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 החלטה

 

 1  בפניי בקשה לפסיקת הוצאות, בהמש� למחיקת העתירה שבכותרת. 

  2 

 3. היא סבה על החלטה לבטל את ההגנה הקבוצתית שניתנה לאזרחי 30.12.18. העתירה הוגשה ביו� 1

 4קונגו. העתירה נמחקה, לאחר שהמשיבי� הודיעו כי על השהיית ההחלטה האמורה, עד לקבלת 

 5  עמדה עדכנית של הגורמי� המקצועיי�. 

  6 

 7ללא שיהוי, ותו� מיצוי ראוי של  ו העותרות. מ# החומר שבפניי עולה, כי בהגשת העתירה פעל2

 8הליכי� אל מול הרשות. לא אוכל לקבוע על פי התשתית שהוצגה, כי השינוי שחל בעמדת המשיבי� 

 9הוא תולדה של העתירה, א$ כי העתירה קדמה לו בזמ#. בהקשר זה, לא נסתרה טענת המשיבי� כי 

 10וי בעמדת� היה פועל יוצא של בחינה עתית מתמדת אותה ה� מקיימי�. ע� זאת, בשי� לב השינ

 11להעדר הפירוט של טעמי ההחלטה מושא העתירה, נית# להתרש� כי עצ� הגשת העתירה הייתה 

 12  ת בנקודת הזמ# הרלוונטית. ומוצדקת, באי# אפיק פעולה סביר אחר לרשות העותר

  13 

 14עתירה כוללנית, אשר אינה מבוססת על עותר מסוי�, בשר וד�. . המשיבי� טועני�, כי מדובר ב3

 15טענה זו אינה משכנעת, שכ# ג� לשיטת המשיבי�, קיימת קבוצה של נתיני קונגו, עליה� סבה 

 16  ההחלטה, המונה לכל הפחות כמה עשרות אנשי�. 
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 1אות, יש . במצב דברי� זה, קיימת הצדקה עניינית לחיוב המשיבי� בהוצאות. לעניי# שיעור ההוצ4

 2להביא בחשבו# את השלב הדיוני המוקד� בו הסתיי� ההלי�; את מכלול הקביעות לעיל; את מהותו 

 3ת בהלי� זה. וההומניטרית של העניי#; ואת היק$ העבודה המשמעותי שהושקעה על ידי העותר

 4 ; ובשכרות, בשיעור האגרה בו נשאולנוכח כל אלה, אני מחייב את המשיבי� לשאת בהוצאות העותר

 5  . 15.5.19. לסכו� זה אי# לצר$ מע"מ. כל הסכומי� ישולמו עד ליו� ) 8,000טרחת עו"ד, בס� של 

  6 

 7  , בהעדר הצדדי�.2019אפריל  08, ג' ניס# תשע"טהיו�,  נהיתנ

       8 
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