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Решение № 12340 от 17.11.2008 г. на ВАС по адм. д. № 9728/2007 г., III о., докладчик съдията Галина Христова

чл. 1 ЗЗЛД 

чл. 3 ЗЗЛД 

чл. 6 ЗЗЛД 

чл. 38 ЗЗЛД 

 § 1, т. 11 ДР ЗЗЛД

По реда на чл. 38 ЗЗЛД подлежат на обжалване решенията на комисията, постановени по жалби на физически лица или трети лица по смисъла на  § 1, т. 11 ДР ЗЗЛД, във връзка с нарушения на правата им по този закон.

  ————————————————————————————————

Производството е по реда на чл. 145, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК). Образувано е по жалба на "Асоциация за европейска интеграция и права на човека" - гр. Пловдив и Милена Георгиева Богоева, чрез процесуалните им представители адв. М. Екимджиев и адв. К. Бончева, срещу решение № 56 от 10.01.2008 г. на Комисията за защита на личните данни. В жалбата се поддържа, че административното решение е неправилно като постановено при нарушение на материалния закон и съществено нарушение на административнопроизводствените правила.

 Ответната страна - Комисията за защита на личните данни, чрез юрк. Соловьова, оспорва жалбата като неоснователна.

 Върховният административен съд - III отделение, като взе предвид наведените доводи в жалбата и доказателствата по делото, намира следното:

 По отношение на Милена Георгиева Богоева:

 Жалбата е подадена от надлежна страна при наличие на правен интерес и в срока по чл. 38, ал. 6 АПК, поради което е допустима. Следва да бъде уточнено, че жалбата е подадена след законоустановения 14-дневен срок, но съдът намира, че приложение намира разпоредбата на чл. 140, ал. 2 АПК за удължаване на срока за обжалване от четиринайсет дни на шест месеца, тъй като административният орган неправилно е указал, че административният акт не подлежи на обжалване. Допълнителни съображения ще бъдат изложени по-долу в решението във връзка с основателността на жалбата.

 По отношение на жалбоподателя "Асоциация за европейска интеграция и права на човека" - гр. Пловдив и в частност наличието на активна процесуална легитимация:

 ЗЗЛД урежда защитата на правата на физическите лица при обработването на личните им данни (чл. 1 от ЗЗЛД ). Съгласно чл. 6 от същия нормативен акт КЗЛД, като независим държавен орган, осъществява защитата на лицата при обработването на личните им данни, осъществяването на достъпа до тези данни и контрола по спазването на този закон. В изпълнение на правомощията си комисията извършва проверки на администраторите на лични данни във връзка с осъществявания цялостен контрол за спазването на нормативните актове в областта на защита на личните данни и разглежда жалби срещу актове и действия на администраторите, с които се нарушават правата на физическите лица по този закон, както и жалби на трети лица във връзка с правата им по този закон (според  § 1, т. 11 от ДР на ЗЗЛД "трето лице" по смисъла на този закон е физическо или юридическо лице, орган на държавна власт или местно самоуправление, различен от физическото лице за което се отнасят данните, от администратора на лични данни, обработващия лични данни и от лицата, които под тяхно ръководство имат право да обработват лични данни). В срока по чл. 38 ЗЗЛД, всяко физическо лице при нарушаване на правата му по този закон, има право за сезира КЗЛД, която в тридесет дневен срок се произнася с решение.

 Анализът на горепосочените разпоредби обуславя извода, че по реда на чл. 38 ЗЗЛД подлежат на обжалване решенията на комисията, постановени по жалби на физически лица или трети лица по смисъла на  § 1, т. 11 от ДР на ЗЗЛД, във връзка с нарушения на правата им по този закон. Настоящата съдебна инстанция намира, че Асоциацията не попада в кръга на "трети лица", по смисъла на горната разпоредба, които притежават правото да подават жалба от името и за сметка на лицата, чиито права по този закон счита, че са нарушени. Поради това и с оглед липсата на специални законови разпоредби, изключващи приложимостта на общия ред, следва да се приеме, че подадената от "Асоциация за европейска интеграция и права на човека" жалба следва да бъде оставена без разглеждане и производството в тази част да се прекрати, а делото да бъде продължено по отношение на другия жалбоподател - Милена Георгиева Богоева.

 Върховният административен съд - трето отделение, след като прецени данните по делото и доводите на страните, намира че жалбата на Милена Г. Богоева е основателна.

 С обжалваното решение на КЗЛД е оставена без уважение жалбата на Милена Богоева срещу действия на длъжностни лица от МБАЛ "Св. Мина" - гр. Пловдив. В жалбата е било изложено фактическо твърдение, че макар формално и да е изпълнено предписанието на административния орган, монтирането на камери в коридорите пред лекарските кабинети в болницата"Св. Мина", съставлява ново нарушение на ЗЗЛД. За да постанови този резултат административният орган е приел, че е налице сигнал по смисъла на чл. 119, ал. 1 от АПК против незаконосъобразни действия на служители от МБАЛ "Св. Мина" - гр. Пловдив, изразяващи се в несъобразяване с предписания, дадени с решение № 6/17.05.2006 г. на КЗЛД във връзка с установено незаконосъобразно монтиране на камери в АГ кабинетите на горепосоченото болничното заведение. Позовал се е на разпоредбата на чл. 124, ал. 1 от АПК, съгласно която при повторност на сигнала и липса на нови факти и обстоятелства, същият не се разглежда, а решението, постановено по даден сигнал, не подлежи на обжалване (чл. 124, ал. 2 от АПК). Административният орган е постановил обжалваното решение при неизяснена фактическа обстановка и при неправилно тълкуване на относимата към конкретния случай нормативна уредба. Неправилно Комисията е квалифицирала и разгледала жалбата на Богоева като сигнал по смисъла на чл. 107, ал. 1 - 4 от АПК. Последният представлява контролно средство, пряко насочено към вземането на мерки за предотвратяване на злоупотреби с власт и корупция, лошо управление на държавно или общинско имущество, както и за други случаи на незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия на административни органи и длъжностни лица. Адресати на сигналите са субектите, в чиито правомощия е извършването на разпоредителна и управленска функция, както и всички други носители на административни правомощия, овластени въз основа на закон (§ 1 от ДР на АПК). Такива са и частноправните субекти, на които са възложени административни правомощия (например - лицата по чл. 148 от ЗДвП, които извършват технически прегледи).

 В конкретния случай МБАЛ е юридическо лице търговец с правно-организационна форма ЕООД, т. е. това е частно-правен субект, който няма качеството "административен орган" по смисъла на АПК и спрямо него не могат да се прилагат разпоредбите на кодекса, отнасящи се до този орган, поради което съдът на намира, че Комисията неправилно е приложила горепосочените норми. Решението като неправилно следва да бъде отменено, а делото като преписка следва да се върне на административния орган за спазване на процедурата по чл. 12, ал. 4 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 30 - чл. 35 от Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни. 

Водим от горното, Върховният административен съд-III отделение,

 РЕШИ:

 ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Асоциация за европейска интеграция и права на човека" против решение № 56/10.01.2008 г. на Комисията за защита на личните данни и

 ПРЕКРАТЯВА в тази част производството по адм. д. № 9728/2007 г. по описа на Върховния административен съд-трето отделение.

 ОТМЕНЯ, по жалба на Милена Георгиева Богоева от гр. Пловдив, решение № 56 от 10.01.2008 г. на Комисията за защита на личните данни и ВРЪЩА делото като преписка на Комисията за защита на личните данни.

 Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред петчленен състав на Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщението до страните. 
————————————————————————————————
Данни за делото и връзка с други актове:
 Протоколи и други документи по Дело № 9728/2007 г. - виж тук; 
Образувано във връзка с: Решение № 56 от 7.01.2007 г. на КЗЛД; 
Връзка с други актове: 
	Решение № 3734 от 20.03.2009 г. на ВАС по адм. д. № 390/2009 г., 5-членен с-в, докладчик председателят Пенка Гетова. 

