
РЕКОМЕНДАЦІЯ 1181 (1992)
ПАРЛАМЕНТСЬКОЇ АСАМБЛЕЇ РАДИ ЄВРОПИ 

ЩОДО СПІВРОБІТНИЦТВА 
ПОЛІЦІЇ І ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ У СЕКТОРІ ПОЛІЦІЇ

1. Згідно з Шенгенською угодою, Європейські країни, що підписали цю угоду, будуть 
обмінюватися  персональними  даними  для  автоматизованої  обробки  в  секторі  поліції. 
Більш  усього,  що  таємний  обмін  здійснюватиметься  в  межах  усього  Європейського 
Співтовариства після зникнення прикордонного контролю на його внутрішніх кордонах.

2. Сьогодні вже відбувається інтенсивний обмін даними у секторі поліції між членами 
Ради Європи на двосторонній або багатосторонній основі через Інтерпол.

3. Для  дієвої  боротьби  з  міжнародною  злочинністю  дуже  важливо,  щоб  вона 
проводилась як на національному, так і на міжнародному рівнях.

4. Ефективна боротьба зі злочинністю передбачає обмін даними в секторі поліції.
5. У зв’язку з цим корисно знову звернутися до Рекомендацій Асамблеї 1044 (1986) з 

міжнародної  злочинності  та  її  положень про центр  європейської  інформації  і  розвідки 
(Європол), а також Рекомендації № R(87)15 Комітету Міністерств для держав-членів Ради 
Європи, що регулюють використання персональних даних у секторі поліції.

6. Необхідно,  щоб захист  персональних даних у секторі  поліції  був  адекватним;  у 
зв’язку з  цим можна із  задоволенням відзначити,  що Рада  Європи в  1981 році  уклала 
Конвенцію про захист осіб стосовно автоматизованої обробки персональних даних. Але 
для повної ефективності цього недостатньо, бо Конвенцію на сьогодні ратифікували лише 
11 держав-членів.

7. Асамблея у зв’язку з цим рекомендує Комітету Міністрів:
i. укласти Конвенцію,  витриману в дусі  принципів,  викладених у її  Рекомендації  № 

R(87)15;
ii. забезпечити застосування цих принципів  при обміні  даними у секторі  поліції  між 

державами-членами  і  третіми  країнами  через  Інтерпол.  При  цьому  дуже  важливим  є 
втілення таких принципів:

а) дані мають бути точними, відповідними, не виходити за межі цілей, за для яких 
вони зберігаються та оновленими, де це необхідно;

б) вони повинні бути захищеними, перш ніж їх передадуть для зберігання;
в) особа повинна мати право знати, чи існують персональні дані, що її стосуються;
г) вона має відповідне право доступу до цих даних;
д) вона  має  право  вносити  зміни  до  цих  даних,  а  якщо  необхідно,  вимагати 

уточнення або знищення;
е) особи, яким відмовлено у доступі  до файлів, що їх стосуються, забезпечуються 

правом подати скаргу до незалежного органу, який має повний доступ до всіх відповідних 
файлів, може й повинен зважити задіяні конфліктуючі інтереси;

є) за  межами  сектору  поліції  має  функціонувати  незалежна  орган  влади 
відповідальний за забезпечення поваги до принципів, викладених у цій Конвенції;

iii. прохання до всіх держав-членів здійснювати обмін даними в секторі поліції лише з 
іншими  державами-членами  та  Інтерполом  згідно  з  принципами,  викладеними  у 
запропонованому проекті Конвенції.


