До Административен съд – Варна
адм.д. № 1833 от 2018г., XXIII състав
МОЛБА
От Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията - СОПА
Седалище: гр. Варна, ЕИК 176143308, чрез Юлиян Атанасов Чолаков, тел. 0888491445,
адрес: бул. „Владислав Варненчик“ № 133, бл.40, вх.А, ап.43, гр. Варна 9004
ОТНОСНО изпращане на жалбата с преписката и документа за платена ДТ на
председателя на съда за образуване на друго административно дело по точната
жалба срещу точното решение по точното заявление за ДОИ, с ответник секретарят
на Община Варна, поради подменен от съда предмет на настоящото производство
Уважаеми Административен съдия,
Видно от съобщението за разпореждане № 12236 от 07.08.2018г., съдът е указал на
жалбоподателя, че предметът на производството се определя от депозираната жалба и
доклада в първо съдебно заседание.
Съгласно чл.6 ал.2 от ГПК обаче предметът на делото и обемът на дължимата защита
и съдействие се определят от страните, а не от доклада на съда. Диспозитивното начало е
основен принцип, според който предметът на съдебното произнасяне се определя
изключително по волята на търсещия защита и не може да се подменя от съда. Съдът се
произнася само за това, което е поискано от него в рамките на търсената защита и дължи
защитата дотогава, докогато това се иска. При направено изявление за отказ от
оспорването, направено от оспорващия, производството по административното дело
следва да се прекрати.
В случая е образувано производство с ответник кметът на общината, при положение,
че се обжалва акт на секретаря. Налице са и две непоправени от съда ОФГ в разпореждане
№ 10097 от 28.06.2018г. относно означението и датата на обжалвания административен
акт. Щом съдията-докладчик не желае да поправи грешките, както е поискано в молба с.д.
12382 от 06.07.2018г., с.д. 12906 от 13.07.2018г. и с.д. 13646 от 26.07.2018г., нито да се
отведе, както е поискано в третата от тези молби, за да могат грешките да бъдат поправени
от друг съдия, тогава е налице умишлена подмяна на ответника и предмета на оспорване.
Диспозитивно начало означава, че съдът не може да се произнася служебно, а само
ако е сезиран. След подмяната на ответника и предмета на оспорване, такова сезиране
вече не е налице. След като настоящото административно дело е образувано по жалба,
каквато не е подавана, жалбоподателят се отказва от такова недействително
оспорване. Съдебно производство с подменен от съда ответник и предмет е недопустимо
и на основание чл.6 ал.2 от ГПК то следва своевременно да се прекрати.
Ето защо, с оглед подменения от съда предмет на настоящото производство, моля
жалбата с преписката и документът за платена ДТ да бъдат изпратени на председателя на
съда за образуване на друго административно дело по точната жалба срещу точното
решение по точното заявление за ДОИ, с ответник секретарят на Община Варна.
Гр. Варна, 10.08.2018г.

С уважение: . . . . . /Юлиян Чолаков/

