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Số: 84/2017/QĐ-SCBSBA

Gia Lai, ngày 1 tháng 8 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH
SỬA CHỮA, BỔ SUNG BẢN ÁN DÂN SỰ PHÚC THẨM
Căn cứ Điều 268 của Bộ luật tố tụng dân sự;
Xét thấy cần sửa chữa, bổ sung bản án do có nhầm lẫn trong khi đánh máy
trong Bản án số 31/2017/DS-PT ngày 10 tháng 7 năm 2017 của Tòa án nhân
dân tỉnh Gia Lai đã xét xử phúc thẩm vụ án dân sự về “Kiện đòi tài sản”, giữa:
1. Nguyên đơn: Bà Ksor H’B, sinh năm: 1964; địa chỉ: Buôn M, xã P,
huyện K, tỉnh Gia Lai;
2. Bị đơn: Ông Rmăh B, bà Nay H’V, chị Nay H’M, chị Nay H’S; cùng
địa chỉ: Buôn H’L, xã C, huyện K, tỉnh Gia Lai.
QUYẾT ĐỊNH:
Sửa chữa, bổ sung Bản án số 31/2017/DS-PT ngày 10 tháng 7 năm
2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai như sau:
Tại dòng thứ 31 (ba mươi mốt) đến dòng thứ 32 (ba mươi hai) từ trên
xuống, trang thứ hai (2) của bản án đã ghi:
“Kiểm sát viên đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm không chấp nhận
kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm.”.
Nay sửa chữa, bổ sung lại như sau:
“Kiểm sát viên đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận một phần
kháng cáo, sửa bản án sơ thẩm buộc các bị đơn phải trả cho bà Ksor H’B 6.97
tấn sắn tươi”.
Nơi nhận:

THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

- VKSND tỉnh;
- THADS huyện K;
- TAND huyện K;
- Đương sự;
- Lưu HS, Tòa DS, án văn.

Võ Văn Bình

