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Решение № 3068 от 26.03.2007 г. на ВАС по адм. д. № 10193/2006 г., V о., докладчик председателят Марина Михайлова

 чл. 1, ал. 6 ЗЗЛД

ЗЗЛД урежда защитата на физическите лица при обработването на техните лични данни, както и достъпа до тези данни. Целта на закона е да се гарантира неприкосновеността на личността и личния живот, като се защитят физическите лица при неправомерно обработване на свързаните с тях лични данни и се регламентира правото на достъп до събираните и обработвани такива данни. Тази защита по принцип не е абсолютна и подлежи на ограничение в изрично предвидени в закона случаи. Нормативната установеност на изключенията е необходимо условие за съответствие с изискването за поверителност на личните данни ( чл. 1 ЗЗЛД), доколкото самите ограничения задоволяват съвместим с демократичните ценности интерес, от вида на изрично посочените в текста.

  ————————————————————————————————

Производството по делото е образувано на основание чл. 12 и сл. от ЗВАС във вр. с § 4, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс (АПК).

 Подадена е жалба от Лиляна Асенова Стоянова и Димитър Иванов Стоянов, и двамата от с. Лозен, Софийска област срещу решение № 24/21.06.2006 г. на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), с което е прекратено образуваното пред нея производство по жалба вх. № Ж-24/20.04.2006 г. като недопустима. В жалбата не се правят конкретни доводи за незаконосъобразност на решението, а се твърди, че "то се обжалва не защото не удовлетворява жалбата ни, а защото е явно пристрастно".

 Ответникът - Комисията за защита на личните данни, чрез процесуалния си представител оспорва жалбата и поддържа становище за нейната неоснователност.

 Представителят на Върховната административна прокуратура дава мотивирано заключение за неоснователност на жалбата и законосъобразност на обжалвания административен акт.

 Върховният административен съд, като взе предвид представените по делото писмени доказателства и становищата на страните, приема за установено следното от фактическа и правна страна:

 Жалбата е подадена в срока по чл. 13, ал. 2 от ЗВАС, от надлежни страни и при наличие на правен интерес, поради което е процесуално допустима. Същата следва да бъде разгледана по същество.

 Със жалба вх. № Ж-24/20.04.2006 г. Лиляна и Димитър Стоянови са сезирали Комисията за защита на личните данни за злоупотреба с техни лични данни в нарушение на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), което нарушение е извършено от Константин Михайлов Стойнов. В жалбата (подадена като искова молба) се твърди, че Стойнов е поискал в писмена форма от органите на ДНСК спиране и премахване на незаконен строеж, представляващ постройка на допълващо застрояване със селскостопанско предназначение, извършен от жалбоподателите в собствения им имот. С подаването на искането до ДНСК Стойнов е огласил публично лични данни за жалбоподателите, с което е създал условия недобросъвестни лица да присвоят имота им. С решение № 24/21.06.2006 г. КЗЛД е прекратила образуваното пред нея производство, приемайки подадената жалба за недопустима, като се е позовала на разпоредбата на  чл. 1, ал. 6 от ЗЗЛД. В мотивите на решението е прието от фактическа страна, че с молба вх. № 94-К-209/5.10.2005 г. от Константин Михайлов Стойнов до началника на ДНСК, кмета на район "Панчарево" и Техническа служба на район "Панчарево" с приложено копие от нот. акт № 64/19991 г. на Лиляна и Димитър Стоянови и жалба вх. № 94. К-229/10.10.2005 г. от същия молител до и. д. кмета на Столична община са сезирани компетентните органи по Закона за устройство на територията (ЗУТ) за това, че Лиляна и Димитър Стоянови са реализирали незаконен строеж на масивен гараж в собствения си недвижим имот, разположен на 0.40 см. от границата на имота на Константин Стоянов. Извършена е проверка от органите на ДНСК, съставен е акт за административно нарушение и е издадена заповед на началника на ДНСК за премахване на незаконния строеж. КЗЛД е приела, че съгласно така установените факти и представените пред нея писмени доказателства, Константин Стойнов е притежавал нотариалния акт за собственост на имота на Лиляна и Димитър Стоянови от предишен съдебен спор между тях пред Софийски градски съд. Документът за собственост му е предоставен лично от Димитър Стоянов в хода на съдебното производство пред СГС в съдебно заседание на 17.11.2000 г. Комисията е обосновала изводи, че Константин Михайлов Стойнов не притежава качеството на "администратор на лични данни" по смисъла на чл. 3 от ЗЗЛД, както и че случаят попада в приложното поле на  чл. 1, ал. 6 от закона, тъй като твърдяното от жалбоподателите огласяване на лични данни е извършено от физическо лице за лична дейност (подаване на жалба до компетентни органи). Поради това не е налице публично огласяване на лични данни, а упражняване от страна на Константин Стойнов на негови конституционно гарантирани права и законни интереси.

 Настоящата инстанция, като извърши проверка за законосъобразност на обжалвания пред нея административен акт, прави следните правни изводи:

 Решение № 24/21.06.2006 г. е постановено от компетентен орган и в предвидената от закона форма, при спазване на административнопроизводствените правила. КЗЛД се е произнесла съобразно дадените й правомощия с разпоредбата на чл. 10, ал. 1, т. 7 от ЗЗЛД да 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. Решението е взето на открито заседание на комисията, проведено на 21.06.2006 г., на което са присъствали всички нейни членове, и с участието на страните по спора - Димитър Стоянов и Константин Стойнов. Същите са изслушани от комисията и са представили доказателства. За постановеното решение административният орган е изложил фактически и правни мотиви. С оглед на това са спазени изискванията на чл. 9, ал. 3 и 4 от ЗЗЛД. Решението е взето с мнозинство от общия брой на членовете й, като е подписано от тях.

 Същото е издадено и в съответствие с разпоредбите на материалния закон.

 Правилно КЗЛД е подвела установените факти по преписката под приложното поле на разпоредбите на чл. 1, ал. 6 и чл. 3 от ЗЗЛД. 

ЗЗЛД (Обн. ДВ бр. 1 от 4.01.2002 г., в сила от 1.01.2002 г.) урежда защитата на физическите лица при обработването на техните лични данни, както и достъпа до тези данни. Целта на закона е да се гарантира неприкосновеността на личността и личния живот, като се защитят физическите лица при неправомерно обработване на свързаните с тях лични данни и се регламентира правото на достъп до събираните и обработвани такива данни. Тази защита по принцип не е абсолютна и подлежи на ограничение в изрично предвидени в закона случаи. Нормативната установеност на изключенията е необходимо условие за съответствие с изискването за поверителност на личните данни ( чл. 1 от ЗЗЛД), доколкото самите ограничения задоволяват съвместим с демократичните ценности интерес, от вида на изрично посочените в текста. Обосновани са правните изводи на КЗЛД, че в случая не се касае за огласяване на лични данни в нарушение на разпоредбите на ЗЗЛД, а за обработване на лични данни за лични нужди на физически лица по смисъла на  чл. 1, ал. 6 от закона. Константин Михайлов Стойнов не е използвал и огласил публично лични данни на жалбоподателите с цел злоупотреба с тях в нарушение на целта на закона, а е използвал същите за упражняване на свои законни права и интереси, които са били нарушени от страна на жалбоподателите. Личните данни са били представени в писмен документ пред компетентните органи на ДНСК по повод искане за премахване на реализиран от жалбоподателите незаконен строеж, поради което същите са били необходими за защита на нарушеното право на ответника по жалбата. Органите, пред които е бил представен нотариалния акт за собственост на имота на жалбоподатели са длъжни да осигурят спазването на изискванията на целта на ЗЗЛД по отношение на предоставените им във връзка с тяхната дейност лични данни, което гарантира използването на тези данни за други цели, освен за произнасяне по административноправния спор, предмет на решаване от тях. Правилен е и извода на КЗЛД, че Константин Стойнов няма качеството на "администратор на лични данни" по смисъла на чл. 3 във вр. с § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗЛД и не създава регистри на лични данни по смисъла на § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби, поради което той не може да извърши твърдяното нарушение на закона. В този смисъл КЗЛД правилно е обосновала недопустимост на подадената пред нея жалба, предвид изричното изключване със законова разпоредба от приложното поле на ЗЗЛД използването на лични данни от физически лица за техни лични дейности.

 Липсват доказателства Стойнов да е използвал личните данни на жалбоподателите за други цели, освен като доказателство по образувана административна преписка по ЗУТ, с оглед на което не са основателни доводите на нарушение на ЗЗЛД.

 Предвид на изложеното, обжалването решение на КЗЛД е законосъобразно и жалбата срещу него следва да бъде отхвърлена като неоснователна.

 Воден от горното и на основание чл. 28 от ЗВАС във вр. с чл. 42, ал. 1 от ЗАП, Върховният административен съд, пето отделение

 РЕШИ:

 ОТХВЪРЛЯ жалбата на Лиляна Асенова Стоянова и Димитър Иванов Стоянов срещу решение № 24/21.06.2006 г. на Комисията за защита на личните данни.

 РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред петчленен състав на Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните. 
————————————————————————————————
Данни за делото и връзка с други актове:
 Протоколи и други документи по Дело № 10193/2006 г. - виж тук; 
Образувано във връзка с: Решение № 24/2006 на Комисия за защита на личните данни; 
Връзка с други актове: 
	Определение № 4975 от 24.04.2008 г. на ВАС по адм. д. № 4143/2008 г., 5-членен с-в, докладчик съдията Пенка Иванова; 
Определение № 11133 от 13.11.2007 г. на ВАС по адм. д. № 4797/2007 г., 5-членен с-в, докладчик съдията Цветана Сурлекова. 

