ر

