خط مستقیم)۶۰۴( ۶۸۹ - ۷۵۵۵ :
ایمیلinfo@cfmlawyers.ca :

جبان خسارت ی
هواپیمای اوکراین شماره ۷۵۲
ناش از سقوط
در مورد :ادعاهای ر
ی
ر
ر
ر
ی
هوای در شاش کانادا و در سطح
دفب حقوق ش اف ام ( ،)CFMیک شکت حقوق هوانوردی مستقر در ونکوور است .ما برای قربانیان سوانح ی
بی الملیل فعالیت یم کنیم .ما تماس های بسیاری از رسانه ها ،انجمن های محیل و خانواده های مسافران برای اطالعات راجع به ادعاهای ممکن
جبان خسارت ی
هواپیمای اوکراین شماره  ۷۵۲دریافت کرده ایم.
ناش از سقوط
برای ر
ی
هواپیمای اوکراین قرار گرفته اند ،آماده
خانوادهای که تحت تأثب پرواز هواپیمای ۷۵۲
جبان خسارت اعضای
ما این خالصه را در مورد راه های ر
ی
ی
ر
ر
حقوق
حقوق آنها است و باهدف ارائه مشاوره
کرده ایم .هدف از این خالصه ارائه اطالعات اولیه و دقیق به اعضای خانواده ها در مورد وضعیت
ً
ر
حقوق در رابطه با ادعاهای ممکن ،با استفاده از اطالعات
در مورد هر ادعای خاص در نظر گرفته نشده است .لطفا در صورت نیاز به مشاوره
ً
تماس در پایی ،با ما مستقیما تماس بگبید.

جبان خسارت
راه های ممکن برای ر
جبان خسارت ی
هواپیمای
ناش از سقوط هواپیمای بی الملیل شماره  ۷۵۲وجود دارد .ییک از این راه ها ادعا علیه یشکت
تعدادی راه های ممکن برای ر
ی
اوکراین در کشور کانادا ،تحت کنوانسیون های بی الملیل است که ادعای علیه خطوط هوای در پروازهای بی الملیل را ر
کنبل یم کند .راه دیگر
ی
ر
مسافری را داشته باشند .از آنجا که سیاست
ادعا علیه دولت ایران است .همچنی ممکن است که اعضای خانواده ها ،ادعای مزایای بیمه حوادث
های بیمه ای اغلب مدت زمان کوتایه برای مطالبه کردن دارند ،ابتدا به این موضوع پرداخته یم شود.

ر
مسافری  -فوری
بیمه حوادث
اگر اعضای خانواده شما بلیط هواپيماي خود را با کارت اعتباری ) (credit cardخریداری نموده اند؛ این امکان وجود دارد که کارت اعتباری
سیاست بیمه فوت تصادق و بیمه عمر را در برگبد .این سیاست ها بسیار پيچيده بوده و اغلب مدت زمان کوتایه برای مطالبه کردن دارند.
برای مثال بعض از کارت های اعتباری نیاز به اطالعیه شکایت در یط  ۹۰روز از زمان حادثه ،و برخ دیگر ر
حن مدت زمان کوتاه تری برای این
مهم دارند .در این رابطه ،برای تضمی هرگونه ادعای احتمایل که شاید اعضای خانواده شما داشته باشند ،باید هرچه ش ر
یعب به دنبال مشاوره
ن
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ی
ً
ر
حقوق راجع به در ر
دسبس بودن بیمه ،زمان و چگونیک درخواست ادعا باشید .اگر قبال وکییل را انتخاب نکرده اید ،خوشحال یم شویم که این
ر
حقوق ما در زیر تماس بگبید.
اهنمای با هر یک از تیم
موضوع را با شما مرور کنیم .لطفا برای ر
ی

ادعاهای علیه حمل کننده توسط کنوانسیون های بی الملیل اداره یم شود
ً
جبان خسارت ی
هواپیمای بی الملیل اوکراین ،پرواز شماره  ،۷۵۲احتماال تحت کنوانسیون های بی الملیل  -کنوانسیون
ناش از سقوط
ادعاهای ر
ی
ر
هوای ،به
مونبال یا کنوانسیون پیشی آن کنوانسیون ورشو  -حل و فصل یم شود .هر دو کنوانسیون در کانادا تحت قانون فدرال حمل و نقل ی
صورت قانون به تصویب رسیده اند.
این موضوع که کدام کنوانسیون برای هر مورد خاص اعمال خواهد شد ،تا حدودی پیچیده است .کانادا کنوانسیون ر
مونبال را پذیرفته است .ایران
ی
چنی نیست .ایران هنوز تحت كنوانسیون ورشو را اعمال یم کند .به هر حال ،این سؤال که چه کنوانسیوی در این حالت اعمال یم شود بستیک
به برنامه پرواز یک مسافر دارد.
جبان خسارت را
برای
کانادای ها (و دیگران) که با بلیط رفت و برگشت از تورنتو به کیف و از آنجا به تهران و بازگشت به کانادا سفر کردند ،ادعای ر
ی
ر
یم توان تحت کنوانسیون ر
حقوق ،دادگاههای کانادا صالحیت این پرونده را دارند زیرا کانادا طبق
مونبال در دادگایه در کانادا مطرح کرد .از نظر
کنوانسیون ر
مونبال (عیل رغم ارتباط از طریق کیف) به عنوان کشور "مقصد" در نظر گرفته یم شود .همچنی طبق کنوانسیون ورشو ،دادگاه های
ی
کانادا ممکن است صالحیت رسیدگ برای هر مسافری که بلیط یک طرفه با مقصد کانادا را داشته ،داشته باشند.

جبان خسارت تحت كنوانسيون ر
مونبال
ر
ً ً
کنوانسیون ر
موکدا مسئولیت
"تصادف" قابل اثبات ،یشکت حمل و نقل
مونبال یک سیستم مسئولیت دو الیه را تأسیس یم کند .در صورت بروز
ِ
پرداخت خسارت به خانواده مسافران تا آستانه اولیه  ۱۲۸,۸۲۱دالر با حقوق برداشت ویژه (معادل  ۲۳۲,۰۰۰دالر کانادا) را دارد .این اولی الیه
مسئولیت است .برای ادعاهای بیش از این مقدار ،مسئولیت بر عهده یشکت حمل و نقل است که اثبات کند تصادف ی
ناش از سهل انگاری ناو
جبان خسارت توسط قانون کانادا تعیی یم شود .قانون کانادا نیاز به
حمل و نقل نبوده است .این دومی الیه از مسئولیت است .مبان دقیق ر
جبان خسارت در موارد تصادف مرگبار را دارد .این قانون تا حدودی از استان به استان دیگر متفاوت است اما به طور کیل،
ارزیای فردی در مورد ر
ر
قانون در هر استان برای عنارص زیر خسارت را وارد میداند:
ی
 .۱از دست دادن حمایت مایل که مرحوم عضو خانواده یم توانست در در دوره زندگ کاری خود به اعضای خانواده خود ارائه دهد
 .۲از دست دادن خدمات ارزنده ای که مرحوم خانواده یم توانست به اعضای خانواده ارائه دهد
 .۳هزینه های تشییع جنازه
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جبان
آلبتا ر
جبان خسارت "فقدان" را شامل نیم شود .قانون ر
جبان خسارت "فقدان" متفاوت است .قانون بریتیش کلمبیا ر
قانون استان در مورد ر
جبان خسارت "از دست
جبان خسارت "فقدان" را مجاز نیم داند اما ر
خسارت "فقدان" را در مقادیر ثابت فراهم یم کند .قانون آنتاریو ادعای ر
اهنمای و همرایه" را فراهم یم کند.
دادن مراقبت  ،ر
ی

تعریف "تصادف" طبق کنوانسیون ر
مونبال
ً
مونبال "تصادف" ر
احتماال طبق كنوانسیون ر
تلق یم شود ،بنابراین یم توان ناو حمل و نقل را در
براساس فلسفه حقوق بی الملل ،حمله موشیک
ر
برخاسی در یشایط موجود
جبان خسارت خانواده های مسافران ،مسئولیت پذیر دانست .سوال در مورد اینکه آیا یشکت حمل و نقل برای
قبال ر
ادعاهای که باالتر از آستانه پویل با مسئولیت جدی است بازی خواهد کرد .هرگونه ادعای
(یا دالیل دیگر) دچار قصور بوده ،نقش مهیم برای
ی
ً
رزیای
هوای ،ایمن هوا و ا ر
سهل انگاری پیچیده خواهد بود و تقریبا به تحقیقات کامیل احتیاج دارد که شامل کارشناسان تحقیق در مورد حوادث ی
ریسک باشد .ذکر این نکته حائز اهمیت است که تحقیقات در حال انجام ،با هدف ر
یافی مسئولیت قانوی درمورد این تصادف صورت نگرفته
ِ
هوای و جلوگبی از وقوع مجدد است .بنابراین برای اثبات سهل
است .طبق قوانی ایكائو  ،ICAOهدف از این تحقیقات
ر
پیشبد ایمن حمل و نقل ی
انگاری در دادرش ،به مدارک تخصض نیاز است.
كانادای در دادگاه های آتاریو ادعا كرد كه بر مبنای
هواپیمای مالزی شماره  ،۱۷یشکت ما از طرف خانواده یك مسافر
به عنوان نمونه ،در مورد
ی
ی
یای سهل انگاری كرده است؛ چراکه پرواز بر فراز یک منطقه مبارز رای فعال با تاریخچه
اینكه حمله موشك "تصادف" بوده ،ناو هوا یی برای مسب ر
شناخته شده ی استفاده برای موشک های هوا یی صورت گرفته بود .شانجام این پرونده با یک مبلغ مایل محرمانه حل و فصل شد.

ادعاهای علیه دولت ایران
ی
کانادای ادعاها یی علیه کشور ایران داشته باشند .برای این کار دو راه ممکن وجود دارد .اولی راه ،ادعای
همچنی ممکن است که خانواده های
ی
ر
دادگسبی مبن بر نقض قوانی بی الملیل است .پرونده ای مشابه برای طرح دعوی
"دولت به دولت" توسط دولت کانادا در دیوان بی الملیل
جبان خسارت اعضای خانواده وجود دارد .در دهه  ،۱۹۸۰ایران به دلیل سقوط یک پرواز ایران ایر توسط USS
"دولت به دولت" برای ر
ر
جبان خسارت کرد .پرونده از طریق توافق حل و فصل شد.
 Vincennesدر دیوان بی الملیل دادگسبی  ICJعلیه ایاالت متحده آمریکا ،ادعای ر
راه دوم که پیچیده تر است؛ یم تواند به ادعای اعضای خانواده در مورد خسارت های مدی ،علیه دولت ایران در دادگاه های کانادا انجام شود.
تالش های گذشته برای شکایت از وضعیت ایران در دادگاه های کانادا به دلیل مصونیت دولت رد شده است .مصونیت دولت در یشاییط که
ر
تروریسن است ،برداشته یم شود که ممکن است شامل تخلف علیه کنوانسیون شکوب فعالیت های غبقانوی علیه هواپیماهای
شامل اقدامات
ً
ر
حقوق کامال پیچیده است
غبنظایم باشد .از نظر تئوری ،این ادعا را یم توان تحت قانون عدالت برای قربانیان تروریسم قرار داد .این یک مسئله
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که شامل مسائل مربوط به حقوق جزا ،مصونیت حاکمیت و سایر کنوانسیون های بی الملیل است .این راه سه اشکال اصیل دارد .اول  ،باید بر
دفاعیه مصونیت دولت غلبه کرد .دادگاه های کانادا موظفند دفاعیه مصونیت دولت را مد نظر قرار دهند؛ ر
حن اگر دولت ایران از این پرونده دفاع
جوی بالقوه ،به دلیل ادعاهای عمویم تروریسم علیه کشور ایران ،قرار یم دهد.
نکند .دوم ،این ادعا اعضای خانواده ها را در ایران در معرض انتقام ی
های در كانادا داشته باشد كه بتواند برای برآوردن هرگونه حکم دادگاه مورد استفاده قرار گبد .به نظر
سوم ،بسیار بعید است كه كشور ایران دار یای ی
آمریکای عله
یم رسد آخرین دار یای های باقیمانده در کانادا به دستور دادگایه در سال  ۲۰۱۸به منظور پرداخت حکم صادره از طرف یک دادگاه
ی
کشور ایران توقیف شده است.

ر
حقوق گرویه
اقدامات
ی
ی
ر
نمایندگ از گرویه از افراد با ادعاهای ر
مشبک در یک پرونده دادگایه یم باشد
حقوق گرویه وسیله ای برای رسیدگ به دعاوی دادگاه به
اقدامات
ر
که توسط یک شخص نماینده آورده شده است .ی
تصمیمای
اهنمای کرده و
مشوط به تأیید دادگاه ،نماینده از طرف همه اعضای گروه ،وکال را ر
ی
ر
حقوق گرویه ،نتیجه در پرونده نماینده برای سایر اعضای با ادعای ر
مشبک الزام آور است.
اتخاذ یم کند .در یک عمل
ر
ر
حقوق گرویه را در یشایط فعیل ر
ما تجربه ر
بهبین گزینه برای اعضای خانواده مسافر
حقوق گرویه داریم اما یک اقدام
گسبده ای با ادعاهای اقدام
ر
ارزیای فردی یم باشد .اعضای خانواده نیازی
حقوق جدی است که نیازمند
نیم دانیم .نظر ما این است که فوت یک عضو خانواده یک موضوع
ر
ر
ر
حقوق گرویه امتناع کرده و پرونده دادگاه شخض خود را دنبال
حقوق گرویه ندارند .آنها حق دارند از هرگونه اقدام
به یشکت در هیچ اقدام
كنند.

شماره های تماس ش اف ام ()CFM
دیوید جونز
جو فیورانته
خط مستقیم ۶۰۴-۳۳۱-۹۵۲۱ :خط مستقیم۶۰۴-۳۳۱-۹۵۲۸ :
DJones@cfmlawyers.ca JFiorante@cfmlawyers.ca

بهار معتمدیان
ِجییم تورنباک
خط مستقیم۶۰۴-۳۳۱-۹۵۲۶ :
خط مستقیم۶۰۴-۳۳۱-۹۵۲۹ :
BMotamedian@cfmlawyers.ca JThornback@cfmlawyers.ca
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