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ÏÐÀÂÎÒÎ ÍÀ ÑÚÄÅÁÍÀ ÇÀÙÈÒÀ È ÏÐÀÂÎÒÎ 
ÍÀ ÎÁÅÇÙÅÒÅÍÈÅ ÇÀ ÂÐÅÄÈ, ÏÐÈ×ÈÍÅÍÈ 

ÍÀ ÑÓÁÅÊÒÀ ÍÀ ÄÀÍÍÈ ÎÒ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐ 
ÈËÈ ÎÁÐÀÁÎÒÂÀÙ ËÈ×ÍÈ ÄÀÍÍÈ – 

ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÈ ÀÑÏÅÊÒÈ

Ñòàíèìèðà ×þáàòàðîâà-Íèêîëîâà*

Правото на за щи та на лич ни те дан ни на фи зи чески те ли ца и 
в част ност пра во то на за щи та във връз ка с обра бот ва не то на лич-
ни те им дан ни е ос нов но лич но пра во. Българската кон сти ту ция 
не го е въз диг на ла из рич но ка то та ко ва, но чл. 8, параграф 1 от 
Хартата на ос нов ни те пра ва на Европейския съ юз1 и член 16, 
параграф 1 от Договора за функ циони ра не то на Европейския съ-
юз2 пред виж дат из рич но, че все ки има пра во на за щи та на лич-
ни те му дан ни и конкрет но на за щи та по от но ше ние на обра бот-
ка та на лич ни те му дан ни.

Нещо по ве че, разпо ред ба та на член 79, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 2016/6793, озагла ве на „Право на ефек тив на съ-
деб на за щи та сре щу ад ми нистра тор или обра бот ващ лич ни дан-
ни“, из рич но регла мен ти ра пра во то на все ки на ефек тив на съ деб-
на за щи та, ко га то той счи та, че пра ва та му по регла мен та са би ли 
на ру ше ни в ре зул тат на обра бот ва не на лич ни те му дан ни.

Разпоредбата на член 82, параграф 1 от Регламент (ЕС) 
2016/679, озагла ве на „Право на обез ще тя ва не и от го вор ност за 
при чи не ни вре ди“, регла мен ти ра пра во то на вся ко ли це, пре тър-

* Адвокат от София, док тор по пра во, гла вен асистент във Висшето тран-
спор т но учи ли ще „Тодор Каблешков“.

1  ОВ С 202, 7.06.2016 г., с. 389.
2 ОВ С 202, 7.06.2016 г., с. 47.
3 Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския пар ла мент и на Съвета от 27 

април 2016 г. от нос но за щи та та на фи зи чески те ли ца във връз ка с обра бот ва не-
то на лич ни дан ни и от нос но сво бод но то дви же ние на та ки ва дан ни и за от мя на 
на Директива 95/46/ЕО (Общ регла мент от нос но за щи та та на дан ни те, 
Регламент 2016/679).
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пя ло ма те риал ни или не ма те риал ни вре ди в ре зул тат на на ру ше-
ние на регла мен та, да по лу чи обез ще те ние от ад ми нистра то ра 
или обра бот ва щия лич ни дан ни4 за на не се ни те вре ди. Отговорен 
за вре ди те, на не се ни от обра бот ва не на лич ни дан ни, което е в на-
ру ше ние на регла мен та, е ад ми нистра то рът, участ ващ в обра бот-
ва не то на лич ни дан ни. Освобождаване на ад ми нистра то ра на 
лич ни дан ни от та зи от го вор ност е въз мож но само ако до ка же, че 
по ни ка къв на чин не е от го во рен за съ би тието, при чи ни ло вре-
дата.

Изричната регла мен та ция на пра во то на съ деб на за щи та и на 
пра во то на обез ще те ние со чи, от ед на стра на, зна чи мост та, която 
за ко но да те лят на Съюза при да ва на то ва пра во, а от дру га – це ли 
да регла мен ти ра точ но и нед вус мисле но съ дър жа нието на пра во-
то и пред постав ки те, при които то се ре али зи ра. Именно по ра ди 
то ва и в Съображение 146 за ко но да те лят на Съюза не са мо по-
дроб но е мо ти ви рал цел та, при чи ни те и сми съ ла на пра во то на 
обез ще те ние, но е из ло жил и съ дър жа нието на ос нов ни те по ня-
тия, ре ле вант ни за осъ щест вя ва не то на то ва пра во.

Законодателят на Съюза из рич но со чи, че ад ми нистра то рът 
след ва да обез ще ти всич ки вре ди, които да де но ли це мо же да 
пре тър пи в ре зул тат на обра бот ва не на дан ни в на ру ше ние на 
регла мен та, в то ва число на де ле ги ра ни те ак то ве, на ак то ве те за 
изпъл не ние, приети в съ от ветст вие с регла мен та, как то и на ак то-
ве те, приети при осъ щест вя ва не на пра во то на дър жа ва членка за 
конкре ти за ция на пра ви ла та на регла мен та. Той се ос во бож да ва 
от от го вор ност са мо ако до ка же, че по ни ка къв на чин не е от го во-
рен за вре ди те. Понятието „вре да“ за ко но да те лят на Съюза тъл-
ку ва в по-ши рок сми съл в кон тек ста на съ деб на та прак ти ка на 
Съда на Европейския съ юз по на чин, кой то отра зя ва на пъл но це-
ли те на регла мен та. Субектите на дан ни след ва да по лу чат пъл но 
и дейст ви тел но обез ще те ние за пре тър пе ни те от тях вре ди. 
Изрично е по со че на и от го вор ност та на все ки ад ми нистра тор, ко-
га то участ ва в ед но и съ що обра бот ва не на дан ни с дру ги ад ми-
нистра то ри.

4 С цел облек ча ва не на из ка за в из ло же нието под „ад ми нистра тор“ ще се раз-
би ра „ад ми нистра то рът или обра бот ва щият лич ни дан ни“.
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При та зи уред ба на пра во то на съ деб на за щи та и на пра во то 
на обез ще те ние за вре ди в пра во то на Съюза на ционал на та нор-
ма тив на уред ба за за щи та на пра ва та на фи зи чески те ли ца при 
обра бот ва не на лич ни те им дан ни се съ дър жа в Закона за защита 
на личните данни (ЗЗЛД), но са мо до тол ко ва, до кол ко то те зи пра-
ва не са уре де ни в Регламент (ЕС) 2016/679.

В чл. 39, ал. 1 ЗЗЛД на ционал ният за ко но да тел не е уре дил 
пър вич но пра во то на су бек та на дан ни при на ру ша ва не на пра ва-
та му по Регламент (ЕС) 2016/679 и по за ко на да об жал ва дейст-
вия и ак то ве на ад ми нистра то ра пред съ да, за що то то ва пра во е 
из рич но фор му ли ра но в регла мен та, а е по со чил само ре да, по 
кой то пра во то мо же да бъ де осъ щест ве но – ре да на Админи-
стративнопроцесуалния ко декс (АПК). Но АПК съ дър жа раз лич-
ни въз мож ности за за щи та на су бек тив ни пра ва: оспор ва не на ад-
ми нистра ти вен акт (ин ди ви ду ален, общ, нормативен) – чл. 145 и 
сл., чл. 179 и сл., чл. 185 и сл., за щи та сре щу дейст вие или без-
дейст вие – чл. 250 и 256, обез ще те ние за вре ди – чл. 203, ал. 3, 
което зна чи, че при ло жим е имен но уста но ве ният в те зи разпо-
ред би на ко дек са про це су ален ред с оглед на иска не то, с което 
съ дът е се зи ран.

Алинея 2 на чл. 39 АПК е пов то ре ние на уста но ве но то в 
регла мен та пра во на обез ще те ние на вре ди и от го вор ност та за тях 
на ад ми нистра то ра или на обра бот ва щия лич ни дан ни, по ра ди 
което не уста но вя ва пър вич но пра во то на обез ще те ние за вре ди, а 
по соч ва само про це су ал ния ред за не го во то осъ щест вя ва не – въз-
мож ност та в произ вод ст ва та по АПК да се иска и обез ще те ние за 
вре ди – не що, което с оглед на препра ща не то към али нея 2 на ко-
дек са е без спор но яс но с оглед на чл. 203, ал. 3 във вр. с чл. 204 
АПК.

Това оз на ча ва, че две те али неи, пър во, не съз да ват су бек тив-
но пра во, и вто ро, не съз да ват ня ка къв спе ци фи чен про це су ален 
ред за съз да де но то от Съюза пра во, а препра щат към ве че съ щест-
ву ва щия ред по АПК, т.е. към съ щест ву ва щия в на ционал но то 
пра во ред за за щи та на су бек тив ни пра ва.

Изключително спе ци фич на е разпо ред ба та на али нея 4 и на 
препра ща ща та към нея али нея 5 на чл. 39 ЗЗЛД. С ал. 4 и ал. 5 
ЗЗЛД на ционал ният за ко но да тел въ ве де забра на за се зи ра не на 
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съ да, ко га то има ви ся що произ вод ст во пред Комисията за за щи та 
на лич ни те дан ни (КЗЛД), съ от вет но пред Инспектората към 
Висшия съ де бен съ вет (ИВСС) с оглед на чл. 17, ал. 1 ЗЗДЛ за съ-
що то на ру ше ние или ней но ре ше ние от нос но съ що то на ру ше ние 
е об жал ва но и ня ма вляз ло в си ла ре ше ние на съ да. По иска не на 
су бек та на дан ни или на съ да КЗЛД, респ. ИВСС удосто ве ря ва 
лип са та на ви ся що произ вод ст во пред нея по съ щия спор.

Тази разпо ред ба изиск ва да се по со чи след но то.
Регламент (ЕС) 2016/679 е акт с об що при ло же ние, кой то е 

за дъл жи те лен в своята ця лост и се при ла га във всич ки дър жа ви 
членки, без да е не об хо ди мо прет во ря ва не то на нор ми те му в 
разпо ред би от на ционал но то за ко но да тел ст во.5 Регламентът съ-
дър жа как то разпо ред би, които за дъл жа ват дър жа ви те членки да 
пред приемат дейст вия на на ционал но ни во по опре де ле ни въпро-
си, та ка и разпо ред би, които им да ват въз мож ност за пре ценка 
да ли да до раз вият уста но ве ни в не го изиск ва ния. Правото на 
ефек тив на съ деб на за щи та не е сред тях. Регламентът препра ща 
към вътреш но то пра во на дър жа ви те членки само от нос но ре да за 
осъ щест вя ва не на за щи та та – член 82, параграф 6.

Държавите членки са за дъл же ни съглас но член 19, пара-
граф 1, али нея 2 от Договора за Европейския съ юз6 „да уста но вя-
ват прав ни те сред ст ва, не об хо ди ми за оси гу ря ва не то на ефек тив-
на прав на за щи та в области те, об хва на ти от пра во то на Съюза“. 
Безспорно е, че първи ад ре сат на та зи разпо ред ба е на ционал ният 
за ко но да тел – той има не га тив но то за дъл же ние да не приема нор-
ми, които про ти во ре чат на пра во то на Съюза, и да от ме ни съ-
щест ву ва щи те та ки ва в на ционал ния пра вен ред. В ре ше ние от 6 
ок том ври 2015 г., С-364/14, Schrems, EU:C:2015:650, Съдът на 
Европейския съ юз со чи, че ко га то мяр ка та, на ла га ща огра ни че-
ние вър ху упраж ня ва не то на ед но ос нов но пра во, поста вя под 
въпрос то ва пра во ка то та ко ва, та зи мяр ка е не съв мести ма с 
Хартата, тъй ка то ли ша ва да де но то пра во от не го ва та същ ност.

Конституцията в чл. 4, ал. 3 из рич но регла мен ти ра ка то еле-
мент на пра во ва та дър жа ва прин ци па, че Република България 

5 Член 288, параграф 2 ДФЕС.
6 ОВ С 202, 7.06.2016 г., с. 13 (ДЕС).
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участ ва в из граж да не то и раз ви тието на Европейския съ юз. Бъл-
гар ската дър жа ва участ ва във функ циони ра не то на Европей ския 
съ юз вклю чи тел но и чрез съз да ва не то и при ла га не то на не го ви те 
ак то ве, което по ве ля ва за ко но да те лят да оси гу ри хар мо нията 
меж ду на ционал но то пра во и пра во то на ЕС, как то и при ма та на 
послед но то в слу чай на про ти во ре чие.

Конституцията съ дър жа вис ши те цен ности, които не мо же 
да бъ дат от хвър ля ни или про ме ня ни в тях на та същ ност от за ко но-
да те ля, за що то те са фун да мен тът на уста но ве ния пра вен ред. 
Правото на за щи та на лич ни те дан ни е кон сти ту цион но за щи те на 
цен ност. „Конституционно до пусти мият пре дел (гра ни ца та на 
ограничението) за за ко но да тел но навли за не в то ва ос нов но пра во 
е не го во то същ ност но съ дър жа ние – то не под ле жи на по ли ти-
ческо пре до го ва ря не чрез те ку що за ко но да тел ст во“7.

При от чи та не на гор но то е вид но, че разпо ред би те на чл. 39, 
ал. 4 и 5 ЗЗЛД про ти во ре чат на чл. 4 и чл. 120 от Конституцията и 
на пред постав ки те, установени в Регламент (ЕС) 2016/679, за 
упраж ня ва не на пра во то на съ деб на за щи та и в част ност на пра во-
то на обез ще те ние за вре ди. Преди всич ко на ционал ният за ко но-
да тел поста вя въз мож ност та за упраж ня ва не на пра во то на съ деб-
на за щи та, га ран ти ра но от член 79 от Регламент (ЕС) 2016/679, в 
за ви си мост от на ли чието на ви ся що произ вод ст во пред КЗЛД за 
съ що то на ру ше ние или при на ли чие на ней но ре ше ние от нос но 
съ що то на ру ше ние, което е об жал ва но и по от но ше ние на което 
ня ма вляз ло в си ла ре ше ние на съ да (съ що то е от но си мо и за 
ИВСС). Като се из клю чи фак тът, че на ционал ният за кон забра-
ня ва се зи ра не то на съ да („не мо же да се зи ра съ да“), а не регла-
мен ти ра ви ся що то произ вод ст во ка то пред постав ка за до пусти-
мост на съ деб но то произ вод ст во (което са мо по каз ва раз би ра не то 
на за ко но да те ля за пра во то на съ деб на за щи та и за пред постав ки-
те за нейно то осъществяване), след ва да се по со чи, че на ли чието 
на ви ся що произ вод ст во пред КЗЛД, съ от вет но пред ИВСС за съ-
що то на ру ше ние или невляз ло в си ла ней но [на ко ми сията] ре ше-
ние от нос но съ що то на ру ше ние, което е об жал ва но пред съда, не 
мо же да бъ де преч ка за се зи ра не на съ да с твър де ние за на ру ше но 

7 Решение № 8/15.11.2019 г. на Конституционния съд по к. д. № 4/2019 г.
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пра во, га ран ти ра но от регла мен та (на ру ше но пра во по чл. 39, 
ал. 2 във вр. с ал. 1 ЗЗЛД). Член 79 от Регламент (ЕС) 2016/679 из-
рич но со чи, че все ки су бект на дан ни има пра во на ефек тив на 
съ деб на за щи та, ко га то счи та, че пра ва та му по регла мен та са 
би ли на ру ше ни в ре зул тат на обра бот ва не на лич ни те му дан ни, 
без да се за ся гат които и да би ло на лич ни ад ми нистра тив ни или 
не съ деб ни сред ст ва за за щи та, вклю чи тел но пра во то на по да ва не 
на жал ба до над зо рен ор ган съглас но член 77. Следователно все-
ки су бект на дан ни мо же да се зи ра съ да, а да ли искът му ще е до-
пустим, ще ре ши съ дът с оглед на на ли чието на изиску еми те про-
це су ал ни пред постав ки за до пусти мост и на лип са та на отри ца-
тел ни та ки ва.

Както бе ше по со че но, член 79 от Регламент (ЕС) 2016/679 
изиск ва съ деб на та за щи та да е ефек тив на. Това зна чи, че за дъл-
же нието за из чер п ва не на дру ги усло вия пре ди въз мож ност та за 
лич на прав на за щи та сре щу ад ми нистра тор на лич ни дан ни и 
пра во на обез ще те ние е не до пусти мо, ако съ деб на та за щи та не е 
ефек тив на по ра ди на ли чието на то ва усло вие.

Изчерпването на пред ва ри тел ни усло вия спря мо глав но то – 
лич но за су бек та на дан ни съ деб но произ вод ст во по ре али зи ра не 
на пра во то по член 79 и 82 от Регламент (ЕС) 2016/679, мо же да 
се до пус не са мо ако то ва произ вод ст во не на кър ня ва ефек тив-
ност та на съ деб на та за щи та. Това е съ що то огра ни че ние ка то 
огра ни че нието, което прин ци път на ефек тив ност поста вя пред 
на ционал на та про це су ал на ав то но мия.

Принципът на про це су ал на ав то но мия на дър жа ви те членки 
гла си, че във вътреш ния пра вен ред тряб ва да се опре де лят про-
це су ал ни те пра ви ла за об жал ва не то по съ де бен ред, пред наз на че-
ни да га ран ти рат за щи та та на пра ва та, които прав ни те су бек ти 
чер пят от пра во то на Съюза, до кол ко то лип с ват пра ви ла на Съюза 
по то зи въпрос. Процесуалната ав то но мия е огра ни че на от прин-
ци пи те на рав ностойност и на ефек тив ност. В конкрет ния слу чай 
са мо послед ният прин цип е от зна че ние. Съгласно то зи прин цип 
на ционал ни те про це су ал ни пра ви ла не тряб ва да пра вят прак ти-
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чески не въз мож но или пре ко мер но труд но упраж ня ва не то на 
пра ва та, пре доста ве ни от прав ния ред на Съюза.8

Съдът на Европейския съ юз мно гократ но е поста но вя вал, че 
все ки слу чай, в кой то се поста вя въпро сът да ли на ционал на про-
це су ал на разпо ред ба пра ви не въз мож но или пре ко мер но труд но 
при ла га не то на пра во то на Съюза, тряб ва да се ана ли зи ра, ка то се 
дър жи смет ка за място то на та зи разпо ред ба в ця ло то произ вод-
ство, за не го во то раз ви тие и за не го ви те осо бе ности пред раз лич-
ни те на ционал ни ин стан ции; в то ва от но ше ние след ва, ако е не-
об хо ди мо, да се взе мат под вни ма ние прин ци пи те, които стоят в 
ос но ва та на на ционал на та съ деб на систе ма, ка то прин ци па за га-
ран ти ра не на пра во то на за щи та, прин ци па на прав на си гур ност и 
пра вил но то про ти ча не на произ вод ст во то.

В то зи сми съл уста но вя ва не то на фак та на ви ся що произ вод-
ст во по чл. 39, ал. 4 или 5 ЗЗЛД не мо же да бъ де отри ца тел на про-
це су ал на пред постав ка (про це су ал на пречка) за над леж но то 
упраж ня ва не на пра во то на съ деб на за щи та, респ. на пра во то на 
иск за обез ще те ние за вре ди по чл. 39, ал. 2 ЗЗЛД.

Първо, за що то разпо ред ба та на али нея 4, а то ва озна чава – и 
на али нея 5 ЗЗЛД, е из клю чи тел но непре циз на. За да де фи ни ра 
отри ца тел на та про це су ал на пред постав ка, на ционал ният за ко но-
да тел изпол з ва из ра за „ви ся що произ вод ст во пред ко ми сията“ и 
при те жа тел но местоиме ние „ней но“ ре ше ние. С оглед на чл. 84, 
ал. 1 ЗЗЛД ви ся що произ вод ст во пред ко ми сията мо же да има са-
мо за при ла га не на при ну ди тел ни ад ми нистра тив ни мер ки (на ри-
ча ни в чл. 58, параграф 2, б. „а“ – „з“ и „й“ от регламента 
корективни). Съгласно чл. 87, ал. 1 ЗЗЛД произ вод ст ва та по на ла-
га не на ад ми нистра тив ни на ка за ния не са „пред ко ми сията“, тъй 
ка то ак тът за уста но вя ва не на ад ми нистра тив но на ру ше ние се 
съста вя от член на ко ми сията или опра во мо ще но от не го ли це, а 
на ка за тел но то поста новле ние се из да ва от пред се да те ля на ко ми-
сията, глав ния ин спек тор или от опра во мо ще ни от не го ин спек то-
ри. Същото е от но си мо и за „ви ся що произ вод ст во“ пред ИВСС с 
оглед на чл. 19, ал. 3 и чл. 87, ал. 1 ЗЗЛД. Анализът на разпо ред-

8 Заключение от 30 март 2017 г. на ге не рал ния ад во кат Kokott, C-73/16, 
Puškár, EU:C:2017:253, т. 47.
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ба та со чи, че за ко но да те лят ви зи ра са мо ви ся що произ вод ст во за 
при ла га не на при ну ди тел на мяр ка, което ед ва ли би има ло ло ги-
ка, ако цел та е да бъ де уста но ве но с вля зъл в си ла акт осъ щест ве-
но от ад ми нистра то ра на ру ше ние. Разпоредбата оба че е огра ни-
чи тел на и раз ши ри тел но то ѝ тъл ку ва не е не до пусти мо.

Второ, наличието на произ вод ст во за „съ що то на ру ше ние“ 
би могло да има от но ше ние към до каз ва не то на твър дя но то от су-
бек та на дан ни на ру ше ние от ад ми нистра то ра, съ от вет но към 
твър дя но то от ад ми нистра то ра ос но ва ние за из ключ ва не на не го-
ва та от го вор ност, но не и към до пусти мост та на жал ба та, съ от-
вет но на иска. Наличието на на ру ше ние е еле мент от фак ти ческия 
състав на оспо ре ния акт (дейст вие или бездействие), съ от вет но на 
иска за обез ще те ние за вре ди, т.е. от спо ра по съ щест во, по ра ди 
което не мо же да бъ де пред постав ка за до пусти мост.

Трето, за да е на ли це от но си мост на уста но ве но то пред 
КЗЛД „съ що то на ру ше ние“ с вля зъл в си ла акт, е не об хо ди мо да е 
на ли це обек ти вен иден ти тет в произ вод ст во то пред ко ми сията и 
в то ва, за което на ционал ният за ко но да тел забра ня ва да бъ де се-
зи ран съ дът. Но съ дът не мо же да уста но вя ва обек ти вен иден ти-
тет по от но ше ние на еле мент от фак ти ческия състав на на ру ше-
нието, което се зи ра лият го су бект пре тен ди ра ка то при чи на за на-
ру ше ни те су бек тив ни пра ва или за обез ще те ние за вре ди, без да е 
приел за раз глеж да не иска не то, с което е се зи ран. Установяването 
на обек ти вен иден ти тет са мо по из ло же но то в иска не то, с което 
съ дът е се зи ран, крие в се бе си зна чи тел ни риско ве, за що то е въз-
мож но се зи ра лият съ да да не е в състояние да конкре ти зи ра точ-
но фак ти ческия състав на на ру ше нието, от което пре тен ди ра на-
ру ше ни пра ва, респ. не го ви те иден ти фи ци ра щи бе ле зи, а и ня ма 
ни как ва га ран ция, че имен но со че но то от су бек та на ру ше ние на 
ад ми нистра то ра е при чи на та за твър дя но то на ру ше ние на не го ви-
те пра ва – тък мо то ва съ дът след ва да уста но ви, но след ка то про-
ве де съ деб но то ди ре не. Възможно е да има хи по те зи, в които су-
бек тът да мо же точ но да иден ти фи ци ра на ру ше нието и да мо же 
да се уста но ви иден тич ност с на ру ше нието, за което е на лич но 
„ви ся що произ вод ст во“ пред ко ми сията, но е въз мож но съ що яс-
но та от нос но конкрет но то на ру ше ние да бъ де постиг на та ед ва с 
приключ ва не то на съ деб но то ди ре не.
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Поради то ва е на пъл но неяс но как во точ но су бек тът на пра-
ва или съ дът ще иска КЗЛД, съ от вет но ИВСС да удосто ве ри в из-
да ва но то „удосто ве ре ние“, което е пред постав ка за до пусти мост 
на се зи ра не то на съ да (до ри не и за не го во то произ на ся не!).

С оглед на то ва въпро сът за на ли чие на ви ся що произ вод ст-
во пред КЗЛД, респ. за невля зъл в си ла не ин акт, с кой то при ла га 
при ну ди тел на ад ми нистра тив на мяр ка, би мо гъл да бъ де об съж-
дан от пър воин стан цион ния съд, при от чи та не на конкрет ни те 
фак ти по де ло то, само в кон тек ста на иска не на ад ми нистра то ра 
на лич ни дан ни за спи ра не на съ деб но то произ вод ст во с цел до-
каз ва не на лип са та на на ру ше ние при евен ту ален от каз на ко ми-
сията да при ло жи мяр ка или при евен ту ал на от мя на на ак та на 
ко ми сията, с кой то е при ло жи ла та ка ва мяр ка. Когато съ деб но то 
произ вод ст во ве че е в ка са цион на та фа за, спи ра не то му би би ло 
не до пусти мо, тъй ка то ка са цион ният съд е съд по пра во то, а не по 
фак ти те, как то и с оглед на забра на та за фак ти чески уста но вя ва-
ния (чл. 220 АПК).

В под кре па на гор но то е и ло ги ка та на до ка за тел ст ве на та те-
жест в произ вод ст во то за обез ще те ние за вре ди, пре тър пе ни от 
су бек та на дан ни вслед ст вие на непра во мер но обра бот ва не на 
лич ни дан ни от ад ми нистра тор на лич ни дан ни. При при ла га не на 
об щия прин цип за разпре де ле ние на до ка за тел ст ве на та те жест – 
чл. 154, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 144 АПК, ли це то, което е пре тър-
пя ло вре ди, след ва да до ка же: 1) обра бот ва не, което е в на ру ше-
ние на Регламент (ЕС) 2016/6799; 2) пре тър пе ни вре ди; 3) при-
чин на връз ка меж ду на ру ше нието и вре ди те. А ад ми нистра то рът 
на лич ни дан ни, за да се ос во бо ди от от го вор ност та за вре ди, 
тряб ва да до ка же, че е спа зил изиск ва нията на регла мен та при 
обра бот ка та на лич ни те дан ни на ище ца.

Потвърждаването от съ да на ре ше нието на КЗЛД, с което се 
уста но вя ва из вър ше но на ру ше ние на регла мен та или на за ко на и 
е при ло же на ко рек тив на мяр ка, би могло да слу жи в съ деб но то 
произ вод ст во по член 79 или 82 от Регламент (ЕС) 2016/679 ка то 

9 В по со че ния по-го ре сми съл на включ ва не и на де ле ги ра ни те ак то ве, на ак-
то ве те за изпъл не ние, приети в съ от ветст вие с регла мен та, как то и на ак то ве те, 
приети при осъ щест вя ва не на пра во то на дър жа ва членка за конкре ти за ция на 
пра ви ла та на регла мен та.



51Àäâîêàòñêè ïðåãëåä 4/2021

до ка за тел ст во за из вър ше но на ру ше ние от ад ми нистра то ра на 
лич ни дан ни само при до ка за на иден тич ност с на ру ше нието, 
обос но ва ва що не за ко но съ образ ност на оспо ре ния акт, дейст вие 
или без дейст вие, или от което произ ти чат твър де ни те вре ди. 
Обратната хи по те за – на от мя на от съ да на ре ше нието на КЗЛД, 
не би могла ав то ма тич но да во ди до из вод за лип са на на ру ше ние, 
тъй ка то то ва би би ло на ру ше ние на прин ци па на спра вед лив съ-
де бен про цес, закре пен в член 47, али нея 2 от Хартата, за що то би 
оз на ча ва ло огра ни ча ва не на до ка за тел ст ве ни те сред ст ва, посред-
ст вом които се уста но вя ва на ру ше нието на пра во, пре доста ве но 
от пра во то на Съюза.

За да бъ де до пусти мо ед но та ко ва огра ни че ние, то тряб ва да 
бъ де обос но ва но по сми съ ла на член 52, параграф 1 от Хартата. 
Съгласно пра ви ло то на член 79, параграф 1 от Регламент (ЕС) 
2016/679 су бек тът на дан ни разпо ла га с пра во на ефек тив на съ-
деб на за щи та не за ви си мо от на лич ни те ад ми нистра тив ни или не-
съ деб ни сред ст ва за за щи та, вклю чи тел но пра во то на по да ва не на 
жал ба до над зо рен ор ган. След ка то су бек тът на дан ни не е 
упраж нил пра во то си на за щи та по друг ред, не е въз мож но да бъ-
де отре че но пра во то му да пре дя ви оспор ва не или осъ ди те лен иск 
за обез ще те ние, га ран ти ра но от регла мен та, тъй ка то то ва би 
пред ставля ва ло поста вя не на до пъл ни тел но усло вие от на ционал-
но то пра во в на ру ше ние на прин ци пи те на рав ностойност и ефек-
тив ност.10

Видно е, че поста ве на та от на ционал ния за ко но да тел „забра-
на за се зи ра не на съ да“ или пред постав ка за до пусти мост на 
упраж ня ва не на га ран ти ра но то от пра во то на Съюза пра во на съ-
деб на за щи та от на ли чието на ви ся що произ вод ст во пред КЗЛД 
за съ що то на ру ше ние или ко га то нейно то ре ше ние не е об жал ва-
но пред съ да и ня ма вляз ло в си ла съ деб но ре ше ние, е в про ти во-
ре чие с Конституцията и с пра во то на Съюза, тъй ка то ли ша ва от 
ефек тив ност га ран ти ра но то пра во на съ деб на за щи та.

10 Определение № 5898/21.05.2020 г. по адм. д. № 3497/2020 г. на ВАС.


