Деловодство (02) 9404 312,

За с.з. на 09.10.2008 г.

факс (02) 9404 483

ДО Върховния административен съд
адм. дело № 10044 /2008 г.
седемчленен състав, I колегия
УТОЧНЯВАЩА МОЛБА
от Юлиян Атанасов Чолаков, молител по делото
тел. 0888 491445
ОТНОСНО уточняване на молбата и петитума
УВАЖАЕМИ ВЪРХОВНИ СЪДИИ,
В молбата от 08.04.2008 г. е поискано на основание чл.243 от АПК да бъдат отменени
атакуваните определения и делото изпратено на СГС или АССГ с указания за разглеждане
на първоинстанционната жалба по същество, като ми бъдат присъдени и разноски.
С уточняващата молба от 22.07.2008 г. е поискано да бъде отменено и разпореждането
от 11.07.2008 г. за повторно заплащане на държавна такса, като сумата ми бъде
възстановена ИЛИ същото бъде надлежно мотивирано на основание чл.121 ал.4 от
Конституцията, за да бъде оспорено ведно с молбата за отмяна пред седемчленния състав.
Ето защо МОЛЯ 7чл с-в на ВАС да се произнесе по всички искания и основания за
отмяна, посочени в първоначалната и уточняващите молби.
ОСОБЕНО ИСКАНЕ.
Ако 7чл с-в на ВАС се готви да отхвърли молбата за отмяна без да се е произнесъл по
всички заявени искания и посочени основания, в такъв случай преди да го стори, МОЛЯ
на основание чл.249 от АПК и чл.122 ал.1 т.6 от ЗСВ председателят на ВАС да направи
искане до общото събрание на колегиите на ВАС за приемане на тълкувателно решение по
прилагането на определения в чл.168, чл.234 и чл.218 от АПК ред за разглеждане на жалби
и молби с цел уеднаквяване на практиката относно задължението на съда да се произнася
по всички посочени пороци и основания за отмяна на оспорвания съдебен акт. Посочвам
следните влезли в сила съдебни актове на ВАС, съдържащи противоречива съдебна
практика, като при необходимост моля да ми бъде дадена възможност съгласно чл.127 ал.2
т.1 и 2 от ЗСВ да дам още примери и изложа по-подробно спорните въпроси по
прилагането на визираните разпоредби:
Решение № 9634 /09.10.2006 г. по АД № 2829 /2006 г., 5чл състав, I колегия с
докладчик Йордан Константинов (ЗВАС и ГПК);
Определение № 2505 /05.03.2008 г. и № 5774 /19.05.2008 г. по АД № 1962 /2008 г., 5чл
състав, II колегия с докладчик Джузепе Роджери;
Определение № 7435 /19.06.2008 г. и № 9082 /04.08.2008 г. по АД № 5449 /2008 г., 3чл
състав, 3то отд., I колегия с докладчик Йовка Дражева;
Решение № 4130 /08.04.2008 г. и определение № 9519 /19.09.2008 г. по АД № 2125
/2008 г., 3чл състав, 5то отд., II колегия с докладчик Андрей Икономов.
Списък на разноските за тази инстанция:
Държавна такса 2 х 5 лв = 10 лв
Пощенски разходи 3,52 лв
ОБЩО: 13,52 лв
Гр. Варна, 08.10.2008 г.

С уважение: (

) /Чолаков/

