
 752اس  پرواز پ  جوز رسیم دادخوایه گرویه  حکم م 

تاری      یه خوایه گرو یم دادسین حکم مجوز ر قاضی گلستا، جناب  2021، سوم ژوئن  1400خرداد    13خ  در 

ی هواپیماپی  752اس پ   پرواز ناشی از رسنگوپی خوایه گرویه داد این را امضا کرد.  752اس پ  پرواز  الملیل بی 

 است.  ن اوکرای

از    واز حظاپی پس از پر اوکراین ل  هواپیماپی   752اس  ، پرواز پ  2020ژانویه  ، هشتم  1398ه  مادی  18در تاری    خ  

 باقی نماند.   ای، رسنگون شد. هیچ بازماندهرفتاز طریق اوکراین به سمت کانادا م که ، در حایلایران

خوایه گرویه ادعا شده که های مسافران است . در این دادخانواده خوایه گرویه از جانب مسافران و  داد

سپاه   ایران،  اسالم  اسالم  جمهوری  انقالب  مداف)پاسداران  مجموع  ایراندر  ی عان  بی  هواپیماپی  و  الملیل  ( 

 پرواز پ  ووپی مسئول رسنگقانبطور  PJSCاوکراین 
 هستند.  752اس پی

روشی   خوایه دانست کهداد  موارد عام"روش ارجح برای حل و فصل    خوایه گرویه را داد  ،  دادگاه  پیش از این  

د  ل برای پیشتر
   ".رائه م دهدا هگرو اعضای   شکایاتعادالنه ، کارآمد و قابل کنتی

از دست داده   752اس  خواهر و برادر همرسش را در پرواز پ  دگان شاکیان، که  ، ییک از نماین وحید هزارخاپی 

 نفع ما صادر کرد " . ا به گری ر اریم که دادگاه حکم دیاست گفت: " سپاسگز 

ی و تعقیب قانوپی داد دیگر حله ییک  ها، این مر های آنخوایه گرویه برای مسافران و خانوادهدر مست  پیگت 

، که وکالت TWA LAWگرویه از  خوایه  ت وکیل دادم آرن باشد. تا از نقاط عطف مهم این دعوی قضاپی م 

ذینفعان خسارت به همکاری خود با  ان  هده دارد گفت: " ما بدنبال عدالت و جتر برعرا  خوایه  اعضای گروه داد

 دامه خواهیم داد ." مختلف ا

دادگاه توافقنامه   2020تر  آغاز شد. در سپتام  2020ژانویه  ، بیستم  1398دی    30خوایه گرویه در تاری    خ  داد

مایل ی  قضاپی    ثالثص  خش   تامی  قضاپی  را  دعوی  دعوی  مایل  کنندگان  ی  تامی                                                 گالکتیک با 

  (Galactic Litigation Funders  )نوامتر  ب کرد.  تصوی داد که    2020در  تشخیص  دادگاه  دادخوایه  ، 

ین   TWA LAWو    گرویه و   خوایه گرویهدادبهتی قربانیان  منافع  د  پیشتر برای   
حقوقی موسسه  ین  بهتی و 

مشابه دیگری    یه گرویهخوا دادادامه یابد ، و    رویهخوایه گ داداین    داد ، و اجازه    باشند م های آنها  خانواده 

 ، متوقف شود.  بود آغاز شده  یگر دی وکیلکه توسط 

دادا رسیم  منتبالغیه  بزودی  م خوایه گرویه  م رسی  توصیه  عالقمند  افراد  و  اعضای گروه  به  شود شود. 

فت این دعوی قضاپی به وبسایت ویدرخصوص اط  ایند:  نده مراجعه نمپرو  اینژه الع از پیرسی

www.flightps752.ca 

 TWA LAWمنبع : 

: سواالت رسانه باید به آدرس  .  ارسال شود    info@flightps752.caبرای کسب اطالعات بیشتی

http://www.flightps752.ca/
mailto:info@flightps752.ca

