Р Е Ш Е Н И Е № 56
06.02.2019т., гр.Исперих
В ИМЕТО НА НАРОДА
РАЙОНЕН СЪД - ИСПЕРИХ
На шести февруари през 2019 година,
в закрито заседание, в състав:
Председател: Димитринка КУПРИНДЖИЙСКА
като разгледа докладваното от съдията гр.дело № 738 по описа за 2016 година, и за да се
произнесе взе предвид следното:
Производството е по реда на чл.247 от ГПК.
С Определение от 22.01.2019г. съдът е открил производство по реда на чл.247 от
ГПК за поправка на очевидна фактическа грешка в цитираното решение, касаеща
лицето, срещу което е уважен иска.
В срока по чл.247, ал.2 от ГПК страните по делото не депозират становища.
Съдът, за да се произнесе, съобрази следното: Делото е приключило с Решение №
30/17.01.2019г. на РС - Исперих, с което е уважен изцяло предявения от ищеца Л.П.Т.,
ЕГН:********** срещу А.З.С., ЕГН:**********, ревандикационен иск с правно
основание чл. 108 ЗС по отношение на „Поземлен имот с площ 6.207 декара,
съставляващ имот №015023 по плана за земеразделяне на землището на гр.Исперих,
ЕКАТТЕ 32874, Община Исперих, Област Разград, местонстта „Мезар Къшла“, с начин
на трайно ползване – нива, трета категория, при съседи: имот №015016, имот №015020,
имот №015008, имот №015021, имот №015024“. При произнасяне на решението в
мотивите на същото съдът ясно и недвусмислено е изразил своята воля да уважи изцяло
така предявения иск – стр.6, последен абзац, продължаващ и на следващата стр. 7.
Същевременно в диспозитива на решение е изписано, че съдът приема за установено по
отношение на А.З.С., ЕГН:**********, че процесния имот е собственост на А.З.С.,
ЕГН:**********, вместо на Л.П.Т., ЕГН:**********.
За изясняване фактическата страна на проблема и в условията на чл.247, ал.3 от
ГПК, съдът прецени, че не е необходимо призоваване на страните в открито съдебно
заседание.
Въз основа на така изложеното от фактическа страна, съдът направи следните
правни изводи: Налице е допусната очевидна фактическа грешка от решаващия съд в
цитираното решение, касаеща лицето, срещу което е уважен иска – в диспозитива е
изписано че съдът приема за установено по отношение на А.З.С., ЕГН:**********, че
процесния имот е собственост на А.З.С., ЕГН:**********, вместо на Л.П.Т.,
ЕГН:**********. Тази грешка се дължи на механичното пренасяне на името на
ответника на принципа „копиране - поставяне“, вместо на ищеца и може да бъде
отстранена.
Ето защо, съдът
Р Е Ш И :
ДОПУСКА, на основание чл.247 от ГПК, ПОПРАВКА на очевидна фактическа
грешка в диспозитивната част на Решение № 30/17.01.2019г. на РС - Исперих, по гр.д.№
738/2016г., в следния смисъл
В диспозитива на решението, на стр.7, ред 14 от горе на долу, вместо
„… е собственост на А.З.С., ЕГН:**********“, да се чете: „… е собственост на
Л.П.Т., ЕГН:**********“.
Решението подлежи на обжалване пред Разградски окръжен съд в двуседмичен
срок от връчването му на страните.
РАЙОНЕН СЪДИЯ:

