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A Z A L Á B B I F E L E K K Ö Z Ö T T:
ISTVAN REZMUVES, ERNO PONGO, ISTVAN HORVÁTH
RENATA GALAMB és SAMUEL HORVATH
Felperesek
- és -

VIKTOR SERHEY HOHOTS, JOSEPH STEPHEN FARKAS
és ERZSEBET JASZI HAGYATÉKA
Alperes

Eljárás a Class Proceedings Act1, 1992, S.O. 1992, c. 6 értelmében, mint módosított

HATÁROZAT
EZ AZ INDÍTVÁNY, amelyet a felperes készített az alperes hozzájárulásával jóváhagyó
határozatot kérve a Közlemény tervre, és a Közlemény formájára vonatkozólag, beleértve a
kilépés és az előterjesztett egyezség elleni kifogás módjait a mai napon került meghallgatásra
írásban az Osgoode Hallban, 130 Queen Street West, Toronto, Ontarióban.
MEGHALLGATVA a Felperes ügyvéd és az Alperes ügyvéd beadványát,
ÉS ELOLVASVA az inditványban benyújtott anyagot:

1

Csoportos eljárási törvény – a fordító

-21.

EZ A BÍRÓSÁG ELRENDELI, hogy a Közlemény határidejének lejárta előtt a
Csoporttagokat értesíteni kell a CPA 17(6)-os szakaszának megfelelően a tervezett
Csoportperre engedélyt adó végzésről, és a kilépés módjáról, a csatolt “A” Toldalékot
követve (Közlemény a digitális média közzétételről) és azon a módon, ahogy azt a
Közlemény tervben, a csatolt “B” Toldalékban írták elő.

2.

EZ A BÍRÓSÁG ELRENDELI, hogy egy Csoporttag kiléphet ebből a perből amennyiben
írásban a kilépési információját egy előre kifizetett levélben vagy futárral eljuttatja a
Kilépési határidőig, és az átvételre kerül:
ROMA REFUGEE CLASS PROCEEDING
FLAHERTY MCCARTHY LLP
TORONTO-DOMINION CENTRE
95 WELLINGTON STREET WEST, SUITE 1000
TORONTO, ON M5J 2N7

3.

EZ A BÍRÓSÁG ELRENDELI hogy egy Csoporttag kilépésről szóló értesítése csak abban
az esetben érvényes, amennyiben az megfelel 2. bekezdésnek és a következő
információkat tartalmazza:

(a)

A csoporttag teljes nevét, a jelenlegi levelezési címét, email címét és
telefonszámát;

(b)

Annak az alperesnek a beazonosítását, aki a csoporttagot Ügyvédként
képviselte, magába foglalva azt a körülbelüli időpontot, amikor az Ügyvéd
a csoporttagot képviselte;

(c)

Egy rövid nyilatkozatot, miszerint a csoporttag tudomásul veszi, hogy a
egyezség juttatásaiból – ha lesz - kizárják, amennyiben az egyezséget
jóváhagyják.

(d)

A csoporttag aláírását, vagy a csoporttag jogi képviselőjének az aláírását
aki a csoporttag utasításainak megfelelően cselekszik;
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4.

EZ A BÍRÓSÁG ELRENDELI, hogy senki nem léptethet ki egy kiskorú vagy egy
mentálisan cselekvőképtelen csoporttagot a Gyermek ügyvédje és/vagy törvényes
Gyámja és Gondnoka értesítése, és a Bíróság engedélye nélkül;

5.

EZ A BÍRÓSÁG ELRENDELI, hogy bármely Csoporttag, aki nem lépett ki érvényesen
ebből a keresetből a 2., 3. és 4. bekezdésnek megfelelően akkor ezzel a keresettel
kapcsolatos bármely, a Bíróság által hozott döntés reá nézve kötelező;

6.

EZ A BÍRÓSÁG ELRENDELI, hogy ez az indítvány költségmentes legyen.

PERELL J.

