
Європейський Суд з прав людини

Справа Аманна проти Швейцарії
(Заява № 27798/95)

Європейський суд  з  прав людини,  засідаючи  згідно зі  Статтею 27 Конвенції  із 
захисту прав людини та основних свобод (“Конвенція”), доповненої Протоколом №11 та 
відповідними положеннями Правил Суду Великої Палати, у складі суддів:

пані Е. Палм, президент,
пан Л. Вілдхабер,
пан Л. Феррарі Браво,
пан Гаукур Джорундсон,
пан Л. Кафліщ,
пан Дж. – П. Коста,
пан Уі Фарманн,
пан К. Джанквірт,
пан М. Фішбах,
пан Б. Зиранчич,
пані Н. Важіч,
пан Дж. Хедіган,
пані Уі Томассен,
пані М. Тсатса – Ніколовська,
пан Е. Левіц,
пан К. Трася,
а також пан М. де Сальвія,  Секретар,  обговорювали конфіденційно 30 вересня 1999 

року та 12 січня 2000 року, 
Постановляє  наступне  рішення,  яке  було  затверджено  на  останньому  з  вказаних 

засідань:

ПРОЦЕДУРА
1. Справа була подана до Суду Європейською Комісією з прав людини (“Комісія”) у 

тримісячний строк, передбачений статтями 32 § 1 та 47 Конвенції. Підставою для подання 
є заява (№ 277798/95) проти Швейцарії, подана Комісії на підставі колишньої Статті 25 
громадянином Швейцарії паном Германом Аманном 27 червня 1995 року. Називавши себе 
перед Комісією ініціалами Г.А., заявник потім погодився розкрити своє ім’я.

…(2-6)
Стосовно фактів

1. ОБСТАВИНИ СПРАВИ
7. Заявник,  який  народився  1940  року,  бізнесмен,  що  проживає  в  Швейцарії.  На 

початку 80-х років він імпортував до Швейцарії депілятори  (засіб виведення волосся), які 
рекламував у журналах.

8. 12  жовтня  1981  року  якась  жінка  зателефонувала  заявникові  з  колишнього 
Радянського посольства  у Берні, щоб замовити “Perma Fweer” - депіляційний засіб.

9. Цей телефонний дзвінок був перехоплений федеральною прокуратурою, яка потім 
направила  запит  до  Служби  Розвідки  поліції  Кантона  Цюріха  провести  розслідування 
стосовно заявника та товарів, які він продає.

10. У доповідній записці, підготовленій поліцією Кантона Цюріха у грудні 1981 року, 
говорилося,  що  зареєстрований   у  Комерційній  Реєстратурі  з  1973  року,  займається 
аерозольним бізнесом. У ній також зазначалося, що   “Perma Fweer”  - це батарейковий 
депілятор і до звіту було додано буклет, що описує застосування депілятора.



11. 24  грудня  1981  року  Прокуратура  завела  картку  на  заявника  за  її  індексом 
національної  безпеки  на  підставі  детального  звіту,  підготовленого  поліцією  Кантона 
Цюріха.

12. У  1990  році  громадськість  дізналася  про  існування  карткового  індексу, 
утримуваного  прокуратурою,  і  багато  людей,  включаючи  заявника,  попросили  дати 
пояснення щодо їх карток.

13. Різноманітні  закони  про  доступ  та  обробку  документів  Конфедерації  тоді  були 
прийняті.

14. 12 вересня 1990 року офіцер, відповідальний за документи національної безпеки 
Конфедерації (“відповідальний офіцер”) відіслав заявникові на його запит фотокопію його 
картки.

15. Картка  заявника  за  номером  (1153:0)  614,  дві  сторінки  якої  були  затушовані 
олівцем (…), містила таку інформацію:

“…з  Служби  Розвідки  Цюріха:  А.  Ідентифікується  як  контактуючий  з  Російським 
посольством згідно з … А. займається  різноманітним бізнесом з компанією “Аерозольна 
Система”. Додатки: витяг з Комерційного реєстру та буклет”…

47. Отримавши  свою  картку,  заявник  попросив  службовця  прокуратури  розкрити 
уривки, затушовані блакитним олівцем.

48. 9 жовтня службовець відповів, що цензурований уривок вкінці картки правомірно 
приховує ініціали офіцера федеральної поліції, який збирав інформацію для картки. Інший 
цензурований  уривок  стосувався  технічного  засобу  нагляду  за  третьою  стороною; 
службовець  зауважив,  що він рекомендував  би,  щоб відповідальний офіцер відкрив ту 
інформацію,  оскільки,  на  його  думку,  інтереси  заявника  переважали  над  громадським 
інтересом в утриманні  її секретною. 

58. 19 квітня 1991 року відповідальний секретар вирішив, що на підставі Статті 5 §1 
Акту від 5 березня  1990 року “Про обробку документів з питань національної безпеки”, 
ініціали  в  кінці  картки  не  можуть  розкриватися.  Він  також  вважав,  що  інший 
цензурований уривок містив контр-розвідувальні відомості, які, відповідно до Статті 5 §3 
(а)  Акту  не  повинні  розкриватися.  На  підставі  таких  пояснень  розшифровка  картки 
заявника була зведена до одного слова “звіт”: 

…зі  служби  Розвідки   Цюріха:  А.  ідентифікований  як  контактуючий  з  Російським 
посольством, згідно звіту… А. займається бізнесом різного типу з компанією “Аерозольні 
Системи”. Додатки: витяг з Комерційного реєстру та буклет”…

69. 26  жовтня  1991  року  заявник  подав  заяву  про  компенсацію  до  Федерального 
департаменту фінансів. Його заяву відхилили 28 січня 1992 року. 

207.9  березня  1990  року  заявник  подав  адміністративно-правову  скаргу  до 
Федерального  суду,  вимагаючи  компенсації  від  Швейцарської  Конфедерації  у  розмірі 
5000  швейцарських  франків  за  неправомірне  внесення  докладного  звіту  у  картковий 
індекс,  утримуваний  прокуратурою.  Він  також  просив  надіслати  негайно  його  файл  і 
картку до Федерального архіву із забороною робити будь-які копії та з розпорядженням, 
зберігати закритими (“під замком”) і не повідомляти жоден із документів без його згоди.

208.Отримавши прохання  дати  письмову відповідь,  Конфедерація  зазначила  у  своїй 
записці  від 26 травня 1992 року,  що,  згідно  з  інформацією,  наданою прокуратурою та 
відповідальним офіцером, запис про стеження більше не зберігається у файлі федеральної 
поліції. Вона підкреслила у цьому зв’язку, що згідно з розділом 66 (1 прим.) Федерального 
Кримінально-процесуального Акту, документи які вже потрібні, знищуються.

22. Федеральний суд провів слухання 27 жовтня 1993 року та 14 вересня 1994 року. 
Адвокат заявника зауважив, що обліковий номер картки (1153:0) 614 - це код, що означає 
“комуністична країна” (1), “Радянський Союз” (153), “встановлений шпіонаж” (0), “різні 
контакти з Східним блоком” (614).

Представниця  Конфедерації  зазначила,  якщо  в  колишньому Радянському посольстві 
були певні особи, за якими встановлювалося стеження з допомогою технічних заходів, то 



по кожному телефонному дзвінку обидві сторони телефонної розмови ідентифікувалися, 
на них заводилася картка і складався звіт про телефонне прослуховування. У зв’язку з цим 
вона сказала, що більшість звітів знищено, а ті, що не були знищені, зберігаються зараз у 
мішках; був намір знищити і їх, але коли було створено посаду відповідального офіцера, 
все вирішено було лишити “у його теперішньому стані”. Вона також повідомила, що не 
знає, чи було знищено звіт про телефонну розмову заявника. Згідно з інформацією, яку 
вона  отримала  від  відповідального  офіцера,  звіти  не  класифікувалися  бо  це  вимагало 
п’ятьох людей, яки б у продовж року вивчали зміст усіх мішків, які все ще зберігаються.

23. Своїм рішенням від 14 вересня 1994 року, яке вступило в силу 25 січня 1995року, 
Федеральний суд відхилив усі вимоги заявника.

24. Розглядаючи  питання  про  законну  підставу  для  оскаржуваних  заходів, 
Федеральний суд  посилався  перш за  все  до  розділу  17(3)  ФКПА та  Статті  1  Декрету 
Федерального Комітету від 29 квітня 1958 року “Про поліцейську службу Федеральної 
прокуратури”.  Проте  він  не  визнав  за  необхідне  з’ясовувати,  чи  забезпечували  ті 
положення законну основу для можливого порушення особистих прав заявника, оскільки 
одна з умов надання компенсації не була дотримана.

25. Суд  далі  посилався  на  розділи  66  і  особливо  72  ФКПА  про  прослуховування 
телефонних розмов та перлюстрацію поштової  кореспонденції,  а  також на Статтю 265 
Кримінального Кодексу, які врегульовують “злочини або основні правопорушення проти 
держави” і  наголосив ще раз,  що інформація  могла збиратись  на законних підставах - 
навіть до винесення звинувачення -, щоб запобігти можливому правопорушенню проти 
держави чи національної безпеки, якщо було свідчення про те, що такий злочин готується.

26. У зв’язку з цим Федеральний суд постановив:
“картку було заведено на заявника у зв’язку з тодішнім прослуховуванням телефонного 

спілкування з Радянським посольством в цілях контррозвідки. Оскільки він мав контакти 
зі службовцем чи співробітницею Радянського посольства і спочатку не було зрозуміло, 
що “Perma Fweer”, який він продав, був безневинним депіляторним інструментом, влада 
діяла  коректно  при  ідентифікації  його  особи,  його  обставин,  з’ясуванні  застосування 
приладу “Perma Fweer” у цьому випадку та запису результату”.

27. Федеральний суд  відзначив  проте,  що  він  не  повинен  був  зважити  на  те,  чи ті 
положення,  особливо  розділу  66  (1  прим)  ФКПА,  дозволяли  отриману в  такий  спосіб 
інформацію зберігати після того, коли стало очевидно, що кримінальне правопорушення 
не готувалося, оскільки заявник не зазнав серйозного порушення його особистих прав.

28. У зв’язку з цим Федеральний суд ще раз наголосив,  що згідно з розділом 6 (2) 
Федерального  акту  про  відповідальність  від  14  березня  1958  року  Швейцарська 
Конфедерація мала обов’язки сплачувати компенсацію у випадках серйозного порушення 
особистих прав, а він вважав, що в цьому разі ця умова не була забезпечена. Федеральний 
суд пояснив, що сам факт, що заявника було названо у файлі “контактуючий з Радянським 
посольством” навряд можна розглядати як порушення прав особи.

Більше того, якщо навіть частина чисел справи означала “встановлення шпіонажу”, то 
й тут не було нічого, щоб указувало на те, що влада вважала заявника шпигуном, хоча 
вираз  “контактуючий  з  Радянським  посольством”  міг  передбачати,  що  заявник  мав 
регулярні контакти з посольством, його картку розглядали не ізольовано, а в широкому 
контексті  картотеки в цілому та іншими обставинами справи;  а  той факт,  зокрема,  що 
картку  не  використовували  інакше,  свідчить,  що  влада  не  підозрювала  заявника  в 
незаконних контактах з цим посольством. Крім того, не було припущення, що заявник був 
підданий  стеженню  з  допомогою технічних  засобів  у  інших  справах  або  що записана 
інформація була повідомлена третій стороні. В цілому файл заявника, як з’ясувалося, не 
мав великого значення, і ніщо не свідчило, що його використовували в інших цілях або 
незаконно зробили доступним.

29. Нарешті, Федеральний суд відзначив, адміністративно-правова справа заявника, з 
файлом якої він ознайомився 9 березня 1992 року,  була “ефективним відшкодуванням” 



згідно  положень  Статті  13  Конвенції.  Він  також  підкреслив,  що  заявник  міг  також 
оскаржити певні дані у картотеці прокуратури і вимагати їх виправдання. У зв’язку з цим 
Федеральний суд посилається на Директиви Федерального Комітету від 16 березня 1981 
року про обробку персональних даних у Федеральній адміністрації (розділ 44), а також 
Федеральний  Декрет  від  9  жовтня  1992  року  про  ознайомлення  з  документами 
Федеральної прокуратури (Стаття 7 §1) і Наказ Федерального Комітету від 20 січня 1993 
року про ознайомлення з документами Федеральної прокуратури (Стаття 11 §1).

30. У  1996   році  картку  заявника  було  вилучено  з  картотеки  й  передано  до 
Федерального архіву, де її не можна використовувати упродовж 50 років.

(31—37)
Е. Парламентська тимчасова слідча комісія постановила розслідувати справу так званої 

“КАРТОТЕКИ” 
38.  Парламентська тимчасова  слідча комісія  (ПСК) була створена для розслідування 

справи так  званої  картотеки.  У своєму звіті,  опублікованому у  Федеральній  газеті  (FF 
1990, 1, c.593), вона відзначала, окрім іншого, у зв’язку з телефонним прослуховуванням: 

“Як  свідчать  різні  джерела,  деякі  люди  бояться,  що  їх  телефонні  розмови 
прослуховуються з політичних причин. Парламентська тимчасова слідча комісія провела 
ретельне  вивчення  засобів  технічного  стеження,  які  застосовуються  за  ордером 
Федеральної  прокуратури.  У  процесі  цього  розслідування  вона  попросила  Федеральну 
прокуратуру надати їй повний і докладний список осіб,  телефони яких записувалися,  а 
телефонні  розмови  прослуховувалися;  цей  список  потім  порівняли  зі  списком,  який 
попросили у Відомстві  пошти,  телекомунікацій  та  телеграфу.  Після цього ПСК змогла 
переконатися  сама,  частково  з  допомогою відповідних  документів,  а  також інтерв’ю з 
президентом  відділу  звинувачень  Федерального  суду,  що  не  було  розходжень  між 
списком,  наданим  органами,  які  замовляють  прослуховування  телефонних  розмов,  та 
списком органів, що виконували ці розпорядження.

…Федеральне розслідування вважає, перш ніж розпочнуться попередні розслідування, 
прокурор  має  право  приймати  рішення  про  стеження  з  допомогою  технічних  засобів. 
Рішення, прийняте стосовно цього, дійсне протягом 6 місяців, але в разі потреби термін 
подовжується.  Воно вимагає, щоб в усіх випадках була на це згода президента відділу 
звинувачень Федерального суду.  Процедура схвалення рішення значно формалізувалася 
протягом останніх років і зараз зводиться до заготовлених форм. ПСК відзначила, що всі 
рішення були представлені президенту відділу звинувачень і всі без винятку затверджені 
ним…”

СЛУХАННЯ КОМІСІЄЮ
39.  Пан Аманн подав заяву до Комісії 27 червня 1995 року. Посилаючись на Статтю 8 

та  13  Конвенції,  що  телефонні  дзвінки,  адресовані  йому,  перехоплювалися,  що 
Прокуратура завела картку на нього і утримувала її в слідчій федеральній картотеці, і що 
він не мав ефективного захисту щодо цього.

40. Комісія  констатувала,  що  заяву  (№27798/95)  прийнято  3  грудня  1997  року.  У 
своєму звіті від 20 травня 1998 року (колишня Стаття 31 Конвенції) вона дійшла висновку 
(9-ма  голосами  проти  8-ми),  що  порушення  Статті  8  мало  місце;  одноголосно  було 
визнано, що Статтю 13 не було порушено. Певний текст звіту відтворюється як додаток до 
цієї судової справи.

ОСТАТОЧНІ ПРЕДСТАВЛЕННЯ СУДУ 
41. У своєму викладені справи Уряд просив Суд вважати, що заявник не повторював 

своєї  заяви  про  порушення  Статті  13  Конвенції,  а  тому немає  потреби  перевіряти  це. 
Дотримуючись гідності, Уряд просив Суд підтвердити, що факти, які стали підставою для 
заяви, поданої паном Аманном проти Швейцарії, не призвели до порушення Конвенції.



42. Заявник просив суд довести, що було порушення Статей 8 та 13 Конвенції, і надати 
йому справедливе відшкодування згідно зі Статтею 41.

1. МОЖЛИВЕ  ПОРУШЕННЯ  СТАТТІ  8  КОНВЕНЦІЇ  ВНАСЛІДОК 
ПЕРЕХОПЛЕННЯ ТЕЛЕФОННОГО ДЗВІНКА 12 ЖОВТНЯ 1981 РОКУ

43. Заявник скаржився, що перехоплення телефонного дзвінка від особи з колишнього 
Радянського посольства  в Берні порушує Статтю 8 Конвенції, в якій говориться:

“1.  Кожна людина має право на повагу до її  приватного і  сімейного життя,  житла і 
таємниці кореспонденції.

2. Держава не може втручатися у здійснення цього права інакше ніж згідно із законом 
та  у  випадках,  необхідних  у  демократичному  суспільстві  в  інтересах  національної  та 
громадської  безпеки  або  економічного  добробуту  країни,  з  метою  запобігання 
заворушенням і  злочинам,  для  захисту здоров'я  або моралі  чи з  метою захисту прав  і 
свобод інших людей.”

А. ПРИДАТНІСТЬ СТАТТІ 8
44. Суд  не раз  наголошує,  що телефонні  дзвінки  у приватній  справі  чи в інтересах 

бізнесу охоплюються поняттям “приватне життя” та “кореспонденція” у розумінні Статті 
8 §1 (див.  справу Хальфорда проти Об’єднаного Королівства від 25 червня 1997 року, 
Звіти про судові процеси та рішення 1997-ІІІ, с.1016, §44). Це питання по суті не викликає 
сумнівів.

Б. ДОДЕРЖАННЯ СТАТТІ 8
1. Чи було якесь порушення
45. Суд  зауважив,  що  підключення  й  запис  прокуратурою  телефонного  дзвінка, 

отриманого  заявником  12  жовтня  1981  року  від  особи  з  колишнього  Радянського 
посольства в Берні, — незаперечний факт. Тому було “втручання з боку органу влади” у 
контексті Статті 8 §2 з порушенням права, гарантованого заявникові згідно з параграфом 
1 цього положення (див. справу Коппа проти Швейцарії, 23 березня 1998 року, Звіти 1998-
ІІ, с.540, §53). 

2. Правомірність втручання
46. Таке втручання порушує Статтю 8, якщо не переслідує згідно з законом одну чи 

більше легітимних цілей, про які йдеться у параграфі 2 і не є, крім того, необхідним у 
демократичному суспільстві для досягнення цих цілей.

(а) Чи було втручання “згідно з законом”
47. Заявник наполягав, що законної підстави для втручання згідно з правом Швейцарії 

не було. Він, зокрема, доводив, що Уряд не міг покладатися на розділи 66 - 72 ФКПА як 
на  обґрунтування  оскаржуваного  заходу,  оскільки  він  не  подавав  жодних  доказів  на 
підтвердження  того,  що  кримінальне  переслідування  було  вчинено  стосовно  першої 
сторони чи що органи влади діяли згідно з процедурою, викладеною в тих положеннях. 
Він аргументував у цьому зв’язку, що твердженню Уряду про недоступність документів 
бракує  довіри.  З  доповіді  Парламентської  тимчасової  слідчої  комісії,  створеної  для 
розслідування  справи  так  званої  “картотеки”,  зрозуміло,  що  списки  тих,  хто  підлягав 
запису  телефонних  розмов за  ордером прокуратури,  що  й  було  виконано  Відділенням 
пошти,  телекомунікацій  та  телеграфу,  існували;  далі,  відділ звинувачень  Федерального 
суду тримав реєстраційні  журнали,  де записувались дозволи, видані  президентом суду; 
крім того, Уряд не міг вимагати, щоб співробітника колишнього Радянського посольства 
прослуховували до отримання документів, які б підтвердили відповідне рішення; нарешті, 
той факт, що записи не було знищено “в кінці розслідування” (розділ 66 (1прим)) ФКПА, 
показує, що розслідування не відповідало духові розділу 66 ФКПА.



Заявник стверджував, що всі телефонні лінії в колишньому Радянському посольстві в 
Берні систематично записувалися без підозри когось із співробітників у скоєнні злочину 
без  юридичного  забезпечення  відповідно  до  закону.  Він  зазначив,  що  це  припущення 
підтверджувалося тим, що під час з’ясування питань у швейцарських органів влади він 
зустрічав  термін  “контррозвідка”.  Крім того  запити  Парламентської  тимчасової  слідчої 
комісії,  створеної  для  розслідування  так  званої  справи  “картотеки”,  показали,  що 
федеральна поліція  прослуховувала  громадян десятками разів  без  дозволу суду.  Розділ 
17(3) ФКПА не дає підстав, на які може спиратись така практика політичної поліції. 

Стосовно Декрету Федеральної Ради від 29 квітня 1958 року “Про поліцейську службу 
федеральної  прокуратури”  заявник  підкреслював,  що  текст  містив  суто  організаційні 
положення, що торкаються різних служб Федерального департаменту юстиції та поліції і 
не уповноважують ці органи втручатися в права і свободи, що захищаються Конвенцією; 
тому його не можна вважати відповідною правовою основою. На думку заявника, текст не 
є  точним  і  доступним,  щоб  задовольнити  вимогу  “передбачливості”,  як  визначено  у 
судових прецедентах Суду.

48. Комісія з’ясувала, що не було достатньої правової підстави для прослуховування 
телефонної  розмови заявника.  Декрет Федеральної  Ради від  29 квітня  1958 року “Про 
поліцейську  службу  федеральної  прокуратури”  було  укладено  в  надто  загальних 
формулюваннях. Більш того, не було показано, що процедура, викладена в розділах 66 і 
далі ФКПА, дотримана.

49. Уряд  доводив,  що  таки  є  ця  легітимна  основа.  Попередньо  він  відзначив,  що 
обговорюваний захід здійснювався відповідно до розділу 66 (1 прим) ФКПА у зв’язку з 
прослуховуванням  за  розпорядженням  Прокуратури  визначеного  співробітника 
колишнього  Радянського  посольства  в  Берні  і  що  заявник  прослуховувався  не  як 
підозрюваний чи як третя  сторона (нею була  особа,  яка замовила депілятор);  заявника 
записали “випадково” як “необхідного учасника”.

На  думку  Уряду,  немає  особливого  значення,  з  якого  приводу  було  дано 
розпорядження: у зв’язку з кримінальним розслідуванням, яке вже було розпочато, чи з 
метою  запобігання  скоєнню  злочину,  оскільки  розділ  17(3)  (спирається  на  Статтю  1 
Декрету  Федерального  Комітету  від  29  квітня  1958  року  “Про  поліцейську  службу 
федеральної  прокуратури”)  складає  достатню  легітимну  базу  в  цій  справі.  Він 
підкреслював,  що  Суд  зробив  висновок  у  подібному  випадку,  що  законна  основа  в 
Швейцарському праві була (див. справу Коппа, цитована вище, с.540-41, §§ 56-61).

Залишається  вирішити  єдине  питання,  чи  були  забезпечені  гарантії  захисту, 
передбачені  законом.  Уряд  у  цьому  зв’язку  стверджував,  що  оскільки  він  не  міг 
звернутися  до  файлу,  то  не  міг  і  перевірити,  чи  було  схвалення  президента  відділу 
звинувачень Федерального суду відповідно до розділу 66 прим  ФКПА як свідчить заява у 
доповіді Парламентської тимчасової слідчої комісії, сформована для перевірки справи так 
званої  “картотеки”.  Президент  відділу  звинувачень  Федерального  суду  схвалив  усі 
рішення судового розслідування, отже можна вважати підтвердженим, що так він вчинив і 
в цьому разі. 

50. Суд звернув увагу на встановлений ним судовий прецедент,  згідно з яким вираз 
“згідно з законом” вимагає не лише того, щоб оскаржуваний захід мав легітимну базу у 
внутрішньому законодавстві, а й стосувався якості цього закону, вимагаючи, щоб він був 
доступний  для  зацікавленої  особи  та  передбачливий  стосовно  його  наслідків  (див. 
цитовану вище справу Коппа, с 540, §55).

(і) Чи була легітимна основа у Швейцарському законодавстві
51. Уряд  та  заявник  розійшлись  у  поглядах  стосовно  того,  чи  була  задоволена  ця 

вимога. Думка Уряду така, що розділи 17(3) та 72 ФКПА та Стаття 1 Декрету Федеральної 
Ради  від  29  квітня  1958  року  “Про  поліцейську  службу  федеральної  прокуратури”  є 
достатньою легітимною базою, з чим не погоджується заявник.



52. Суд підкреслює ще раз надзвичайну важливість для державних органів, а особливо 
судів,  правильного  витлумачення  й  застосування  внутрішнього  законодавства  (див. 
судову справу Крусліна проти Франції, рішення від 24 квітня 1990 року, Серія А, №176-А, 
с21-22,  §29 та  Коппа,  цитовану вище,  с.541,  §59).  У зв’язку з  цим він  наголошує,  що 
Федеральний  суд  у  своєму  рішенні  від  14  вересня  1994  року  зазначив,  що  не  було 
необхідності  перевіряти,  чи  могли  юридично  обґрунтувати  оскаржуване  порушення 
особистого права заявника розділи 17(3) ФКПА та Стаття 1 Декрету Федеральної Ради від 
29 квітня 1958 року “Про поліцейську службу Федеральної Прокуратури”. Більш того, він 
сам висловився у досить загальних формулюваннях,  посилаючись на розділ 72 ФКПА, 
обмежившись констатацією, що інформація могла збиратися на законній підставі з метою 
запобігання  злочину,  який  міг  бути  скоєним  проти  Держави  чи  національної  безпеки, 
якщо були свідчення, що такий злочин готується.

53. Суд,  як  відомо,  вже  приймав  рішення  зі  спірного  питання:  чи  можна  вважати 
Федеральний  Кримінально-процесуальний  Акт  за  швейцарським  законом  достатньо 
легітимною  базою  для  запису  телефонних  розмов  (див.  наведену  вище  справу  Коппа, 
с.540-41, §§ 56-61). На відміну від ситуації в цьому прикладі, орган, до якого подав свою 
скаргу  пан  Копп  (Федеральний  суд),  вивчив  докладно  питання,  чи  було  стеження 
технічними  засобами  правомірне  (ibid,  с.533,  §31(б)  та  розділ  72  ФКПА не  підлягали 
сумніву).

54. У наведеній справі  Суд не вважає за необхідне встановлювати, чи була законна 
підстава для перехоплення телефонної розмови 12 жовтня 1981 року.  Навіть дійшовши 
висновку “згідно з законом”, що була,  однією з вимог, що випливає з виразу “згідно з 
законом” — передбачливість — тут не була дотримана.

(іі) Якість закону
55. Суд ще раз підкреслив, що фраза “згідно з законом” передбачає умови, що йде далі 

наявності  правових  підстав  і  вимагає,  щоб  законодавча  база  була  “доступною”  та 
“передбачливою”. 

56. Згідно зі  встановленими Судом прецедентами, правило (закон) “передбачливий”, 
якщо  сформульований  з  достатньою  точністю,  що  дозволяє  будь-якій  особі  у  разі 
необхідності з відповідною порадою — регулювати свою поведінку (див. справу Мелоуні 
проти Об’єднаного Королівства, рішення від 2 серпня 1984 року, Серія А, №82 ст. 31-32, 
§66). Враховуючи секретність заходів стеження із застосуванням технічних засобів, Суд 
підкреслює важливість цього принципу у таких формулюваннях (ibid, ст. 32-33, §§67-68): 
“Суд  наголошує  ще  раз  свою  думку,  що  фраза  “згідно  з  законом”  не  означає  лише 
звернення  до  внутрішнього  закону,  а  також  стосується  якості  “закону”,  що  чітко 
окреслено в преамбулі до Конвенції…

Ця фраза, отже, означає - і це слідує з сутності й цілі Статті 8, - що повинен бути засіб 
легітимного захисту у внутрішньому законодавстві від свавільного втручання органами 
державної влади у права, гарантовані параграфом 1… Коли виконавча влада пов’язана з 
секретністю, ризик такого довільного втручання особливо очевидний…

… Оскільки застосування  на  практиці  засобів  секретного  стеження  за  спілкуванням 
технічними  засобами  не  є  відкритим  для  перевірки  зацікавленими  особами  чи 
громадськістю в цілому, суперечитиме верховенству закону свобода розсуду виконавців 
на основі необмежених повноважень. Звідси, закон повинен визначати межі будь-якої дії 
на  розсуд,  покладеної  на  компетентні  органи,  і  спосіб  її  застосування  з  достатньою 
ясністю, враховуючи легітимну ціль обговорюваного заходу, щоб надати особі адекватний 
захист від свавільного втручання”.  

Суд  також  підкреслив,  що  “запис  телефонних  розмов  та  інші  факти  перехоплення 
телефонних  розмов  становлять  серйозне  втручання  у  приватне  життя  людини  та 
кореспонденцію, а тому, повинно опиратися на “закон”, що особливо важливо. Важливо 
мати зрозумілі, докладні правила з цього питання, особливо враховуючи те, що технології, 



які сьогодні є в розпорядженні, стають усе витонченими” (див. розглянуту вище судову 
справу Коппа, ст. 542-43, § 72).

57. Отже, “якість” законодавчих положень, на які посилаються у цій справі, повинна 
враховуватись.

58. Суд передусім вказує на те, що Стаття 1 Декрету Федеральної Ради від 29 квітня 
1958 року “Про поліцейську службу федеральної прокуратури”, згідно з якою федеральна 
поліція  “повинна  забезпечувати  розслідування  та  інформативну  службу  в  інтересах 
внутрішньої  та  зовнішньої  безпеки  Конфедерації”,  включаючи  засоби  стеження  з 
допомогою  технічних  засобів,  не  містить  вказівки  стосовно  осіб,  до  яких  може 
застосовуватись цей захід, і стосовно обставин, за яких даються подібні розпорядження, а 
також засобів  їх втілення чи процедури,  якої  слід дотримуватися.  Тому це правило не 
можна  вважати  достатньо  чітким  та  докладним,  яке  б  надавало  належний  захист  від 
втручання  властей  у  право  заявника  на  повагу  до  його  приватного  життя  та 
кореспонденції.

59. Він  вважає,  що  це  ж  стосується  і  розділу  17(3)  ФКПА,  викладеного  в  тих  же 
формулюваннях.

60. Стосовно інших положень Федерального Кримінально-процесуального Акту, Суд 
вважає,  що розділ  66  визначає  категорії  осіб,  стосовно яких запис телефонних  розмов 
може  санкціонуватися,   а  також  обставини,  за  яких  видається  розпорядження 
застосовувати  стеження  технічними  засобами.  Крім  того,  розділи  66  прим.  та  ін. 
виписують процедуру,  якої  слід дотримуватись;  отже, застосування заходу обмежене в 
часі  і  підлягає  контролю  незалежного  судді,  в  нашому  випадку  президента  відділу 
звинувачень Федерального Суду.

61. Суд у жодному разі не применшує важливість таких гарантій. Він вказує, що Уряд 
не зміг  встановити,  чи були дотримані  умови застосування розділу 66 ФКПА, чи були 
враховані гарантії захисту, передбачені в розділах 66 та ін. ФКПА.

Суд  також  підкреслює,  що  за  поданням  Уряду,  заявник  не  був  ні  об’єктом 
оскаржуваного заходу, ні підозрюваним, ні звинуваченим чи третьою стороною, яка, як 
припускалось, отримувала чи посилала інформацію підозрюваному чи звинуваченому, а 
був залучений “випадково” у телефонній розмові, записаній у процесі здійснення заходу 
стеження, вжитого стосовно окремого співробітника колишнього Радянського посольства 
в Берні.

Основна мета Федерального Кримінально-процесуального Акту є стеження технічними 
засобами за особами, підозрюваними чи звинувачуваними в злочині чи порушені закону 
(розділ 66(1) ФКПА), чи навіть за третіми сторонами, які, схоже, отримували інформацію 
чи повідомлення її  таким образом (розділ 66(прим.) ФКПА), але Акт не врегульовує  в 
деталях  випадок  з  особами,  прослуханими  “випадково”  в  якості  необхідного  учасника 
телефонної  розмови,  записаної  органами влади  у  відповідності  до  тих  положень.  Акт, 
зокрема,  не  визначає  також  застереження,  яких  треба  було  б  дотримуватися  стосовно 
таких осіб.

62. Суд,  отже,  робить  висновок,  що  втручання  не  може  розглядатися  як  вчинене 
“згідно з законом”, оскільки швейцарський закон не встановлює з достатньою чіткістю 
межі  та  умови  застосування  повноважень  на  розсуд  владними  органами  у  сфері,  що 
розглядається.  Він  зауважив,  що в  цьому разі  було порушення Статті  8  Конвенції,  що 
сталося  внаслідок  запису телефонної  розмови заявника 12 жовтня 1981 року з  якоюсь 
особою з колишнього Радянського посольства в Берні.

(б) Ціль та необхідність втручання
63.  Враховуючи наведений вище висновок, Суд не вважає за необхідне перевіряти, чи 

було дотримано вимог параграфа 2 Статті 8.

ІІ.  Можливе  порушення Статті  8  Конвенції,  спричинене  заведенням картки та 
зберіганням останньої в картотеці Конфедерації



64.  Заявник  скаржився,  що  заведення  на  нього  картки,  внаслідок  прослуховування 
телефонного  дзвінка,  який  він  отримав  від  якоїсь  особи  з  колишнього  Радянського 
посольства в Берні, а також зберігання запису в картотеці  Конфедерації спричинилося до 
порушення Статті 8 Конвенції.

А. Прийнятність Статті 8.
65. Суд ще раз підкреслює, що зберігання даних стосовно “приватного життя” особи 

підпадає під застосування Статті 8 §1 (див. справу Ліндера проти Швеції, рішення від 26 
березня 1987 року, Серія А №116, с.22, §48).

Він  підкреслює  у  цьому  зв’язку,  що  термін  “приватне  життя”  не  повинен 
витлумачуватися  звужено.  Повага  до  приватного  життя,  зокрема,  вбирає  право 
встановлювати  й  розвивати  стосунки  з  іншими  людьми,  отже  виходить,  що  немає 
принципових причин, чому таке розуміння поняття “приватне життя” повинне виключати 
діяльність професійного чи бізнесового характеру (див. справу Нємец проти Німеччини, 
рішення від 16 грудня 1992 року,  Серія А №251-13, ст.  33-34,  §29 та наведена судова 
справа Халфорда, ст. 1015-16, §42).

Така широка інтерпретація збігається з визначенням цього поняття Конвенцією Ради 
Європи  від  28  січня  1981  року  “Про  захист  прав  людини  стосовно  автоматизованої 
обробки персональних даних”, яка була ратифікована 1 жовтня 1985 року, ціллю якої є 
“забезпечувати на території кожної держави-учасника кожній людині… повагу до її прав 
та основних свобод,  особливо права  на  приватність  стосовно автоматизованої  обробки 
персональних  даних,  що  стосуються  її  (Стаття  1),  такі  персональні  дані  визначені  як 
“будь-яка  інформація,  що  стосується  ідентифікованої  чи  не  ідентифікованої  особи” 
(Стаття 2).   

66. У  цій  справі  Суд  визначає,  що  картку  було  заповнено  на  заявника,  і  в  ній 
зазначалося, що він був “контактним з Радянським посольством” і “займається бізнесом 
різного типу з компанією [А]” (див. параграфи 15 та 18 вище).

67. Суд  вважає,  що  такі  деталі  незаперечно  належать  до  даних,  що  стосуються 
“приватного життя” заявника і, таким чином, Стаття 8 прийнята до цієї справи також.

Б. ВІДПОВІДНІСТЬ СТАТТІ 8-МІЙ
1. Чи було будь-яке втручання
68.  Уряд  заявив,  що  питання,  чи  було  втручання  за  змістом  Статті  8  Конвенції, 

залишається відкритим, оскільки “картка не містила образливої інформації про приватне 
життя заявника, то останній “не постраждав в результаті заведення його картки”, і що її “в 
жодному разі не використовувала третя сторона”.

69. Суд  наголошує,  що  зберігання  державним  органом  даних,  що  стосуються 
приватного  життя  індивіда,  підпадає  під  втручання  у  розумінні  Статті  8.  Подальше 
використання збереженої інформації не впливає на цей висновок (див. mutatis mutandis, 
зазначені вище судові справи Ліндера, ст. 127 та Коппа, ст.540, §53).

70. У  цьому  випадку  Суд  відзначає,  що  картка,  яка  містить  дані,  що  стосуються 
приватного  життя  заявника,  була  заведена  прокуратурою  і  зберігалася  в  картотеці 
Конфедерації. У зв’язку з цим Суд підкреслює, що не справа Суду вирішувати, чи була 
образливою інформація, зібрана на заявника, або чи зашкодила вона заявникові якимось 
чином.  Для нього  досить  з’ясувати,  що  дані,  які  стосуються  приватного  життя  особи, 
зберігалися  державним  органом,  зробити  висновки  у  цьому  конкретному випадку,  що 
заведення й зберігання оскаржуваної картки підпадає під втручання, у значенні Статті 8, у 
право заявника на повагу до його приватного життя.

2. Обґрунтування втручання



71. Таке втручання порушує Статтю 8, якщо воно не здійснюється “у відповідності з 
законом”, не переслідує одну чи більше легітимних цілей, сформульованих у параграфі 2, 
а також не є необхідним у демократичному суспільстві для досягнення цих цілей”.

(а) Втручання здійснювалося “згідно з законом”?

72. Заявник наполягав, що не було законної підстави для заведення і зберігання картки 
на  нього.  Він,  зокрема,  підкреслював,  що  розділ  17(3)  ФКПА  не  наділяє  поліцію 
повноваженням  записувати  результати  заходів  стеження  із  застосуванням  технічних 
засобів. Щодо Директив Федеральної Ради від 16 березня 1981 року, застосовуваних при 
обробці  персональних  даних  у  Федеральній  Адміністрації,  то  вони  призначені  для 
державних  службовців  адміністрації,  а  тому  не  зовсім  чинні  й  точні,  щоб  дозволити 
громадянам  усвідомити  їх  права  і  обов’язки.  На  його  думку,  органи  влади  навіть  не 
змогли узгодити свої дії з чинними правилами, оскільки розділ 66(1 прим) ФКПА та 414 
Директив  Федеральної  Ради  від  16  березня  1981  року,  застосовуваний  в  обробці 
персональних даних у Федеральній Адміністрації, обумовлював, що записи, які виявились 
непотрібними для проведення розслідування, повинні знищуватися.

Нарешті, він зауважив, що законодавство, що стало чинним на початку 1990-х років, 
після  справи  так  званої  “картотеки”  допустило  помилку  не  забезпечивши  можливість 
створення юридичної процедури знищення картки. Отже, згідно з Федеральним Декретом 
від 9 жовтня 1992 року “Про ознайомлення з документами федеральної прокуратури” і 
Наказу  Федеральної  Ради  від  20  січня  1993  року  “Про  ознайомлення  з  документами 
федеральної  прокуратури”,  картки  зберігалися  у  Федеральному  Архіві,  і  все,  що 
відповідальні  особи  могли  зробити,  так  це  додати  анотацію  до  їх  картки,  якщо  не 
погоджувалися з її змістом.

73. Комісія  погодилася  з  заявником.  Вона,  зокрема,  вважала,  що  Директиви 
Федерального Комітету від 16 березня 1981 року, прийнятні для обробки персональних 
даних  у  Федеральній  Адміністрації,  були  не  достатньо  точними,  але  допускала,  що 
правова  база  для  зберігання  інформації  була,  щоправда.  Без  зазначення  механізму  й 
впровадження.

74. Уряд стверджував, що законодавча система Швейцарії забезпечує досить доступну 
й  передбачливу  правову  базу,  враховуючи  “спеціальний  характер  секретних  заходів  у 
сфері національної безпеки”.

До 1990 року, зауважив він, оскаржувані заходи спиралися в основному на розділ 17(3) 
ФКПА та Статтю 1 Декрету Федеральної Ради від 29 квітня 1958 року “Про поліцейську 
службу  федеральної  прокуратури”,  положення  яким  було  надано  конкретної  форми 
Директивами Федеральної Ради від 16 березня 1981 року, застосовуваними при обробці 
персональних  даних  у  Федеральній  Адміністрації.  Він  підкреслював,  що  ці  директиви 
були опубліковані у Федеральній газеті (ФФ, 1981, 1, с.1314).

Після  1990  року,  вів  далі  Уряд,  було  уведено  низку  інструкцій  про  обробку  та 
ознайомлення з документами, що містять персональні дані, зокрема, Наказ Федеральної 
Ради  від  5  березня  1990  року  “Про  обробку  документів  з  федеральної  національної 
безпеки”, Федеральний Декрет від 9 жовтня 1992 року “Про ознайомлення з документами 
федеральної  прокуратури”  та  Наказ  Федеральної  Ради  від  20  січня  1993  року  “Про 
ознайомлення з документами федеральної прокуратури”.

(і) Створення картки

75. Суд  зазначає,  що  у  грудні  1981  року,  коли  було  заведено  картку  на  заявника, 
Федеральний Кримінально-процесуальний Акт,  Декрет Федеральної  Ради від 29 квітня 
1958 року “Про поліцейську службу федеральної прокуратури” та Директиви Федеральної 
Ради  від  16  березня  1981  року,  застосовувані  до  обробки  персональних  даних,  були 



чинними.  В  жодному  з  їх  положень,  проте,  не  згадується  про  існування  картотеки, 
утримуваної прокуратурою, що давало б підставу для питання, чи була “легітимна основа 
у швейцарському законі” для заведення картки, про яку йдеться, і якщо так, чи була та 
легітимна  основа “доступною” (див.  цитована  судова  справа  Ліндера,  ст.  23,  §51).  Він 
відзначає  в  цьому зв’язку,  що  Директиви  Федеральної  Ради  від  16  березня  1981 року 
призначалися більшою мірою для персоналу федеральної адміністрації.

У цій справі, проте, Суд не вважає за потрібне дотримуватись правила з цього питання, 
оскільки навіть за умови припущення, що легітимна основа для заведення картки у грудні 
1981 року є доступною, то вона не була “передбачливою”.  

76. Крім того, Суд вважає (див. параграфи 58 та 59), що розділ 17(3) ФКПА та Стаття 1 
Декрету Федеральної Ради від 29 квітня 1958 року “Про поліцейську службу федеральної 
прокуратури”  були  сформульовані  надто  загально,  щоб  задовольнити  вимогу 
передбачливості  у сфері  записування телефонних розмов. З  викладених щойно причин 
можна зробити такий же висновок щодо заведення картки на заявника.

Щодо Директив Федеральної Ради від 16 березня 1981 року, застосовуваних до обробки 
персональних даних у Федеральній  Адміністрації, то вони мали деякі загальні принципи, 
наприклад, “що повинна бути законна основа для обробки персональних даних” (розділ 
411)  або  що  “обробка  персональних  даних  повинна  здійснюватися  лише  в  особливих 
цілях” (розділ 412), але не містили відповідних вказівок щодо меж та умов застосування 
повноважень, покладених на прокуратуру, при збиранні, записі та зберіганні інформації: 
отже,  вони  не  окреслили  умови,  за  яких  могла  заводитись  картка,  процедури  цієї  дії, 
характер інформації, яка може зберігатися, чи коментарі, які могли б бути забороненими.

Ці  директиви,  як  і  Федеральний  Кримінально-процесуальний  Акт  та  Декрет 
Федеральної  Ради  від  29  квітня  1958  року  “Про  поліцейську  службу  федеральної 
прокуратури”,  не  можуть  тому  розглядатися  достатньо  чіткими  та  докладними,  щоб 
гарантувати адекватний захист від втручання органів влади у право заявника на повагу до 
його приватного життя.

77. Заведення  картки  на  заявника  було  зроблено  не  “згідно  з  законом”  у  контексті 
Статті 8 Конвенції.

(іі) Зберігання картки

78. Суд наголошує, передусім, що це може здатися неправдоподібним, щоб зберігання 
картки, яка була заведена не “згідно з законом”, могло задовольнити цю вимогу.

Проте  він  зазначає,  що  Швейцарське  право,  як  до  1990  року,  так  і  після,  чітко 
визначало,  що  дані,  які  виявились  “непотрібними”  або  “не  мають  подальших  цілей”, 
повинні знищуватися (розділ 66 (1 прим) ФКПА, розділ 414 Директив Федеральної Ради 
від 16 березня 1981 року, застосовувані до обробки персональних даних у Федеральній 
Адміністрації  та  Стаття  7  Федерального  Декрету  від  9  жовтня  1992  року  “Про 
ознайомлення з документами Федеральної прокуратури”).

У  цій  справі  уповноважені  органи  не  знищили  утримувану  інформацію,  коли 
з’ясувалося, що злочин не готувався, що визнав Федеральний Суд у своєму рішенні від 14 
вересня 1994 року.

79. З цих причин зберігання картки заявника не було “згідно з законом” у контексті 
Статті 8 Конвенції.

80. Суд  робить  висновки,  що  і  створення  оскаржуваної  картки  прокуратурою,  і 
зберігання  її  у  картотеці  Конфедерації  спричинилося  до  втручання  у  приватне  життя 
заявника,  оскільки швейцарське право не визначає з належною чіткістю межі та умови 
поширення повноважень державних органів у сфері, про яку йдеться. Звідси слідує, що 
порушення Статті 8 Конвенції мало місце.

(б) Ціль та необхідність втручання



81.  Враховуючи зроблений висновок, Суд не вважає за потрібне розглядати, чи були 
дотримані інші вимоги параграфа 2 Статті 8.

(82—98)
З цих міркувань Суд одноголосно:
1. Постановляє,  що  було  порушення  Статті  8  Конвенції  внаслідок  перехоплення 

телефонної розмови.
2. Постановляє,  що  було  порушення  Статті  8  Конвенції  внаслідок  заведення  та 

зберігання інформативної картки.
(3-7)
Виконано англійською та французькою мовами й представлено для публічних слухань 

у Будинку Прав Людини, Страсбург, 16 лютого 2000 року
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