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Дата: 20.05.2019 г.

ДО
Г-Н ИВАЙЛО ИВАНОВ,
АДМИНИСТРАТИВЕН
РЪКОВОДИТЕЛ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПЕРНИК

СТАНОВИЩЕ
НА ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВСС
по искане вх. № 2275/11.03.2019 г., рег. № ЛДИ-19-1/19/11.03.2019 г.
по описа на ИВСС, докладвано от инспектор Теодора Нинова
Относно: мотивите на кои съдебни актове на административните съдилища не
подлежат на публикуване на интернет страниците на съдилищата
С цитираното искане председателят на Административен съд – Перник е
отправил молба за даване на указания и/или насоки във връзка с изпълнението
на чл. 64, ал. 4 от Закона за съдебната власт, а именно: мотивите на кои
съдебни актове (по кои закони/с какъв предмет) на административните
съдилища не подлежат на публикуване на интернет страницата на съда.
В изпълнение на правомощията, които има Инспектората към ВСС
по чл. 54, ал. 1, т. 15 от ЗСВ, вр. с чл. 17, ал. 1, т. 1 и чл. 17а, ал. 2, т. 2 от
ЗЗЛД, беше извършено предварително проучване, в рамките на което се
установи следното:
Административен съд – Перник е администратор на лични данни. Лични
данни са всяка информация, свързана с физическо лице, което може да бъде
идентифицирано пряко или непряко чрез идентификатор като име,
идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор
или по един или повече признаци, специфични за физическата,
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физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата,
културната или социална идентичност на това лице, по силата на Регламент
(ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година
относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични
данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на
Директива 95/46/ЕО.
Обработването на лични данни е необходимо за спазване на законово
задължение и при упражняване на официални правомощия, предоставени на
Административен съд – Перник и за защита жизненоважни интереси на
субекти на лични данни, при което не се изисква съгласие на физическото
лице.
Административен съд – Перник обработва самостоятелно лични данни
за целите на правораздавателната си дейност, регламентирана в КРБ, ЗСВ,
АПК и други нормативни актове.
Под обработване на лични данни се разбира всякa операция или
съвкупност от операции, които могат да се извършват по отношение на
личните данни с автоматични или други средства, като събиране, записване,
организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна,
извличане,
консултиране,
употреба,
разкриване
чрез
предаване,
разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни,
подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване, унищожаване или
заличаване.
Молбата на председателя на Административен съд – Перник за даване
на указания и/или насоки е във връзка с поставен принципен въпрос, свързан
със защита на личните данни. Съгласно разпоредбата на чл. 94г от
Правилника, при условията и реда на чл. 94б и 94в от същия, Инспекторатът
разглежда и искания на органите на съдебната власт за изразяване на
становища по принципни въпроси, свързани със защитата на лични данни.
Въпросът за публикуването на съдебните актове на електронните
страници на съдилищата е регламентиран от Закона за съдебната власт и
Наредба № 4 от 16.03.2017 г. за воденето, съхраняването и достъпа до
регистъра на актовете на съдилищата.
Съгласно разпоредбата на чл. чл. 64, ал. 1 от ЗСВ, актовете на
съдилищата, с изключение на тези по наказателни дела, с които подсъдимият е
осъден да изтърпи съответно наказание се публикуват незабавно след
постановяването им на интернет страницата на съответния съд при спазване
изискванията на ЗЗЛД и ЗЗКИ, като се извършва по начин, който не позволява
идентифицирането на физическите лица, упоменати в тях.
В чл. 64, ал. 4 ЗСВ е посочено, че актовете по дела, които засягат
гражданския или здравния статус на лицата, се публикуват без мотивите им. В
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този смисъл, въпреки наличието на обществен интерес от справедлив, законен
и независим съдебен процес, законодателят е предвидил защита на лицата по
отношение на специфични лични данни, търсейки баланс между двете страни.
В чл. 13 от Наредба № 4 от 16.03.2017 г. за воденето, съхраняването и
достъпа до регистъра на актовете на съдилищата /обн. ДВ, бр. 28 от 04.04.2017
г., в сила от 04.04.2017 г./, са разписани ограничения и изключения при
публикуването на съдебните актове. Съгласно чл. 13, ал. 3 от цитираната
наредба, при нужда от специфична преценка относно публикуване на съдебен
акт или неговото обезличаване становище относно необходимостта от
публикуване или обезличаване на данни в съдържанието на подлежащия на
обявяване съдебен акт се дава от съдията-докладчик или друг съдия,
определен с акт на административния ръководител.
Следва да се има предвид, че на електронната страница на
Административен съд-Перник са публикувани утвърдените на 17.11.2009 г. от
председателя на съда „Вътрешни правила за организацията на публикуването
на съдебните актове на интернет страницата на Административен съдПерник”. В същите е посочено, че съгласно разпоредбата на чл. 64 от ЗСВ
актовете на съдилищата се публикуват незабавно след постановяването им на
интернет страницата на съответния съд при спазване на изискванията на
Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната
информация. Публикуват се без мотиви съдебни актове, попадащи в
хипотезата на чл. 64, ал. 2 от ЗСВ /сегашна ал. 4/ – актове по дела, които
засягат гражданския или здравния статус на лицата, като в публикувания
диспозитив се обезличават ЕГН на физическите лица, техните имена и адреси.
Съдията-докладчик дава становище относно необходимостта от публикуване
съдържанието на съдебния акт, попадащ в хипотезата на чл. 64, ал. 2 от ЗСВ
/сегашна ал. 4/, чрез поставяне на резолюция и подпис върху постановения
акт.
Именно поради тази причина разпоредбата за приложимостта на чл. 64,
ал. 4 ЗСВ при публикуването на съдебни актове без мотиви от
административните съдилища е ясна и не поражда спорове относно
приложението й.
С оглед на гореизложеното и на основание чл. 17а, ал. 2, т. 2 от Закона
за защита на личните данни във връзка с чл. 94а, ал. 1, т. 5, пр. 3 във вр.с чл.
94г от Правилника за организацията на дейността на Инспектората към ВСС и
за дейността на администрацията и експертите, ИВСС на свое заседание,
проведено на 20 май 2019 г., взе решение по Протокол №8/20.05.2019 г. с 10
гласа „за“ от 10 присъстващи инспектори за изразяване на следното
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С Т А Н О В И Щ Е:
Разпоредбата на чл. 64, ал. 4 ЗСВ е приложима за всички съдебни актове,
постановявани в гражданския, административния и наказателен процес, като
преценката за приложението й следва да бъде на съответния съд, постановил
акта, съобразена с конкретните факти и обстоятелства, свързани със здравния
и гражданския статус на страните, участници в процеса.
Задължение на администраторите на лични данни е да предоставят
гаранции за неприкосновеността на личния живот на отделните субекти, като
предприемат подходящите технически и организационни мерки за защита на
данните от незаконосъобразно разпространение. С оглед на това всеки
съдебен орган следва да определи оптималното решение за всеки отделен
случай, като се зачита правото на всички лица на защита на техните лични
данни и личен живот.
Съдебните актове, постановявани от административните съдилища се
публикуват на електронната страница на съответния съд, при спазване на
Закона за защита на личните данни по начин, който не позволява
идентифицирането на физическите лица, упоменати в тях, като преценката за
приложението на чл. 64, ал. 4 ЗСВ е на съответния съд, постановил акта
съобразно всеки конкретен случай.

ИНСПЕКТОР: /П/
ТЕОДОРА НИНОВА

4

