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Решение № 3222 от 28.03.2007 г. на ВАС по адм. д. № 11804/2006 г., V о., докладчик съдията Захаринка Тодорова

 чл. 3 ЗЗЛД

 чл. 10, ал. 1, т. 3 ЗЗЛД

ЗЗЛД сочи като администратор на лични данни физическо или юридическо лице, както и държавен орган, който определя вида на обработваните данни, целта на обработване, начините на обработване и на защита, при спазване на изискванията на този закон, т. е. за да се признаят правомощия на КЗЛД, то следва да е налице засегнато лице и администратор, оправомощен да обработва личните му данни, действията на който да не са осъществени по предвидения от закона ред.

 КЗЛД не е разследващ орган, който да издирва предполагаеми, евентуални, неизвестни нарушители.

  ————————————————————————————————

Производството е по реда на чл. 12 и сл. от Закона за Върховния административен съд (ЗВАС - отм.), вр. § 4 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

 Образувано е по жалба от Мара Стоянова Чонева от с. Загражден, обл. Смолян, против писмо № 1545/23.10.2006 г. на председателя на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) и решение № 49/22.11.2006 г. на КЗЛД, с която е отхвърлена жалбата й рег. № Ж-49/18.08.2006 г. срещу евентуалното предоставяне на нейни лични данни, касаещи здравословното й състояние, на трети лица, от неизвестен нарушител.

 Наведените доводи са за незаконосъобразност на решението, поради възприетите от Комисията, като достоверни, данни от анонимен сигнал, че видимо няма здравословни проблеми. Уточнява се, че жалбата не е насочена срещу решението на Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК), което е оспорено по друг ред и пред друг съд, а се възразява по факта на предоставянето на личните й данни, довел до произнасянето на НЕЛК. Твърди се също наличие на противоречиви моменти в процесното решение, досежно съдържащите се в сигнала данни за здравословното й състояние.

 В съдебното заседание жалбоподателката не се явява и представлява.

 Ответната страна - Комисията за защита на личните данни, чрез процесуалния си представител юрк. Крумова, оспорва жалбата, счита я недопустима, тъй като не е налице индивидуален административен акт, подлежащ на съдебен контрол за законосъобразност. Жалбоподателката оспорва писмо вх. № 1545/23.10.2006 г., подписано от председателя на КЗЛД, което по съществото си представлява кореспонденция между него и Чонева. Жалбата до ВАС е подадена при висящност на производството пред административния орган, което личи от поканата за участие в откритото заседание на Комисията и от постановеното впоследствие решение по съществото на жалбата.

 Върховният административен съд, в настоящия си състав при пето отделение, като обсъди поотделно и в съвкупност представените доказателства и съобрази доводите на страните, приема за установено следното:

 Производството пред Комисията за защита на личните данни е започнало по жалба на Мара Чонева, вх. № Ж-49/18.08.2006 г., за съдействие срещу евентуалното предоставяне на нейни лични данни, касаещи здравословното й състояние на трети лица, от неизвестен нарушител.

 С цитираното вече писмо № 1545/23.10.2006 г., подписано от председателя на

 КЗЛД, жалбоподателката е уведомена, че по повод искането й е извършена проверка (приложен е по делото протокол на проверяващия екип от 2.10.2006 г.), резултатите от която "дават основание на Комисията да изрази становище, че в случая няма данни за нарушение на ЗЗЛД". Видно от известието-обратна разписка, писмото е получено лично от адресата на 25.10.2006 г. С оглед изразеното в него становище от името на колективния орган, на 3.11.2006 г. Чонова е депозирала директно до ВАС жалбата си, вх. № 13754, сочейки нарушени процесуални и материални права.

 С разпореждане от 10.11.2006 г., след внасяне на дължимата държавна такса, председателят на пето отделение е върнал преписката на КЗЛД, за окомплектоване. Указанията са получени в Комисията на 24.11.2006 г., установено от приложената обратна разписка и са изпълнени, съгласно писмо рег. № 1673/28.11.2006 г., с 9 бр. приложени по опис доказателства.

 Междувременно, с писмо изх. № 1608/8.11.2006 г. КЗЛД е уведомила жалбоподателката, че подадената от нея жалба от м. август с. г. ще бъде разгледана в открито заседание на 22.11.2006 г., като присъствието й не е задължително. Съобщението е получено на 10.11.2006 г. Като страна в производството е бил конституиран и директорът на НЕЛК, видно от уведомление № 1609/8.11.2006 г., в качеството му на администратор на лични данни.

 На 16.02.2007 г. (обр. разписка № 202/13.02.2007 г.) на Чонова е било изпратено копие от постановеното решение № 49, носещо датата на проведеното заседание - 22.11.2006 г., с което жалбата й от 18.08.2006 г., определена като отправена срещу действия на НЕЛК, е била отхвърлена изцяло. В постановения акт НЕЛК е била посочена като администратор на лични данни по смисъла на  чл. 3 ЗЗЛД, обсъдени са резултатите от направената проверка и анонимността на сигнала, отправен до МЗ, като е направен извода, че: "НЕЛК е взела решение за отмяна на експертното решение на ТЕЛК (Териториалната експертна лекарска комисия) - Пловдив и се е произнесла по оценката на работоспособността на Мара Чонева, в съответствие с разпоредбите на чл. 41, т. 1, б. "в" и чл. 43, ал. 1 от ПУОРОМЕРРКМЕ" (Правилник за устройството и организацията на работата на органите на медицинската експертиза на работоспособността и на регионалните картотеки на медицинските експертизи), на основание анонимен сигнал, постъпил в НЕЛК, въз основа на резолюция от МЗ. В хода на делото, на 26.02.2007 г., от Чонева е депозирана жалба и срещу изричния акт на КЗЛД, в която уточнява, че жалбата й не е насочена срещу акта на НЕЛК, както е прието в решението на КЗЛД, а "срещу неизвестен нарушител, изнесъл евентуално" нейни лични данни, имайки достъп до тях.

 При така установеното от фактическа страна, настоящият тричленен състав на ВАС приема следното:

 Възражението на процесуалния представител на ответната страна за недопустимост на жалбата е неоснователно. Вярно е, че същата е насочена срещу писмо № 1545/23.10.2006 г., подписано само от председателя на КЗЛД, но в него е изразено становище от името на КЗЛД, че резултатите от извършената проверка "дават основание на Комисията да изрази становище, че в случая няма данни за нарушение на ЗЗЛД", което е подтикнало Чонова да го оспори. И след като едва след подаването на жалбата срещу писмото на 3.11.2006 год, административният орган е насрочил заседание и се е произнесъл с изричен акт, срещу който също своевременно, с оглед датата на връчването му е депозирана жалба, в хода на настоящето производство, то няма пречка за произнасянето на съда по законосъобразността на постановеното впоследствие решение.

 Последното следва да бъде отменено, поради допуснати при постановяването му две отделни и самостоятелни, съществени по смисъла на закона, нарушения на административнопроизводствените правила.

 На първо място, съгласно чл. 38, ал. 1 ЗЗЛД, в редакцията, действаща към датата на подаване на искането на Чонова до КЗЛД - 18.08.2006 г., при "данни за нарушаване на правата му по този закон, всяко физическо лице има право да сезира Комисията за защита на личните данни в 30-дневен срок от узнаване на нарушението, но не по-късно от една година от извършването му" (текстът и изменен с ДВ бр. 93/10.11.2006 г.).

 В случая жалбоподателката е била уведомена за решението на НЕЛК, както сама е посочила в искането си, на 26.05.2006 г. Предвид това, срокът за сезиране на КЗЛД е изтекъл до 27.06.2006 г. А ако този срок се съобрази към датата на уведомяването за преосвидетелстване - 7.02.2006 г., когато е била поканена да се яви пред НЕЛК, тъй като твърдяното нарушение - сезирането на Националната комисия е било вече осъществено, пропускането му като време би било още по-продължително. В случая жалбата е подадена близо два месеца след изтичането на 30-дневния срок от узнаването на нарушението, считано от уведомяването за решението на НЕЛК, с което всъщност се засягат правата й, административният орган е следвало да постанови решение за недопустимост на искането, по смисъла на чл. 12, ал. 4 от Правилника за дейността на КЗЛД, вместо да се произнася по същество. Обсъжданият срок е преклузивен и единствено в рамките му може да бъде упражнено процесуалното право на жалба пред оправомощения орган, за неправомерни действия, свързани с лични данни. Пропускането на срока погасява правомощието да се извърши валидно процесуалното действие. Като е постановила решение по съществото на жалбата, Комисията е нарушила съществено процедурно правило, съставляващо основание за отмяна на процесния административен акт по смисъла на чл. 218б б. "в" ГПК и чл. 146, т. 3 АПК, вр. § 4 от същия кодекс. 

До последния извод се стига и при обсъждане на съдържанието на искането, по което е постановено решението на КЗЛД. В случая се установява неправилно тълкуване в него на предмета на жалбата - и първоначалната и последващата. Както сама сочи жалбоподателката включително и пред ВАС, тя не твърди нарушение в действията на НЕЛК, като е декларирала и факта на обжалване на решението й пред СГС, в правомощията на който е преценката за правилността на акта на НЕЛК. Това, което Чонова е поискала от КЗЛД е "съдействие за изясняване на случая и защита на правата й като гражданин и откриване на лицето, извършило нарушението". . . 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 личните им данни и се регламентира правото на достъп до събираните и обработвани такива, а разпоредбата на чл. 35, ал. 1 от ЗЗЛД регламентира възможността за предоставяне на лични данни от администратора по  чл. 3, ал. 1 от този закон, на трети лица по тяхна молба, при наличие на някое от изчерпателно изброените условия. С оглед тези цели са визирани и правомощията на КЗЛД, която без основание е насочила проверката си към действията на НЕЛК. Искателката претендира откриването и санкционирането на неизвестния нарушител, който, разполагайки с копие от постановеното от ТЕЛК - Пловдив експертно решение, е злоупотребил с тези данни, като ги е изнесъл.

Тя не търси дори автора (авторите) на анонимния сигнал - видно от жалбата, от подозренията на Чонова са изключени личният й лекар и БТ - с. Баните, а обратно - сериозни съмнения се излагат, че "данните са изнесени от служител на "Социално подпомагане" с. Баните. Именно затова и първоначално е сезирала РП.

 ЗЗЛД сочи като администратор на лични данни физическо или юридическо лице, както и държавен орган, който определя вида на обработваните данни, целта на обработване, начините на обработване и на защита, при спазване на изискванията на този закон, т. е. за да се признаят правомощия на КЗЛД, то следва да е налице засегнато лице и администратор, оправомощен да обработва личните му данни, действията на който да не са осъществени по предвидения от закона ред. КЗЛД не е разследващ орган, който да издирва предполагаеми, евентуални, неизвестни нарушители. Затова и жалбата първоначално е следвало да бъде преценена с оглед нейната допустимост, при така направеното искане. Що се отнася до постановлението на РП - Смолян, то не се съдържа в кориците на делото, затова и не може да бъде обсъждано в по-голяма степен, освен с оглед данните, изложени от самата жалбоподателка. А ако подозренията на Чонова са били достатъчно сериозни, както твърди, е следвало да обжалва акта на РП, с искане за отмяната му и образуване на досъдебно производство срещу неизвестен извършител от бюрото, за престъпление по служба.

 С оглед така изложените съображения, обжалваното решение на Комисията за защита на личните данни следва да бъде отменено, като постановено при съществени нарушения на процесуалните правила. След отмяната преписката не следва да се връща на КЗЛД, тъй като в конкретния казус, както се посочи, органът не дължи произнасяне по съществото на жалбата, с която е сезиран.

 Воден от горното, Върховният административен съд, пето отделение,

 РЕШИ:

 ОТМЕНЯВА решение № 49/22.11.2006 г. на Комисията за защита на личните данни, с което е отхвърлена жалбата на Мара Стоянова Чонева от с. Загражден, обл. Смолян.

 Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщението на страните за постановяването му с касационна жалба пред петчленен състав на Върховния административен съд. 
————————————————————————————————
Данни за делото и връзка с други актове:
·	 Протоколи и други документи по Дело № 11804/2006 г. - виж тук; 
·	Образувано във връзка с: Решение № 1545/2006 на Комисия за защита на личните данни. 

