
Європейський Суд з прав людини

СПРАВА 
“Копп проти Швейцарії”

(13/1997/797/1000)

У справі Коппа проти Швейцарії
Європейський суд з прав людини всім засіданням, згідно з Статтею 43 Конвенції про 

захист  прав  людини  та  основоположних  свобод  (“Конвенція”)  та  відповідними 
положеннями Правил Суду Б у складі суддів:

пана Р. Бернхардта, Президент
пана Тор Віл’ямсона,
пана Л.-Е. Петтіті,
пана К. Руссо,
пана А. Спілменна,
пана Дж. М. Моренілла,
пана А. Б. Бака,
пана Л. Цілдхабера,
пана М. Воуку,
а також пана Х. Петзолда, реєстратора та пана П. Дж. Махоні, заступника реєстратора, 

розглянувши конфіденційно 29 листопада 1997 та 28 лютого 1998 року, повідомляє про 
свій вирок, прийнятий 28 лютого 1998 року.

ПРОЦЕДУРА
1. Справа  була  надіслана  Суду  швейцарцем  паном  Коппом  (Hans  W.  Kopp) 

(“заявник”)  20 січня 1997 року,  Європейською Комісією з прав людини (“Комісія”)  22 
січня 1997 року та урядом Швейцарської Конфедерації (“Уряд”) 27 лютого 1997 року у 
тримісячний  термін,  передбачений  Статтею  32  §1  та  Статтею  47  Конвенції.  Справу 
порушено за зверненням (№23224/94) проти Швейцарії, поданим Комісії згідно зі Статтею 
25, паном Коппом 15 грудня 1993 року.

(2-5)
СТОСОВНО ФАКТІВ
1. Обставини справи
2. Пан  Копп,  швейцарець,  народився  1931  року,  колишній  юрист,  живе  в  Цюріху 

(Швейцарія).
А. Підстави для справи

3.  Дружина прохача пані Елізабет Копп була членом Федеральної ради та головою 
Федерального департаменту юстиції і поліції з 1984 року по січень 1989 року, коли вона 
склала свої повноваження.

1. Лист запиту
4.  28 лютого 1988 року пана Хаузера, члена юридичної фірми “Копп і Партнери”, 

клієнт попросив перевірити правомірність запиту про юридичну допомогу,  надісланого 
Швейцарії податковими органами Сполучених Штатів. Після вивчення файлу пан Хаузер 
відхилив прохання, посилаючись на  наказ-інструкцію членам фірми, до якої звернулися, 
відмовляти  в  усіх  випадках,  що  торкаються  Федерального  департаменту  юстиції  та 
поліції, за який його дружина відповідала в той час. Файл було відповідно надіслано до 
юридичної фірми “у Цюріх.

5. 10 липня 1988 року “Нідедер, Крафт і Фреу” (Niederer, Kraft & Frey) запитали у 
Федерального Офісу поліції, чи можуть вони перевірити лист запиту. 23 серпня 1988 року 



Федеральний  Офіс  надіслав  фірмі  скорочену  версію  (варіант)  документу  без 
конфіденційної частини, що стосувалася організованого злочину.

2. Відставка пані Копп
6. У листопаді 1988 року мас медіа повідомили припущення, що компанія “Шакарчі 

Трейдінг”  (Shakarchi  Trading AG) і  пан Копп,  який у той час  був  заступником голови 
директорату,  причетні  до злочину відмивання грошей.  Наприкінці  1988 року пан Копп 
подав скаргу на газету.

7. На прохання його дружини, прохач відмовився від посади заступника голови ради 
директорів у жовтні 1988 року. Тоді його дружину запідозрили у розкритті конфіденційної 
інформації, здобутої з офіційних джерел. Оскільки її чоловіка також підозрювали в інших 
злочинах, вона була змушена піти у відставку.

3. Призначення парламентської комісії розслідування
8. 31  січня  1989  року  Швейцарський  парламент  утворив  парламентську  комісію 

розслідування виконання пані Копп своїх обов’язків та обставин її звільнення.
9. У лютому 1989 року голові парламентської комісії розслідування пану Люінбергу 

(Mr.  Leuenberger)  повідомили,  що  пан  Х,  громадянин  США,  отримав  від  заявника 
документ,  який  Федеральний  Офіс  поліції  та  Федерального  Суду  відмовилися  надати 
йому за плату 250 000 швейцарських франків. Пан Люінбергер отримав цю інформацію 
від пана У, який сам отримав її від першого інформатора, пана Z.

10. Як потім з’ясувалося,  пан Х був  названий в американському листі  запиту,  який 
містив конфіденційну інформацію про його роль в організації злочину.

Тоді  виникла  підозра,  що  член  Федерального  департаменту  юстиції  та  поліції  міг 
передати конфіденційні документи,  що стосуються запиту,  порушивши зобов’язання не 
розкривати службової таємниці.

Б. Перебіг розслідування і моніторинг телефонних ліній заявника
11. 21  листопада  1989  року  Федеральний  прокурор  розпочав  розслідування  проти 

особи чи осіб невідомих, з тим щоб допитати інформатора У та ідентифікувати особу, що 
працює у Федеральному департаменті  юстиції  та  поліції,  яка  могла розкрити службові 
таємниці.

12. Він також віддав наказ про моніторинг телефонних розмов інформаторів У та Х, а 
також пана Коппа та його дружини. Заявник був підданий моніторингу як “третя сторона”, 
а не як підозрюваний.

13. Моніторинг розпочався 21 листопада 1989 року і закінчився 11 грудня 1989 року.
14. 23  листопада  1989  року  Президент  звинувачуваного  відділу  Федерального  суду 

дозволив  застосування  Федеральним  Прокурором  моніторингу  тринадцяти  телефонних 
ліній, включаючи приватний телефон заявника та службові лінії його дружини, зокрема 
секретну лінію, зарезервовану за нею як колишнім членом Федеральної Ради. У наказі 
чітко зазначалось, що “розмови юристів не повинні братись до уваги”.

15. 24  листопада  1989  року  парламентська  комісія  розслідування  опублікувала  свій 
звіт. Він містив висновок, що пані Копп виконувала свої обов’язки компетентно, старанно 
та з обережністю і що розмови щодо про те, що вона відчувала тиск при виконанні нею 
службових обов’язків, були безпідставними. У лютому 1990 року Федеральний суд зняв 
звинувачення у розкритті службових таємниць.

16.  1 грудня 1989 року працівники Генеральної прокуратури допитали інформатора У 
у присутності голови парламентської комісії, пана Люінбергера.

17.  4 грудня 1989 року пан Люінбергер зв’язався з інформатором Х, якого допитали в 
Генеральній прокуратурі Федерації 8 грудня.

18. 12  грудня  1989  року,  дійшовши  висновку,  що  підозри  стосовно  розкриття 
службових  таємниць  були  безпідставними,  Федеральна  генеральна  прокуратура 
припинила моніторинг всіх телефонних ліній пана і пані Копп.

19. 14  грудня  1989  року  Федеральна  генеральна  прокуратура  представила  свій 
заключний звіт про розслідування, в якому зазначалося, що у 1988 році пан Хаузер (Mr. 



Hauser)  передав  фірмі  “Нідерер,  Крафт  та  Фреу”  (Niederer,  Kraft  &  Frey)  файл,  що 
стосувався листа запиту (див. параграф 8 вище) і що немає доказів,  що заявник і його 
дружина були прямо причетні до цієї справи.

20.  6  березня  1990  року  Федеральна  генеральна  прокуратура  прийняла  рішення 
припинити розслідування на тій підставі, що немає доказів, які б підтверджували підозри, 
що дружина заявника чи член Федерального департаменту юстиції  та поліції  розкрили 
службові  таємниці,  зокрема  окремі  уривки  листа-запиту,  який  було  кваліфіковано  як 
конфіденційний.

21. В листі 9 березня 1990 року Федеральна генеральна прокуратура повідомила пану 
Коппу  про  початок  судового  слідства,  відповідно  до  Статей  320  та  340  §1  (7) 
Кримінального Кодексу (див. параграф 34 нижче) у зв’язку з підозрою в розголошенні 
службових  таємниць,  і  що  його  приватний,  та  службовий  телефонні  лінії 
прослуховувалися  згідно  з  розділами  66  et  seq.  Федерального  Кримінально-
процесуального Акту (див. параграфи 35-38 нижче).

У листі повідомлялося, що прослуховування тривало з 21 листопада по 11 грудня 1989 
року і що “розмови, які велися у зв’язку з професійною діяльністю юриста, не підлягали 
моніторингу”.  Зазначалось  також,  що  відповідно  до  розділу  66  (прим)  Федерального 
Кримінально-процесуального акту всі записи було знищено.

22. 12 березня 1990 року парламентська комісія розслідування опублікувала комюніке, 
що торкалося запису телефонних ліній пана Коппа у зв’язку з судовим слідством по його 
справі. В ньому, зокрема, говорилося:

“В процесі цього розслідування, у зв’язку з чим отримано санкцію на прослуховування 
телефонних  розмов,  Генеральна  прокуратура  Федерації  з’ясувала,  що  швейцарські 
представники  американського  громадянина  намагалися  отримати  конфіденційний 
документ  у  файлі,  звернувшись  до  заявника.  Вони  сподівалися,  на  “привілейований” 
доступ до Федерального департаменту юстиції та поліції з урахуванням факту, що він був 
чоловіком  члена  Федеральної  Ради,  тоді  відповідальної  за  той  департамент.  За  плату 
юрист з правничої фірми заявника вивчив файл, щоб вирішити, чи брати для справи, але 
відмовився від пропозиції. Потім було зроблено спробу отримати конфіденційну частину 
файлу через іншого юриста. Американський лист запиту був нарешті розкритий, але лише 
після  того,  як  конфіденційні  уривки  було  стерто.  На  підставі  виявленого,  Федеральна 
генеральна  прокуратура  припинила  розслідування…  Таким  чином  було  доведено 
безпідставність підозр у розкритті службових таємниць. Поліцейське дослідження, однак, 
виявило, як виникали плітки, що переросли в інформацію, і як виникла підозра”. 

23. 13  березня  1990  року  кілька  швейцарських  газет  прокоментували  зазначене 
комюніке. Вони згадали й заявника з поміж осіб, причетних до справи, а також зауважили, 
що телефони прослуховувалися. 

В.  Процедури за зверненнями заявника
1. Скарга до Федерального департаменту юстиції та поліції.
24.  10  квітня,  3  вересня  та  10  жовтня  1990  року  пан  Копп  подавав  скарги  до 

Федерального  департаменту  юстиції  та  поліції  про  порушення  законодавства  про 
телефонне підслуховування і Статті 8 Конвенції.

25.  2  листопада  1992  року  Федеральний  департамент  відхилив  скаргу  заявника. 
Вважаючи, що їх слід було класифікувати як скарги до вищого органу, він відмовив йому 
у необмеженому доступі до його файлу.

2. Адміністративна апеляція до Федеральної Ради
26.  2 грудня 1992 року пан Копп подав адміністративну скаргу до Федеральної Ради 

щодо рішення, прийнятого 2 листопада 1992 року Федеральним департаментом юстиції та 
поліції. Він скаржився, окрім іншого, на незаконне прослуховування телефонних розмов і 
на відмову надати йому вільний доступ до його файлу. Під заголовком “порушення Статті 
8 Конвенції” він зауважив таке:



“В цьому контексті слід зауважити, що телефонні лінії юридичної фірми [заявника], яка 
включає  кількох  партнерів,  прослуховувалися.  Розділ  66  (1  прим)  Федерального 
Кримінально-процесуального Акту забороняє прослуховування таких телефонних розмов. 
Підслуховування телефонних розмов з юридичною фірмою заявника було, таким чином, 
неправомірним з огляду на зазначені положення Швейцарського права”. 

27.  30  липня  1993  року  Федеральна  Рада  відхилила  адміністративну  скаргу.  Вона 
пояснила це так: що стосується прослуховування телефону, то скарга до вищого органу, 
навіть  якщо  вона  не  передбачена  законом,  повинна  розглядатися  як  звичайна 
адміністративна скарга.

Вона  відзначила,  що  має  повноваження  визначати,  чи  було  прослуховування 
телефонних ліній заявника незаконним, чи не порушував той захід Конвенцію і чи було 
право заявника на ознайомлення з його файлом порушено. Якби його особисті права було 
порушено  заявник  міг  вимагати  відшкодування  збитків.  Він  міг  також  посилатися  на 
рішення Федеральної Ради з метою одержання відшкодування у Федеральному Суді. 

(а) Право на ознайомлення з файлом
Федеральна Рада вважала,  що заявник  може мати доступ  лише до тих документів  і 

файлів, які безпосередньо стосуються факту, що його телефон прослуховували як телефон 
“третьої сторони”. Рада зауважила, що він мав обмежений доступ до документів, деякі з 
яких пройшли цензуру, наприклад стосовно імен інформантів. Інші, що мали відношення 
до  прослуховування  телефону,  були  визнані  такими,  з  якими  йому  не  можна  було 
знайомитися,  хоча  усно  його  було  інформовано  про  їх  існування  та  характер  змісту. 
Кілька  документів  щодо  третіх  сторін  не  були  надані  йому,  тому  що  їх  інтереси 
переважали над його. 

(б) Правомірність прослуховування телефону
Федеральна Рада (згідно з розділом 66 Федерального Кримінально-процесуального 

Акту)  санкціонувала  прослуховування  телефонів  третіх  сторін,  таких  як  заявник,  за 
наявністю доказів для припущення, що вони отримували інформацію від правопорушника 
передавали її йому.

Вона  вважала,  що  в  період  певної  невизначеності  через  плітки  і  версії  про 
причетність,  існували  докази  про  оприлюднення  службових  таємниць  особою  із 
Федерального  департаменту  юстиції  та  поліції.  Зазначений  документ  містив 
конфіденційну  інформацію,  щодо  якої  було  дано  гарантії  Сполученим  Штатам. 
Виправдання довіри до Швейцарії було над усе. Безсумнівним ризиком було б згадування 
імені заявника, чоловіка колишньої голови Департаменту юстиції та поліції.

На думку Федеральної Ради, прослуховування телефонних ліній було необхідно на 
початку  розслідування,  перш  ніж  було  встановлено  контакти  з  паном  У  та  паном  Z. 
Державні службовці тому не відразу зважили на надійність інформантів, вважаючи, що 
будь-який інший контакт компрометуватиме розслідування.

Федеральна Рада вирішила, що заявник підпадає  під прослуховування телефону не 
як  підозрюваний,  а  як  “третя  сторона”  згідно  з  формулюванням  розділу  66  (1  прим) 
Кримінально-процесуального  Акту  Федерації.  Розмови,  які  він  проводив  як  юрист,  до 
уваги не бралися. Оскільки він не був державним службовцем, він не міг бути визнаним 
винним  у  злочині,  про  який  ідеться.  Його  дружина  була  однією  з  теоретично 
підозрюваних,  але  очевидних  доказів  проти  неї  чи  когось  іншого  не  було.  Факт,  що 
телефонні  лінії  заявника  прослуховувалися,  не  означає,  таким  чином,  що  його 
підозрювали  у  вчинені  злочину.  Більше того,  той  факт,  що поліцейське  розслідування 
було розпочато стосовно “особи чи осіб невідомих”, - не просто засіб оберігання таємниці. 
Нарешті,  розслідування  не проводилося  з  політичних причин,  а  голова парламентської 
комісії не впливав на його хід. Нарешті, Федеральна Рада вважала, що записані розмови 
не представляли інтересу для слідчих, а тому про них не складався звіт.  Якби сталося 



інакше  і  звіт  було  направлено  парламентській  комісії  він  би  не  використовувався 
неправомірно, оскільки її члени зв’язані зобов’язанням не розкривати державні таємниці. 

3. Адміністративно-правова апеляція до Федерального Суду
28. Заявник також подав до Федерального Суду адміністративно-правову апеляцію на 

рішення, прийняте 2 листопада 1992 року Федеральним департаментом юстиції та поліції. 
Він просив Федеральний Суд визнати, що прослуховування телефону було неправомірним 
і, відповідно, розпорядитися стосовно кримінального розслідування проти тих, хто за це 
відповідатиме.

29.  8  березня  1994 року Федеральний  Суд  виніс  рішення  не  на  користь  заявника. 
Спочатку він розглянув питання, чи мав заявник право на ознайомлення з усім файлом, 
коли справу було подано до Федерального департаменту юстиції та поліції. Суд зазначив, 
що заявник міг ознайомитися з тими частинами документу, які передавали рішення, і що 
рішення не  розкривати імена інформантів було справедливим. Таке рішення збігається з 
рішенням  парламентської  слідчої  комісії  про  гарантування  анонімності  інформантів. 
Більше  того,  навіть  на  підставі  часткового  ознайомлення  з  файлом,  заявник  мав 
можливість подати апеляцію. 

Федеральний  Суд  розглянув  також  питання  про  те,  чи  повинно  проводитись 
кримінальне розслідування у зв’язку з прослуховуванням телефонних ліній заявника. Суд 
зазначив, що від нього не вимагалось давати висновок стосовно того, чи було телефонне 
прослуховування  порушенням  Статті  8  Конвенції  з  огляду,  зокрема,  на  той  факт,  що 
заявник  вже подавав  апеляцію  до  Федеральної  Ради.  Суд  підкреслив,  що  кримінальне 
розслідування було розпочато про підозрюване розкриття державних таємниць на основі 
інформації,  переданої  головою  парламентської  слідчої  комісії.  Фірму  заявника  було 
втягнуто  в  розслідування,  оскільки  один  з  його  партнерів  дивився  справу  з  тим,  щоб 
вирішити,  чи  зможе  він  скористатися  нею.  Припущення  Федеральної  генеральної 
прокуратури, про те, що перший інформант або не благонадійний державний службовець 
вступить у контакт з заявником, як виявилося, не виправдалося.

(34—39)
СЛУХАННЯ КОМІСІЄЮ 
30.  Пан Копп звернувся до Комісії 15 грудня 19993 року. Посилаючись на Статті 8 та 

13 Конвенції, він скаржився на прослуховування його телефонних ліній і на відсутність 
ефективного захисту у зв’язку з цим. 

31. Комісія (Перша палата) заявила, що звернення (23224/94) прийнято 12 квітня 1996 
року. У своєму звіті 16 жовтня 1996 року (Стаття 31) вона висловила одностайну думку, 
що порушення Статті 8 мало місце, а Статті 13 - ні. Повний виклад точки зору Комісії 
відтворюється в додатку до цього судового рішення. 

ОСТАТОЧНІ ПРЕДСТАВЛЕННЯ СУДУ 
32. У  своїй  записці  уряд  просив  суд  “винести  рішення,  що  не  було  порушення 

Конвенції з боку швейцарських органів через факти, які стали підставою для звернення 
пана Коппа проти Швейцарії”.

33. Заявник просив суд задовольнити його звернення. 

ЩО СТОСУЄТЬСЯ ЗАКОНУ
1. МОЖЛИВЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 8 КОНВЕНЦІЇ
34.  Пан Копп подав на розгляд питання про те, що прослуховування його телефонних 

розмов є порушенням Статті 8 Конвенції, яка передбачає: 
“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.”

(i) А. Попередні заперечення уряду  
35. Уряд висунув як основний аргумент, як це він зробив перед Комісією, той факт, що 

заявник  не  вичерпав  внутрішні  засоби  (Стаття  26  Конвенції),  не  подавши  скарги  до 
національних органів влади. Перед Федеральною Радою він доводив, що це було лише 
застосування  розділу  66  (1  прим)  Кримінально-процесуального  Акту  Федерації  (див. 
параграф  35  вище),  що  суперечить  Статті  8  Конвенції,  без  оскарження  законності 
прослуховування його телефонних ліній.

36. Заявник, з іншого боку, наполягає на тому, що він додержав усі вимоги Статті 26 
Конвенції,  оскільки  він  заявив,  що  прослуховування  телефонних  ліній  його  правничої 
фірми не правомірне за швейцарськими законами.

37. Суд  наголошує  ще раз,  що ціллю Статті  26 є  дозволити державам запобігти чи 
виправити, як правило, через суд можливі порушення перед тим, як вони передадуться на 
розгляд до інституції  Конвенції.  Тому скарга, перш ніж направляється Комісії,  повинна 
спочатку направлятися відповідним національним судам згідно з формальними вимогами 
внутрішнього  законодавства та в межах визначеного терміну.

Статтю 26 треба застосувати з певною мірою гнучкості та без надмірного формалізму 
(див., наприклад, рішення у справі Анкерля (Ankerl) проти Швейцарії від 23 жовтня 1996 
року, Доповіді про судочинство й рішення 1996 - V, с.1565, § 34, а також рішення у справі 
К.-Ф. проти Німеччини від 27 листопада 1997 року, Доповіді 1997 - VII, с.2670-71, §46).

38. У  цій  справі  Суд  відзначає,  що  в  адміністративній  апеляції  пана  Коппа  до 
Федеральної  Ради  віл  2  грудня  1992  року  його  захисник  скаржився,  під  заголовком 
“Порушення  Статті  8  Конвенції”,  що  прослуховування  його  телефонних  ліній  було 
неправомірним (див. параграф §30 вище). Він, зокрема, стверджував що розділ 66 (1 прим) 
Кримінально-процесуального  Акту  Федерації  однозначно  забороняє  прослуховування 
телефонних  розмов  юристів,  а  відповідно,  прослуховування  ліній  правничої  фірми 
заявника суперечить швейцарським законам.

39. Тому суд вважає, як і Комісія,  що заявник подав по суті  до державних владних 
органів скаргу, що стосується Статті 8 Конвенції, отже, попередній протест, відповідно, 
повинен бути відхиленим.

Б. Суть звернення

1. ПРИДАТНІСТЬ СТАТТІ 8
40. На думку Суду, це зрозуміло з його судових прецедентів, що телефонні розмови у 

справах бізнесу правничої фірми можуть розглядатися під назвою, “приватне життя” та 
“кореспонденція” у значенні  Статті 8 §1 (див., окрім іншого, справу Халфорда (Halford) 
проти Об’єднаного Королівства від 25 червня 1997 року, Доповіді 1997 - ІІІ, с.1016, §44 та, 
mutatis mutandis, Нємець (Niemietz) проти Німеччини, рішення від 16 грудня 1992 року, 
серія А №251 - Б. с.33-35, §§28-33).

Цей пункт фактично не обговорюється.
2. Додержання Статті 8 

(а) наявність втручання 
41. Уряд заявив, що питання про те, чи було насправді втручання властей у приватне 

життя та спілкування заявника, лишається відкритим, оскільки жодна з записаних розмов, 
у яких він брав участь не була повідомлена органам кримінального переслідування, а всі 
записи було знищено, отже їх ніде не використовували.

42. Суд зазначає, що не було оскарження того, що Федеральний прокурор надав наказ 
про прослуховування телефонних лінії правничої фірми пана Коппа, і того, що Президент 



відділу присяжних Федерального суду схвалив цей захід, і що той тривав з 21 листопада 
по 11 грудня 1989 року (див. параграфи 16-18 вище).

43. Прослуховування  телефонних  розмов  -  становить  “втручання  державної  влади” 
згідно зі Статтею 8 §2 у реалізацію права, гарантованого заявникові параграфом 1 (див. 
окрім  інших,  справу  Мелоуні  (Malone)  проти  Об’єднаного  Королівства,  рішення  від  2 
серпня  1984 року,  Серія  А,  №82,  с.30,  §64,  а  також згадана  судова  справа  Халфорда, 
с.1017, §48 загалом). Питання про подальше використання зроблених записів не впливає 
на цей висновок.

(б) Виправдання втручання
44. Таке  втручання  порушує  Статтю  8,  якщо  тільки  не  “згідно  з  законом”,  не 

переслідує  одну  чи  більше  законних  цілей,  вказаних  у  параграфі  2  і  до  того  ж  не  є 
“необхідним у демократичному суспільстві” для досягнення цих цілей.

(і) “Відповідно до закону”
45.  Вираз “відповідно до закону” у значенні Статті 8, параграф 2, вимагає, по-перше, 

щоб  оскаржуваний  захід  мав  якусь  підставу у  внутрішньому законодавстві;  він  також 
стосується якості закону, про який ідеться, вимагаючи, щоб той був прийнятим для особи, 
котра  повинна  бути  в  змозі  передбачати  наслідки  для  неї,  і  відповідатиме  принципу 
верховенства закону.

- Чи була законна підстава у швейцарському законі

46.  Заявник  стверджує  у  цій  справі,  що  немає  законних  підстав  у  швейцарському 
законодавстві,  оскільки  розділи   66  (1  прим.)  та  77  Федерального  Кримінально-
процесуального  Акту  (див.  параграф  35  вище)  чітко  забороняють  прослуховування 
телефонних ліній правника, який прослуховувався як третя сторона.

47.  Комісія прийняла цей аргумент. Вона дотримувалась погляду, що ціль зазначеного 
закладу полягала у захисті  професійних відносин між, окрім інших,  правникам та його 
клієнтами.  З  огляду  на  ці  відносини,  їй  довелось  визнати,  що  всі  телефонні  розмови 
правничої фірми носили професійний характер.

Отже,  пояснення  швейцарських  властей  про  наслідки  застосування  положень,  які 
давали їм право записувати й прослуховувати телефонні розмови юриста, не приймається, 
оскільки прослуховування велося раніше, ніж було зроблено висновок, про те, чи носять 
ці розмови професійний характер.

48.  Уряд  у  своїх  висновках  спирався  в  першу  чергу  на  те,  що  прослуховування 
телефону  в  справі  розслідування,  застосованого  федеральною  владою,  здійснювалося 
згідно  з  вичерпними  докладними  правилами  (див.  параграфи  35-37  вище).  Крім  того, 
відповідно до розділів 66 (1 прим.) та 77 Кримінально-процесуального Акту Федерації, 
законодавчої  літератури  та  судових  прецедентів,  законні  професійні  привілеї  (в  цьому 
плані) стосувалися лише діяльності, пов’язаної з фахом юриста. 

49.  Суд  ще  раз  підкреслює,  що  державні  органи  влади,  особливо  суди,  повинні  в 
першу чергу витлумачувати й застосовувати внутрішнє законодавство (див. окрім інших 
джерел зазначене рішення суду в справі Мелоуні [Malone], с. 35, § 79; Красліна [Kruslin] 
та Х’ьювіга [Huvig] проти Франції, рішення від 24.04.1990 р., серія № 176-А та Б, с. 21., § 
29  та  с.  53.,  §  28  відповідно).  В  принципі  це  не  справа  суду  виражати  точку  зору, 
протилежно тій, яку висловив Федеральний департамент юстиції та поліції і Федеральний 
суд, щодо додержання під час дозволеного судом прослуховування телефону пана Коппа 
розділів 66 ( 1 прим.) та 77 Федерального Кримінально-процесуального Акту.

50.  Крім того,  Суд не може проігнорувати точки зору академічних учених і  судові 
прецеденти Федерального Суду з питання, на яке уряд посилається в його представлені 
Суду ( див. параграфи 38-39 вище). Стосовно параграфа 2 Статті 8 Конвенції  та інших 
подібних положень, Суд завжди розумів термін “закон” у його “основному” смислі, а не 



“формальному”  і  включив,  зокрема,  неписаний  закон  в  цьому  відношенні  (див.  уже 
згадані судові рішення по Красліну [Kruslin] та Х’ювігу [Huvig], ст. 21-22, § 29 загалом та 
с. 53-54, § 28 загалом, відповідно).

51.  Коротше кажучи, “втручання” в телефонні розмови, про що подану заяву,  мало 
законодавчу підставу у Швейцарському законодавстві: 

- “Якість закону” 
52.  Друга вимога, що виникає з фрази “відповідно до закону” - доступність закону - не 

породжує жодних проблем у наведеному випадку.
53.  Цього не можна стверджувати стосовно третьої вимоги - передбачливості закону, 

що до смислу та характеру застосовуваних заходів.
54.  Суд  вже  в  котре  наголошує  у  цьому  зв’язку,  що  Стаття  8  §  2  вимагає,  щоб 

зазначений закон був  “у відповідності  з  принципом верховенства  закону”.  У зв’язку з 
секретністю заходів стеження чи прослуховування комунікацій органами державної влади 
через брак контролю з боку громадськості і ризик неправомірного використання владних 
повноважень внутрішні законодавства повинні забезпечувати захист особи від свавільного 
втручання  у  права  Статті  8.  Отже,  внутрішнє  законодавство  повинно  бути  досить 
зрозумілим у своїх формулюваннях, щоб громадяни мали змогу адекватно визначитися з 
обставинами та умовами, на які спираються органи влади, вдаючись до того чи іншого 
секретного  заходу  (див.  найсвіжіше  джерело  –  згадане  рішення  по  справи  Хал  форда 
[Halford], с. 1017, § 49).

55. Уряд зазначав, що відповідне законодавство, розглянуте в цілому, а також судові 
прецеденти  Федерального  суду  підтверджують  висновок,  що  ордер  на  телефонне 
прослуховування  у  цьому  випадку  фактично  задовольняє  вимогу  передбачливості,  як 
зазначено  Європейським  Судом.

56.  Тому Суд повинен перевірити “якість” законодавчих правил, застосованих до пана 
Коппа у цій справі.

57. Він  передусім  підкреслює,  що  телефонні  лінії  правничої  фірми  заявника 
прослуховувалися  відповідно  до  розділів  66  et  seq.   Федерального  кримінально-
процесуального  Акту  (див.  параграф  25  вище)  і  що  його  прослуховували  як  третю 
сторону.

Згідно  з  розділом  66  (1  прим.)  Федерального  Кримінально-процесуального 
Акту…”треті  сторони  також  можуть  прослуховуватися,  якщо  специфічні  факти  дають 
підстави для переконання,  що вони отримують або передають інформацію, призначену 
для  звинуваченого,  чи  підозрюваного,  або  послану  ним.  Особи,  які  за  положеннями 
розділу  77,  можуть  відмовитися  від  дачі  показань,  не  повинні  підлягати 
прослуховуванню”.

Розділ 77 ФКПА передбачає… “від юристів не можна вимагати давати свідчення про 
таємниці, довірені їм з огляду на їх … професію”.

58. З  першого  погляду  текст  здається  зрозумілим  і  таким,  що  заборонятиме 
прослуховування  телефонних  ліній  правників  у  разі,  якщо  його  не  звинувачують  і  не 
підозрюють.  Він спрямований на захист професійних відносин між правником та його 
клієнтами через конфіденційність телефонних розмов.

59. У нашому випадку Президент відділу звинувачень звернувся до цього  принципу 
закону,  зазначивши  в  ордері  від  23  листопада  1989  року  (див.  параграф  18  вище): 
“розмови правників не повинні братися до уваги”. 

Федеральна прокуратура так само зауважила в своєму листі від 9 березня 1990 року, 
повідомляючи  заявникові,  що  його  телефон  було  піддано  прослуховуванню  (див. 
параграф 25 вище), а Федеральна Рада також посилалася на нього в своєму рішенні від 30 
червня 1993 року (див. параграф 31 вище).

60. Проте, як уже вказував Суд (див. параграф 52 вище), всі телефонні лінії фірми пана 
Коппа прослуховувалися з 21 листопада по 11 грудня 1989 року.



61. Уряд  намагався  розв’язати  це  протиріччя,  посилаючись  на  думку  академічних 
вчених  та  судові  прецеденти  в  обґрунтуванні  того,  що  законні  професійні  привілеї 
стосуються лише справ, пов’язаних з професією правника. Вони додавали, що пан Копп, 
чоловік колишнього члена Федеральної Ради, не був підданий прослуховуванню в якості 
юриста.  У  даному  випадку  згідно  з  практикою  Швейцарії  у  справі  прослуховування 
телефонів службовець-фахівець Відділу зв’язку прослуховував записи розмов, з тим щоб 
відібрати  ті  з  них,  що  мають  відношення  до  розслідування,  але  жоден  із  записів  не 
розголошено й не надіслано до Федеральної прокуратури.

62. Проте  Суд  не  переконують  ці  аргументи.  По-перше,  Суд  не  влаштовує 
спекулювання, в якій якості пан Копп був підданий прослуховуванню, оскільки він юрист, 
а всі телефонні лінії його адвокатської фірми прослуховувалися. По-друге, запис чи інші 
форми перехоплення телефонних розмов являють собою серйозне втручання в приватне 
життя та  кореспонденцію й повинні  у зв’язку з  цим спиратися  на закон,  що особливо 
важливо. Необхідно мати зрозумілі докладні  правила з цього питання,  враховуючи, що 
технології,  застосовувані  при  цьому,  стають  усе  досконалішими  (див.  згадані  судові 
рішення  по  справах  Красліна  [Kruslin]  та  Х’ювіга  [Huvig],  с.23,  §33  та  с.55,  §32 
відповідно).

У зв’язку з цим Суд жодним чином не хоче применшити значення захисних заходів, 
включених до закону,  на зразок підтвердження на певному стані  розслідування ордеру 
органів кримінального переслідування про запис телефонних розмов Президентом відділу 
звинувачень (див. параграф 18 та 35 вище), який є незалежним суддею; або що заявник 
інформується офіційно про прослуховування його телефонних розмов (див. параграф 25 
вище).

63. Проте  Суд  вбачає  протиріччя  між  чітким  текстом  законодавства,  який  захищає 
законні привілеї фахівців (адвоката було піддано прослуховуванню як третю сторону) та 
практикою  його  втілення  у  цій  справі.  Якщо  навіть  судові  прецеденти  запровадили 
загально  прийнятний  принцип,  що  професійні  привілеї  правників  стосуються  лише 
відносин між адвокатом та його клієнтами, то закон не визначає чітко, за яких умов ним 
розрізняються розмови, виключно пов’язані з адвокатською роботою, та ті що стосуються 
іншої діяльності, а не роботи як правового консультанта

64. Що особливо в цій практиці дивує, щоб не виразитись інакше, так це те, що подібне 
завдання покладається на службовця правового відділення Відділу зв’язку, який є членом 
виконавчої  влади,  непідлеглим незалежному судді,  особливо в  такий  делікатній  справі 
конфіденційних відносин між адвокатом та клієнтами, який безпосередньо пов’язаний з 
правами захисту.

65. Отже,  швейцарський  закон,  писаний  чи  не  писаний,  не  визначає  з  належною 
чіткістю межі та спосіб  дії  влади на розсуд.  Внаслідок цього,  пан Копп як адвокат не 
одержав мінімального рівня захисту, який вимагається принципом верховенства закону в 
демократичному суспільстві. Таким чином, порушення Статті 8 мало місце.

(іі) Ціль і потреба втручання
66. Стосовно наведеного висновку, Суд, як і Комісія не вважає за необхідне розглядати 

відповідність іншим положенням параграфа 2 Статті 8 у цій справі (77-88). 
НА ЦІЙ ПІДСТАВІ СУД ОДНОГОЛОСНО: 
1) відхиляє попередні заперечення уряду;
2) вважає, що порушення Статті 8 Конвенції мало місце;
(3-6)
Виконано англійською та французькою мовами і представлено для публічних слухань у 

Будинку Прав Людини, Страсбург, 25 березня 1998 року.
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