Р Е Ш Е Н И Е
Номер: 114, 29.03.2019 година
В ИМЕТО НА НАРОДА
ИСПЕРИХСКИ РАЙОНЕН СЪД
На двадесет и девети март през 2019 година,
в закрито заседание, в състав:
Председател: Юлияна ЦОНЕВА
като разгледа докладваното от съдията гр.дело № 270 по описа за 2016 година, и за да се
произнесе взе предвид следното:
Производството е по реда на чл.247 от ГПК.
С молба вх.№ 860/28.02.2019г. на съделителката Г.А.С. *** поискана поправка на очевидна
фактическа грешка в одобрената по делото съдебна спогодба по Протокол от съдебно заседание
на 19.10.2018г., поради грешно изписан единен граждански номер (ЕГН –) на молителката,
вместо правилния ЕГН-**********, като съдът служебно е констатирал и допусната очевидна
фактическа грешка при изписване ЕГН- на съделителката С.М.М., вместо правилния ЕГН**********.
В срока по чл.247, ал.2 от ГПК, е депозиран писмен отговор вх.№ 907/05.03.2019г.
единствено от адв.А.М.,***, в качеството му на упълномощен представител на съделителя Х.А.М.,
ЕГН-**********, като ангажира становище, че не възразява срещу молбата за поправка на
допуснатата очевидна фактическа грешка.
Останалите съделители по делото не представят писмен отговор.
Съдът, за да се произнесе, съобрази следното: Настоящото дело е приключило с одобрена
от съда и влязла в сила на 19.10.2018г. съдебна спогодба за делба на съсобствени имоти.
В обособения при спогодбата Дял ІІ, отреден за съделителката Г.А.С., ЕГН-**********,
последната е изписана с грешен ЕГН-********** вместо действителния й такъв, а в обособения
ОБЩ Дял ІІІ, съделителката С.М.М., ЕГН-**********, е изписана с грешен ЕГН-**********. Двете
съделителки фигурират по всички официални документи по делото с правилните си ЕГН-, като
същите са изписани правилно и в решението на РС-гр.Исперих по допускане на съдебната
делба. Явно при изписване съдържанието на съдебната спогодба в съдебно заседание на
19.10.2018г. е допусната очевидна фактическа грешка при изписване на посочените горе ЕГН-.
С грешните ЕГН- са изписани и при присъждане на дължимите държавни такси върху
стойността на обособените им дялове.
За изясняване на горните фактически обстоятелства 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 постановения по
делото краен съдебен акт, а именно в одобрената от съда и влязла в сила на 19.10.2018г. съдебна
спогодба за делба на съсобствени имоти, като грешката е при изписване на единния граждански
номер (ЕГН-) на съделителките Г.А.С., ЕГН-********** и С.М.М., ЕГН-**********. Тази грешка
може да бъде отстранена.
Ето защо, съдът
Р Е Ш И :
ДОПУСКА, на основание чл.247 от ГПК, ПОПРАВКА на очевидна фактическа грешка в
обстоятелствената част и в диспозитива на одобрената от съда и влязла в сила на 19.10.2018г.
съдебна спогодба за делба на съсобствени имоти по настоящото гр.д.№ 270/2016г. на Районен
съд-гр.Исперих, като:
в обособения при спогодбата Дял ІІ, отреден за съделителката Г.А.С., както и в
диспозитива за присъдената държавна такса върху стойността на дела й, ВМЕСТО ЕГН-**********,
ДА СЕ ЧЕТЕ ЕГН-**********,

а в обособеният ОБЩ Дял ІІІ, по отношение на съделителката С.М.М., както и в
диспозитива за присъдената държавна такса върху стойността на общия дял, ВМЕСТО ЕГН**********, ДА СЕ ЧЕТЕ ЕГН-**********.
Решението подлежи на обжалване пред Разградски окръжен съд в двуседмичен срок от
връчването му на страните.
Настоящото е неразделна част към одобрената и влязла в сила на 19.10.2018г. съдебна
спогодба за делба на съсобствени имоти по гр.д.№ 270/2016г. на Районен съд-гр.Исперих.
РАЙОНЕН СЪДИЯ:

