РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

ИЗВЛЕЧЕНИЕ
от протокол № 18
от заседанието на комисия “Бюджет и финанси” на ВСС,
проведено на 17 април 2013 г.
53. ОТНОСНО: Становище от Цветанка Тиганчева – ст. експерт –
юрисконсулт в отдел „ЮОДКВСС”, дирекция „Правна” към АВСС относно Заявление от
Недялко Йотков Недялков за извършване на проверка за незаконосъобразни действия
на съдия от Районен съд гр. Ловеч по нчхд № 1376/2012 г. и Заявление от Костадин
Филипов Йорданов за извършване на проверка за незаконосъобразни действия на
съдия от Районен съд гр. Червен бряг по гр.д. № 1194/2011 г.
Мотиви: Законът за държавните такси, чл. 2, регламентира
възможността за заплащане на държавни такси чрез таксови марки. Държавните
таксови марки са ценни книги, отпечатвани и разпространявани от Министерство
на финансите. Средствата от закупуването на таксовите марки постъпват в
републиканския бюджет. Съгласно чл. 117, ал. 3 от Конституцията съдебната
власт има самостоятелен бюджет. В съответствие с тази конституционна
норма и чл. 4 от Закона за устройството на държавния бюджет, държавният
бюджет обхваща републиканския бюджет, бюджета на Народното събрание и на
съдебната власт. Следователно при заплащане на дължимата държавна такса
чрез таксови марки средствата няма да постъпват в бюджета на съдебната
власт, а в републиканския бюджет. Това води до нарушаване на конституционно
определената независимост на съдебната власт и в частност на
самостоятелността на нейния бюджет, както и до нарушение на разпоредбата на
чл. 8, ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет, съгласно която
бюджетът на съдебната власт включва всички приходи от дейността на органите
на съдебната власт и разходите за тяхната издръжка. Заплащането на
държавните такси с таксови марки би довело до изключването на приходи от
дейността на съдебната власт от бюджета й, което е в противоречие и с
установените в чл. 10 от Закона за устройството на държавния бюджет принципи
на устройство на бюджета.
Чл. 361, ал. 3 от Закона за съдебната власт включва в бюджета на
съдебната власт всички приходи от дейността на ОСВ. В този смисъл следва да се
прилага ЗСВ, който се явява специален спрямо общия Закон за държавните такси,
като държавните такси постъпват в приход на бюджета на съдебната власт /в
брой или по сметка на съответния ОСВ/, а не в приход на републиканския бюджет
чрез държавни таксови марки.

Комисия „Бюджет и финанси”
РЕШИ:
УКАЗВА на административните ръководители на органите на
съдебната власт, че държавните такси се внасят в брой или безкасово по
съответната сметка на органа на съдебна власт, като същите не следва да се
заплащат чрез държавни таксови марки.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ
“БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ”: /п/ М. Кожарев

