Чрез Административен съд – Варна
адм. дело № 325 от 2018г., XXII състав
До Върховния административен съд
КАСАЦИОННА ЖАЛБА
От Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията - СОПА
Седалище: гр. Варна, ЕИК 176143308, представлявано от Юлиян Чолаков
Адрес: бул. „Владислав Варненчик“ № 133, бл.40, вх.А, ап.43, гр. Варна 9004
СРЕЩУ от решение № 671 от 27.03.2018г. по адм. дело № 325 от 2018г.,
постановено от Административен съд - Варна, XXII състав
Уважаеми Върховни съдии,
Горепосоченото решение страда от същия порок, както и решението, предмет на
иска за обявяване на неговата нищожност по реда на чл.128 от АПК в
първоинстанционното производство – нищожност поради неосъществено правосъдие.
Настоящото оспорване е на основание чл.209 т.1 и 3 от АПК – за неправилност и
необоснованост до степен на нищожност.
В обжалваното решение е посочено правилно, че нищожността на съдебните
решения е резултат от най-тежки пороци във връзка с формиране на волята на съдебния
орган. Това са недостатъци, свързани с функционирането на съда, с изключителното му
овластяване да разрешава съдебни спорове в процеса на осъществяване на правосъдие.
В случая, обаче, оспореното за нищожност решение № 10 от 05.01.2018г. по адм.
дело № 2141 от 2017г., както и процесното решение № 671 от 27.03.2018г. по адм. дело
№ 325 от 2018г. на Административен съд - Варна, са постановени от законен съдебен
състав в компетентен съд и по този въпрос няма спор. Оспорването за нищожност е
само и единствено на основание, че в резултат от редица съществени
съдопроизводствени нарушения, в крайна сметка, основният спорен въпрос не е
разгледан от съда и правосъдие не е осъществено. Осъществен е произвол, но не и
правосъдие. В производството по адм. дело № 2141 от 2017г. това се е случило чрез
недопускане на относими доказателства и заобикаляне на предмета на спора, като по
този начин не е осъществено исканото правосъдие в рамките на предмета на делото и
обхвата на търсената от жалбоподателя съдебна защита. В решението по адм. дело № 325
от 2018г. не е разгледан основният довод за нищожност на решение № 10 от 05.01.2018г.
по адм. дело № 2141 от 2017г., а именно изключително високата степен на
незаконосъобразност на съдопроизводствения процес. Във финалния съдебен акт е
разгледан само въпросът за компетентността на съда, която е безспорна. Въпросът за
неосъщественото правосъдие – основният довод и основият спорен въпрос - е пропуснат,
като по този начин правният спор е изместен и правосъдие също не е осъществено.
Уважаеми Върховни съдии, в практиката изискванията за валидност на
съдебния акт се свързват най-често с компетентността на съда, но в действителност
те са свързани в още по-голяма степен с предмета на спора, със същността на
решавания казус в процеса на осъществяването на правосъдие.
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Дори при напълно законни съдебни състави, както в случая, когато в мотивите не е
разгледан основният спорен въпрос или с диспозитива не е решен решаваният казус, а е
решен въпрос извън предмета на делото и обхвата на търсената от жалбоподателя или
ищеца съдебна защита, в такива случаи правосъдие не е осъществено, поради което
постановеният съдебен акт е нищожен и следва да бъде обявен за нищожен именно на
това основание – неосъществено правосъдие. Подобни тежки съдопроизводствени
нарушения при формирането на волята на съдебния орган като подмяната на предмета на
спора и генералното разминаване на мотивите с диспозитива, са абсурдни. За подобни
съдебни актове няма място в правния мир и за тяхното обявяване за нищожни не трябва
да има ограничителни срокове – нито по реда на чл.128 ал.1 т.8 от АПК, нито на
основание чл.209 т.1 от АПК.
В случая съдопроизводствените нарушения и резултатът от тях са толкова
съществени и абсурдни, че за така постановените решения няма място в правния мир на
правовата държава, каквато е Република България според чл.4 от КРБ.
Ето защо моля да се произнесете по всички изложени в жалбата доводи за
нищожност поради неосъществено правосъдие и въз основа на тях да решите въпроса
по същество, като отмените решение № 671 от 27.03.2018г. по адм. дело № 325 от 2018г.
на Административен съд - Варна със законните последици или обявите нищожността и
на двете първоинстанционни решения, като ни присъдите и направените разноски за
двете съдебни инстанции.
Приложение: Препис от касационната жалба.
Гр. Варна, 13.04.2018г.

С уважение: . . . . /Юлиян Чолаков/
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