Чрез ВАС, тричленен състав, трето отделение
ДО ВАС, петчленен състав
ЧАСТНА ЖАЛБА
от Юлиян Атанасов Чолаков
Бул.”Владислав Варненчик” № 133,
бл.40, вх.А, ап.43, п. код 9004, гр. Варна
СРЕЩУ определение № 8708 /25.09.2007 г.
по админ. дело № 7057 /2007 г.

УВАЖАЕМИ ВЪРХОВНИ СЪДИИ,
С горното определение 3чл състав на ВАС е оставил без разглеждане частната ми
жалба срещу определение от 14.05.2007 г. по адм.д.№ 05328 /2006 г. по описа на СГС, като
съдебното производство е прекратено за това, че държавната такса (ДТ) в размер на 5 лв не
била внесена по сметка, а платена с държавна таксова марка (ДТМ). Аргументите са:
1. “Редът за събиране на ДТ … е посочен в ЗДТ и чл.2 от Инструкция №6 по ЗДТ, а
именно: с ДТМ, в брой срещу квитанция в изрично разрешените от министъра на
финансите случаи или чрез банков клон срещу вносни документи.”
Следва да се отбележи, че инструкцията няма самостоятелни членове, в нея се дават
указания по прилагането на членове от ЗДТ и такъв текст липсва. Искане на разрешение от
министъра на финансите заинтересуваните ведомства да събират такси в брой срещу
квитанции е било необходимо до изменението на инструкцията с бр. 88 от 01.11.1957 г. на
вестник "Известия на Президиума на Народното събрание", влязло в сила на 01.01.1958 г.
Според инструкцията, министърът на финансите може да увеличава или намалява размера
на таксите, които се внасят с таксовите марки или с квитанции, но не и да го разрешава и
чл.2 от ЗДТ е достатъчно категоричен по този въпрос.
2. “Съгласно чл.151, и чл.213, т.3 от АПК, към жалбите до административните
съдилища се прилага "документ за внесена ДТ", т.е. вносен документ, а не ДТ марка…”
Следва да се отбележи, че според АПК се внасят искания, но таксите се плащат. В
чл.151 и чл.213 т.3 от АПК е използван изразът "документ за платена ДТ", т.е., не вносен
документ, а платежен документ, какъвто е ДТМ.
3. С първоинстанционната жалба е обжалван мълчаливият отказ на председателя на
ВАС по заявление, с което по реда на ЗДОИ е поискана информация за реда за заплащане на
ДТ, за възможността ДТ да бъде платена на касата във ВАС в брой и за валидността на
ДТМ в този съд. Въпреки формалния отказ по заявлението, то е изиграло своята роля за
положителната промяна в отношението на администрацията и на много от съдиите във ВАС
към често по-удобните различни от банковия път начини за заплащане на ДТ. Всичко това е
много хубаво. Но защо ли вместо да се произнесе с качествен съдебен акт, 3чл с-в на ВАС е
потвърдил смешното прекратяване на производството? Ами ответник по делото е
председателят на този съд Константин Пенчев. За много от съдиите съсловната солидарност
е предостатъчен аргумент, за да изсмучат от пръстите си невероятни глупости,
противоречащи на закона, съдебната практика и здравия разум. Под председателството на
Николай Урумов, докладчикът Йовка Дражева вероятно би склонила и с “голи гърди” да
защити и шефа на ВАС, и правните измишльотини на Николай Димов от СГС, но най-вече
корупционно мотивирания интерес на ВСС да наложи тихомълком незаконосъобразната
практика ДТ да се заплаща непременно по банков път. Но императивното указание в
Инструкция № 6 по ЗДТ за прилагането на чл.2 от ЗДТ е, че: “Държавни такси за суми до
20 лв се заплащат с държавни таксови марки.” И дължимата за разглеждането на ч.ж. ДТ
в размер на 5 лв е заплатена по единствено правилния и законосъобразен начин – с ДТМ.
Ето защо МОЛЯ да отмените атакуваното определение като неправилно поради
противоречието му с материалния закон и необоснованост, със законните последици. Ако е
нужно, МОЛЯ на основание чл.234 ал.2 и чл.212 ал.2 вр. с чл.236 от АПК да назначите
съдебно-морфологично-семантична експертиза със ЗАДАЧА да установи дали в актуалния
текст на Инструкция № 6 по ЗДТ, буквално и смислово присъства или отсъства изразът
“в изрично разрешените от министъра на финансите случаи”, както и в АПК изразът
"документ за внесена държавна такса", на които нормативни текстове се е позовал 3чл
състав, за да се произнесе с атакуваното определение. Прилагам препис от настоящата ч.ж.
Гр. Варна, 28.09.2007 г.
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