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2020. Szeptember 11 napján
pénteken

AZ ALÁBBI FELEK KÖZÖTT:
ISTVAN REZMUVES, ERNO PONGO, ISTVAN HORVATH
RENATA GALAMB és SAMUEL HORVATH
Felperesek

- és -

VIKTOR SERHEY HOHOTS, JOSEPH STEPHEN FARKAS
és ERZSEBET JASZI hagyatéka
Alperesek
Eljárás a Class Proceedings Act, 1992, S.O 1992 c. 6 értelmében, mint módosított

HATÁROZAT
EZ AZ INDÍTVÁNY, amelyet a Felperesek és a Csoporttagok készítettek elő
jóváhagyási

Határozatot

kérve

a

Felperesek

és

Alperesek

között

létrejött

Megegyezésben, és a Csoportot képviselő ügyvéd díjában 2020. szeptember 11-én
video-konferencián keresztül került meghallgatásra a torontói bíróságon.

ELOLVASVA a Felperes és a vélt Csoporttagok indítványának anyagát, és
meghallgatva Csoportot képviselő ügyvéd jogi érvelését, valamint figyelembe véve, hogy
az Alperesek beleegyeztek a Megegyezés feltételeibe,
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A Megegyezés jóváhagyása és az Igénybejelentési adminisztrátor kijelölése
1.

Jóváhagyási nyilatkozat, amely szerint az A Toldalékként csatolt Megegyezés
méltányos, ésszerű és a Csoport legjobb érdekét szolgája;

2.

Határozat, amely jóváhagyja a Megegyezést a CPA 29(3)-as bekezdésének
megfelelően, utasítást ad annak végrehajtására a feltételeinek megfelelően, és
teljeskörű mentességet ad az Alperesek javára a Megegyezésben meghatározottak
szerint;

3.

Határozat és jóváhagyási nyilatkozat, amely a Ricepoint-ot jelöli ki az
Igénybejelentési adminisztrátornak a jóváhagyott igénybejelentők kifizetésének
végrehajtására;

4.

Határozat és jóváhagyási nyilatkozat, amely szerint ez a Határozat - beleértve az A
Toldalékként csatolt Megegyezést -, kötelezi a Felperest és minden egyes
Csoporttagot,

akár

benyújtanak–e

igényt

a

Megegyezés

összegének

a

szétosztására vagy sem, magába foglalja azokat a Csoporttagokat is, akik kiskorúak
vagy értelmi fogyatékosak, és ahol a Polgári eljárás szabályának 7.04(1) és 7.08(4)
pontjai szerint erre a kerestere vonatkozóan eltekint;

Közlemény terv jóváhagyása
5.

Határozat, amely a Megegyezésben leírt Közlemény tervet és a Bírósági
határozatról szóló értesítés hosszú formáját jóváhagyja, ahogy az a B Toldalékban
látható;

Csoportot képviselő ügyvéd díjak
6.

Határozat és jóváhagyási nyilatkozat, miszerint a D Toldalékként csatolt Sikerdíjas
megegyezést jóváhagyja mint méltányos és ésszerű megegyezést;
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7.

Határozatot, amely a Csoportot képviselő ügyvéd díját, az HST-vel és kiadásokkal
együtt 181,500 dollár összegben jóváhagyja;

8.

Határozat, amely szerint a megegyezés összegéből a Ricepoint a Csoportot
képviselő ügyvédnek a Csoportot képviselő ügyvéd díjat (15) tizenöt napon belül
kifizeti azt követően, hogy megegyezés összegét a Ricepoint az Alperestől átvette;

A Csoportot képviselő felperes honoráriuma
9.

Határozat, amely jóváhagyja a 2500 (kettőezer-ötszáz) dollár összegű honorárium
kifizetését a Felperesnek, István Rezmuvesnek quantum meruit alapon, azért a
jelentős és rendkívüli közreműködésért, amelyet ez alatt a per eljárása alatt
biztosított a Csoport érdekében, és ezt az összeget az Igénybejelentési
adminisztrátornak a megegyezési alapból kell számára kifizetnie;

Biztosíték kifizetése a Csoportos eljárási alap számára
10. Határozatot, amely szerint a Csoportos eljárási alapba 10000 (tízezer) dollár kerül
kifizetésre a Megegyezési alapbó tükrözve azt a tényt, hogy a Csoportos eljárási
alap finanszírozta és biztosította a csoporttagokat a Rezmuves v. Hohots
keresetben, és ezt az összeget a Igénybejelentési adminisztrátor fizesse ki
számukra a megegyezés összegéből;

A Megegyezési alap megállapítása
11. Egy olyan megegyezés, amely szerint harminc nappal azután, hogy a Bíróság
Megegyezést jóváhagyó határozatot hoz, az Alperesek vagy a biztosítói 550000
(ötszázötvenezer) kanadai dollárt (“Megegyezés összege”) egy Ricepoint által
fenntartott nem kamatozó Letéti számlába kell helyeznie. Ez a kifizetés magába
foglal minden kártérítést, költséget, adminisztrációs kiadást, Csoportot képviselő
ügyvéd díját, és minden más olyan költséget vagy kiadást amely az Alperesek elleni
Csoportperrel kapcsolatos;
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12. Határozat, amely szerint a jóváhagyott csoportot képviselő ügyvéd díjának
levonását, a Csoportos eljárási alapba történő befizetést és a Honorárium levonását
követően; és az Alperesek által a költségek fedezésére a Megegyezésbe befizetett
50000 (ötvenezer) dollár jelenti a “Megegyezési pénzügyi alap-ot”;

Az Igénybejelentési folyamat és a Elosztási protokol jóváhagyása
13. Határozat, amely jóváhagyja az igénybejelentési folyamatot és az Elosztási
protokolt a Megegyezésben leírtak szerint (A Toldalék);

14. Határozat, amely jóváhagyja az Igénybejelentési nyomtatványt, ahogy az a C
Toldalékban található;

15. Határozat, amely az Igénybejelentés határidejét százhúsz (120) napban állapítja
meg miután a jóváhagyott közlemény tervnek megfelelően az egyezség
jóváhagyásáról szóló és igénybejelentési folyamatról szóló értesítést először
biztosították a csoporttagok számára;

16. Határozat és jóváhagyási nyilatkozat, amely szerint a javasolt Határozat egy olyan
határozat, amely az Alpereseket bizonyos információk megadására kényszeríti
annak érdekében, hogy a csoporttagok által benyújtott igényekben megerősítsék a
személyazonosságukat

és

az

igényük

jogosultságát

a

Megegyezésnek

megfelelően, és azokat az adatokat a Csoportot képviselő ügyvédnek és/vagy az
Igénybejelentési adminisztrátorának megadják a Csoporttagok hozzájárulása
nélkül. Ez a Határozat a bírósági határozat feltétele értelmében engedélyezi az ilyen
információk kiadását és kielégíti az adatvédelmi törvény követelményeit Kanada
bármely joghatósága előtt;

17. Határozat és jóváhagyási nyilatkozat, amely a tervezett Határozat feltételei által
megkívánt személyes információk kiadására vonatkozóan felmenti az Alpereseket
és képviselőit, az Igénybejelentési adminisztrátort, és a Csoportot képviselő
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ügyvédet bármilyen és az összes alkalmazható adatvédelmi törvény kötelezettségei
alól, beleértve a közjogot, törvényeket és rendeletet is.

18. Határozat, amely szerint az Igénybejelentési adminisztrátornak a titoktartási
kötelezetséget fenn kell tartania és a Csoportot képviselő ügyvéd és az Alperes
ügyvédje által nyújtott információkat semmilyen más személlyel nem oszthatja meg,
beleértve, de nem korlátozva bármilyen ügyvédet (kivéve a Csoportot képviselő
ügyvédet és azt az ügyvédet akit a Igénybejelentési adminisztrátor fogadott fel),
hacsak nem az a Megegyezésnek megfelelően szükséges

az igények

adminisztrációjának folyamatához;

19. Határozat, amely szerint az Igénybejelentési adminisztrátor az információt csak a
javasolt Határozatnak megfelelően használja fel egyetlen célból: mégpedig a
Megegyezésnek megfelelően az igények kifizetési folyamatának előremozdítása
érdekében, és semmilyen más célra;

20. Határozat és jóváhagyási nyilatkozat, amely szerint semmilyen személy nem adhat
be keresetet vagy indíthat eljárást az Igénybejelentési adminisztrátor vagy annak az
alkalmazottai, ügynökei, partnerei, társai, képviselői, utódjai ellen sem a
Megegyezés adminisztárciójával vagy a javasolt Határozattal kapcsolatosan,
hacsak erre a Bíróság engedélyt nem ad;

21. Határozat, amely szerint az Igénybejelentési adminisztrátor intézi a kifizetéseket és
arról jelentést kell tennie a Bíróságnak és a Feleknek a Megegyezésben leírt
feltételeknek megfelelően;

22. Határozat, amely szerint az Igénybejelentési adminisztrátor az Adminisztrációs
költségeket a Megegyezés összegéből fizesse ki időről időre, ahogy Adminisztrációs
költségek felmerülnek;
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23. Határozat, amely szerint az Igénybejelentési adminisztrátor záró jelentést nyújt majd
be a Bíróságnak és a Feleknek a Megegyezés adminisztrációjának a befejezését
követően, részletezve a beérkezett teljes összeget és annak szétosztását, az
igénybejelentők teljes számát, minden egyes igénylőnek kifizetett összeget és a cypress-be fizetett összeget, ha lesz olyan;

Cy-Pres kifizetése
24. Határozat, amely szerint a Megegyezési alapban maradt összeg – amennyiben lesz
olyan – a Kanadai Vöröskereszt számára kerül befizetésre a menekültek
segítségére itt Kanadában miután minden egyes Csoporttag, valamint a teljes
Adminisztrációs költség kifizetése megtörtént;

Perelutasítás

25. Határozat, amely szerint ezt a keresetet az Alperesek ellen elutasítják költség és
következmény nélkül;
26. Jóváhagyási nyilatkozat, miszerint az előzőek ellenére, a Bíróság fenntartja a
felügyeleti joghatóságát a megegyezés adminisztrációja felett;

27. Határozat és jóváhagyási nyilatkozat, amely szerint bármilyen más Csoporttag által
Ontarióban kezdeményezett pert elutasít és el fog utasítani az Engedményesek
ellen, költség és következmény nélkül;

28. Ilyen további és más engedményeket ahogy azt a Tiszteletreméltó Bíróság
igazságosnak ítél.

A Tiszteletreméltó Justice P. Perell bíró úr
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