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Решение № 4042 от 23.04.2007 г. на ВАС по адм. д. № 10209/2006 г., V о., докладчик председателят Захаринка Тодорова

 чл. 10, ал. 1, т. 5, 

чл. 38, ал. 5 ЗЗЛД

  ————————————————————————————————

Производството е по чл. 12 и следващите от Закона за Върховния административен съд (ЗВАС), във връзка с чл. 38, ал. 5 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), вр. § 4 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК). 

Образувано е по жалба от Васил Ангелов Василев от гр. София, срещу решение № 43/25.01.2006 г. на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), с което е отхвърлена жалбата му с рег. № 43/15.07.2005 г. срещу адвокат Христо Арабаджиев в частта, относно незаконосъобразно обработване на лични данни на жалбоподателя, съдържащи се в молбата до Пещерския районен съд по гр. дело № 141/2005 г.

 В риторично изготвената жалба и представените писмени бележки от Василев се поддържа, че решението е незаконосъобразно, настоява се за отмяната му, а КЗЛД да бъде задължена да се произнесе отново, като се ръководи единствено и в пълно съответствие с разпоредбите на ЗЗЛД. 

В съдебното заседание жалбоподателят, редовно призован, не се явява и представлява.

 Ответната страна - КЗЛД, чрез гл. експерт-юрист Новакова, оспорва жалбата, счита я неоснователна и излага съображения за законосъобразност на постановения акт.

 Представителят на Върховната административна прокуратура дава заключение за неоснователност на жалбата, подчертава, че липсват конкретни оплаквания кои норми са нарушени, защо решението се преценява като неправилно. Жалбоподателят сам е посочил свои лични данни в исковата си молба, в изпълнение на разпоредбата на чл. 98, ал. 1 ГПК, процесуалният представител на ответника по гр. дело е получил копие от нея. Що се отнася до участието му в търговски дружества, данните са отразени в публичния регистър, в който всеки може да прави справки и преписи.

 Върховният административен съд, в настоящия си състав при пето отделение, за да се произнесе, съобрази следното:

 Жалбоподателят, надлежна страна в процеса, е получил съобщение за постановеното решение на 6.04.2006 г., жалбата е входирана в деловодството на КЗЛД в законово определения срок - на 13.04.2006 г., процесуално е допустима за разглеждането й по същество. С оспорения акт административният орган е отхвърлил твърдението за нарушени права по ЗЗЛД, по жалбата му с рег. № 43/15.07.2005 г., в частта, относно незаконосъобразно обработване на лични данни, съдържащи се в молбата до Пещерския районен съд по гр. дело № 141/2005 г., а същата е приета за основателна в частта, относно нарушаване на неприкосновеността на личния живот на жалбоподателя, чрез представянето на съдебно удостоверение № 141/13.07.2005 г. на Пещерския районен съд пред Министерството на външните работи, дирекция "Консулски отношения", което е издадено, за да послужи пред друг орган - Община Триадица - Столична голяма община. На основание  чл. 10, ал. 1, т. 5 ЗЗЛД е предписано на администратора - МВнР да предоставя лични данни само в случаите, изрично посочени от закона и на адв. Арабаджиев - след издаването на съдебни удостоверения, същите да се представят само пред посочения в тях орган и да се използват само по предназначение.

 Уведомени за така постановеното решение, Министерството на външните работи и адв. Арабаджиев не са подали жалба срещу него, същото по отношение на тях е влязло в законна сила.

 Жалбата на Васил Ангелов Василев е допустима само в частта й, с която твърдението му за нарушени права по ЗЗЛД е счетено за неоснователно - т. е. в пункт 1 от диспозитива на процесния акт. Това е така, тъй като по отношение на останалите два пункта жалбоподателят няма правен интерес да обжалва решението - жалбата е приета за основателна и е разпоредено преустановяване на нарушението и въздържане от такива действия за в бъдеще, чрез дадените, на основание  чл. 10, ал. 1, т. 5 ЗЗЛД, задължителни предписания. Кое от предоставените й по закон правомощия КЗЛД ще приеме, е в границите на нейната оперативна самостоятелност, стига установеното по преписката да е съответно на приетото правно основание, като административният орган разполага и с възможността за последващ контрол по изпълнение на постановеното. Затова и жалбата, подадена общо и неконкретизирано срещу целия акт, в тази си част е процесуално недопустима, решението и по отношение на жалбоподателя, в пункт 2 и 3, е влязло в сила.

 Разгледано по същество в частта, с която жалбата от 15.07.2005 г. е отхвърлена, оспорването е неоснователно, при следните съображения:

 При постановяването на решението не се констатираха съществени нарушения на процедурните правила. Издадено е от компетентния по материя орган, в съответната форма, съдържа фактически и прави основания. Въпреки, че по делото не е представен протоколът от проведеното заседание на 25.01.2006 г., в решението изрично са посочени участвалите членове на колективния орган, подписали при единодушие обсъждания акт, изложени се и подробни мотиви за взетото решение, приложени са и отправените за участие уведомителни писма.

 От данните в преписката се установява също, че жалбоподателят активно е съдействал на Комисията за установяването на фактическата обстановка по делото - неколкократно е представял доказателства, а за датата на заседанието му е изпратена покана, неполучаването на която не може да се вмени на КЗЛД, тя следи за действията на пощенските служители. Това е констатирал и Василев, видно от писмото му до директора на Софийски пощенски станции от 27.07.2006 г. и изложеното в частната му жалба срещу първоначалното прекратително определение на съда. ВАС е имал възможността и по други поводи да се произнесе, че в случаи като настоящия не е налице съществено процесуално нарушение, тъй като правото на защита може да се реализира и пред първоинстанционния съд, който се произнася изцяло по законосъобразността на акта, без да е обвързан от оплакванията в жалбата. В случая Василев, сезирайки съда, не е приложил нови доказателства, с жалбата си не е направил доказателствени искания, а и в преписката се съдържа немалък обем доказателства, относими по спора. Затова и оплакването за формалност при работата на Комисията е неоснователно. След като веднъж с първоначалната жалба са изложени съображенията за търсената защита и са представяни доказателства в хода на проверката, което сочи на продължаваща заинтересованост от произнасяне, не е съществено, че оплакванията не са изложени "подробно още веднъж".

 Не е нарушен и материалният закон, с основание КЗЛД е отхвърлила жалбата в обсъжданата й част.

 Както е посочено в решението, своите лични данни (имена, ЕГН, адрес), жалбоподателят Васил Василев е посочил сам в своята искова молба до РС - Пещера, изпълнявайки изискванията на разпоредбата на чл. 98, ал. 1 от ГПК. Съобразно процесуалното си качество в гражданското дело и адвокат Арабаджиев е получил препис от тази искова молба. Не подлежи на коментар факта, че личните данни на страните по делата стават достояние на адвокатите - техни пълномощници - чл. 12 от Закона за адвокатурата. Относно оплакването, че са използвани лични данни, касаещи участието на Василев в търговски дружества по дело, което не е свързано с ТЗ, то също не може да бъде споделено. Отразените в Търговския регистър данни са публични и съгласно разпоредбата на чл. 5 от ТЗ Всеки има право да преглежда търговския регистър и документите, въз основа на които са извършени вписванията, както и да получи преписи от тях. " Предвид изложеното, съдържащите се в решението мотиви в тази част са законосъобразни и се споделят изцяло, жалбата е неоснователна, поради което и следва да се остави без уважение.

 Водим от изложеното и на основание чл. 28 от ЗВАС, вр. с чл. 42, ал. 1, пр. 4-то от ЗАП, и чл. 20, ал. 1, т. 3 ЗВАС, вр. § 4 АПК, Върховният административен съд, пето отделение,

 РЕШИ:

 ОТХВЪРЛЯ, като неоснователна, жалбата на Васил Ангелов Василев от гр. София, срещу решение № 43/25.01.2006 г. на Комисията за защита на личните данни, в частта му, с която е отхвърлена жалбата с рег. № 43/15.07.2005 г. за незаконосъобразно обработване на лични данни на жалбоподателя, съдържащи се в молбата на адв. Арабадгиев до Пещерския районен съд по гр. дело № 141/2005 г.

 ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ, като процесуално недопустима, жалбата в останалата й част, като ПРЕКРАТЯВА производството по нея.

 Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщението до страните и в седмодневен срок, с частна жалба - в прекратителната му част, с характер на определение, пред петчленен състав на Върховния административен съд. 
————————————————————————————————
Данни за делото и връзка с други актове:
 Протоколи и други документи по Дело № 10209/2006 г. - виж тук; 
Образувано във връзка с: Дело № 7982/2006 на ВАС; 
Връзка с други актове: 
	Решение № 9596 от 12.10.2007 г. на ВАС по адм. д. № 5155/2007 г., 5-членен с-в, докладчик съдията Милена Златкова. 

