
Європейський Суд з прав людини
СПРАВА 

“ Z проти Фінляндії ”

У справі Z проти Фінляндії
Європейський Суд з прав людини на своєму засіданні згідно зі Статтею 43 (ст.43) 

Конвенції про захист прав людини та основних свобод (“Конвенція”) та відповідними 
положеннями Правил Суду Б у складі Палати, що складається з наступних судів:

пана Р. Риссдала, Президента,
пана Ф. Гильскла,
пана Л. Е. Петтіті,
пана К. Руссо,
пана Де Мейєра,
пана Ф. Пекканена,
пана Г. Міфсуд Бонніці
пана Дж. Макарчука
пана Б. Репіка,
а також пана Х. Петзольда, секретаря та пана П. Дж. Махоні, заступника секретаря;

Розглянувши конфіденційно 31 серпня 1996 року та 25 січня 1997 року, виносить 
такий вирок, який було затверджено останньою із зазначених дат:

Процедура
1. Справу  було  представлено  Суду  Європейською  Комісією  з  прав  людини 

(“Комісія”) 25 січня 1996 року у тримісячний термін, передбачений Статтею 32 параграф 1 
та статтею 47 Конвенції (ст.32-1, ст.47). Скаргу за №22009/93 на Республіку Фінляндію, 
подано до Комісії згідно зі Статтею 25 (ст. 25) громадянкою  Фінляндії пані Z 21 травня 
1993 року...
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СТОСОВНО ФАКТІВ
1. Особливі обставини справи 
А. Вступ
9. Заявниця - фінка за національністю, проживає у Фінляндії і була під час подій, які 

стали підставою для скарг відповідно до Конвенції, одруженою з Х, котрий не є фіном. 
Вони розлучилися 22 вересня 1995 року. Обоє інфіковані вірусом імунодефіциту (ВІЛ).

10. 10 березня 1992 року суд м. Гельсінкі визнав винним Х і засудив до відстроченого 
терміну ув’язнення за зґвалтування О. 12 грудня 1991 року.  Міський Суд провів суд у 
камері  і  наказав,  щоб  документи,  представлені  в  справі,  залишалися  конфіденційними 
протягом певного періоду. 

11. 19  березня  1992  року  Х  було  поінформовано  про  результати  тесту  крові, 
зробленого 6 березня 1992 року, який показав, що він був ВІЛ-інфікованим.

Б. Інші звинувачення в сексуальних злочинах, висунуті проти Х 
12. На  початку  березня  1992  року  у  відповідь  на  заяву  про  сексуальний  злочин, 

поданий М., поліція розпочала розслідування спроби ненавмисного вбивства, підозрюючи 
Х. в тому, що він свідомо піддав М. ризику зараження ВІЛ-інфекцією 1 березня. Згідно з 
фактами, встановленими Комісією, під час допиту 5 березня 1992 року М. впізнала Х. як 
злочинця,  і  поліція  повідомила їй,  що коханка Х.,  заявниця,  є  носієм ВІЛ-інфекції.  10 
квітня 1992 року поліція повідомила М., що Х також інфікований.

Під час слухань у суді уряд заперечив висновки поліції, що поліція поінформувала М. 
про те, що заявниця є носієм ВІЛ-інфекції. Представник відповів, що висновки спиралися 
на підтверджені свідчення у записах поліцейського розслідування та протоколах судового 
засідання міського суду (див. параграф 19 нижче).



13.  Т.,  дружок М.,  зустрів  заявницю всередині  березня  1992 року і  спитав,  чи є  її 
чоловік носієм ВІЛ-інфекції. 6 квітня  1992 року Т. зателефонував їй і передав уривки з 
конфіденційних документів, пов’язаних із судовим розслідуванням, (згаданим у параграфі 
10 вище). 14 квітня Т. був допитаний поліцією про зміст його розмови.

14. 7 квітня 1992 року поліція зробила спробу допитати заявницю, але, оскільки вона 
була  одруженою з Х, вона,  посилаючись,  на своє право згідно з законом Фінляндії  не 
свідчити  проти  свого  чоловіка  (розділ  17,  Стаття  20,  параграф  1).  Кодексу  Судового 
Процесу.

15. 22  квітня  1992  року  прокурор  пред’явив  звинувачення  Х  у  зґвалтуванні  М.  20 
травня 1992 року М. подала заяву про звинувачення Х у спробі ненавмисного вбивства.

16. 10 вересня 1992 року згідно зі скаргами про зґвалтування, висунутими П.-Л. та П., 
Х було заарештовано з  рішенням утримувати під ватою у зв’язку з  підозрою у спробі 
ненавмисного  вбивства  через  зґвалтування  позивачок  місяцем  раніше,  а,  отже,  з 
піддаванням їх ризику інфікування.

17. 14  вересня  1992  року  поліція  допитала  заявницю,  але  та  знову  відмовлялася 
свідчити проти свого чоловіка. Вона боялась, що документи в справі, включаючи й будь-
яку із заяв, яку вона зробить, набудуть розголосу.

18. 18 вересня 1992 року Р. подала скаргу поліції  на Х за зґвалтування,  вчинене 19 
грудня  1991  року.  Офіцер  поліції,  який  записував  скаргу,  додав  до  запису  заяви,  що 
заявницю  вже  було  визнано  ВІЛ-інфікованою  в  1990  році.  Уряд  зазначив  на  судових 
слуханнях, що це була Р. яка сказала про це поліції.

Поліція розпочала розслідування у справі  ненавмисного вбивства і в  цьому випадку 
також.

7 жовтня, 2 грудня 1992 року та 24 березня 1993 року генеральний прокурор  запитав у 
судді звинувачення проти Х у спробі ненавмисного вбивства по відношенню до злочинів, 
вчинених проти М. 1 березня 1992 року, проти П. - 10 вересня 1992 року та проти П.-Л. 5 
вересня 1992 року. Такі звинувачення були також висунуті Р. – Л. 16 грудня 1992 року та 
Р. – 19 травня 1993 року у зв’язку зі злочинами, скоєними відповідно 31 серпня 1992 року 
та 19 грудня 1991 року.

С. Ордери, що зобов’язували лікарів заявниці та їх психіатра давати свідчення
19. 22 квітня 1992 року на першому слуханні в міському суді, що було відкритим, Х 

відмовився відповісти на питання поставлене адвокатом М. про те, чи була вона також 
носієм ВІЛ-інфекції. На наступному слуханні 6 травня 1992 року міський суд повідомив 
на запит сторін, що слухання буде закритим. М. підтвердила, що поліція її поінформувала 
про те, що заявниця мала позитивну реакцію ВІЛ-інфекції, а Т. дав свідчення про зміст 
його телефонної розмови з заявницею 6 квітня 1992 року (див. параграф 13 вище).

20.  18 травня 1992 року за згодою адвоката Х, старший лікар Л. зі шпиталю, де Х та 
заявниця лікувалися, передав копії медичних записів прокурору. Х. вони були повідомлені 
у спосіб, щоб у никнути посилань на заявницю.

21.  Міський суд викликав заявницю в якості  свідка 20 травня 1992 року,  але вона 
знову посилалася на її право не свідчити у справі, пов’язаній з її чоловіком.

22.  27 травня 1992 року адвокат М. повідомляє прокурору, що копії медичних записів 
Х виявилися  неповними.  Того  ж  дня  прокурор  попросив  поліцію  взяти  показання  від 
старшого лікаря Л. та інших лікарів, які лікували Х, як експертів чи звичайних свідків, 
щоб отримати від них інформацію про те, знав Х про його ВІЛ-інфікованість.

23.  12 серпня 1992 року, незважаючи на заперечення, міський суд наказав старшому 
лікарю Л. дати свідчення. Той повідомив суду ті медичні дані, що стосувалися заявниці, 
які  були  вилучені  з  копій  медичних  записів  Х,  про  що  йшлося  в  параграфі  20  вище. 
Міський  суд,  у  порядку  забезпечення  доказів,  розпорядився,  щоб  судовий  файл,  що 
містить записи свідчень доктора Л., зберігався як конфіденційний. 



24.  На слуханнях міського суду 23 серпня та 18 листопада 1992 року Х відмовився 
відповідати на запитання, поставлене адвокатом скаржників (М., П. - Л., П. та Р.), чи була 
заявниця ВІЛ-інфікованою. 30 грудня 1992 року адвокат запитав його, коли він дізнався, 
що вона була інфікована. Проте Х знову відмовився відповідати.

25.  23 вересня 1992 року старший лікар Л. поскаржився парламентському омбудсмену 
з  приводу  рішення  суду,  що  змушувало  його  давати  свідчення.  5  лютого  1993  року 
парламентський омбудсмен виразив точку зору, що внутрішній закон не було порушено і 
що міський суд  належним чином врахував інтереси розслідування злочину та інтереси 
заявниці щодо захисту конфіденційності інформації з цього питання.

26.  На  судовому  слуханні  27  січня  1993  року  доктора  К.,  який  також  лікував 
заявницю,  також  попросили  дати  показання  в  якості  свідка  у  справі  розслідування  й 
повідомити інформацію про заявницю, незважаючи на його заперечення. Лікар зробив це. 

27. 6 лютого 1993 року поліція допитала доктора С. В. в якості експерта. Він надав їм 
інформацію загального характеру щодо ВІЛ-інфекції та зараження.

28. 10 лютого 1993 року прокурор попросив поліцію додати лікарів заявниці як свідків 
у розслідуванні звинувачення проти Х у спробі ненавмисного вбивства (див. параграф 18 
вище). Оскільки всі лікарі відмовилися, справу довелося передати до міського суду. 

29. Незважаючи  на  повторні  протести,  лікаря  Л.  знову  заслухали  як  свідка  на 
слуханнях міського суду 3 березня 1993 року. Він ще раз оприлюднив інформацію щодо 
заявниці. 

Перш ніж дати показання він зачитав листа, датованого 23 лютого 1993 року, який був 
надісланий йому заявницею. В ньому говорилося:

“…Справа торкається кримінальних звинувачень проти мого чоловіка, які переважають 
зобов’язання лікаря та права поважати таємницю. Мені здається,  що вас викликали до 
суду як свідка, тому що я сама вдаюся до мого права…

...відмовлятися  давати  свідчення.  Вам  як  лікарю  можуть  задати  питання,  на  яке  я, 
дружина  Х, маю право відмовитись відповідати. Інформація, якою ви володієте, йде від 
мене  і  була  отримана  вами,  тому  що  я  сподівалася  на  те,  що  вона  залишиться 
конфіденційною. 

…чи могла  я  уявити,  що  така  інформація  буде  використана  в  цілях  кримінального 
розслідування, в якому мого чоловіка звинувачують. Як я розумію, заслуховування вас як 
свідка спрямоване на обхід мого законного права відмовлятися давати свідчення проти 
мого чоловіка…

…тому я прошу вас зважити на ці положення, коли вас проситимуть свідчити у справі, 
що торкається лише мене. На моє переконання, ви не зобов’язані давати показання у таких 
справах, звинувачення повинно проводитись у такий спосіб, щоб  мене в жодному разі не 
змушували брати участь у констатації [фактів]. [Я] не зобов’язана робити це…” 

30. У продовж трьох слухань 17 березня, 7 квітня та 5 травня 1993 року міський суд 
заслухав  свідчення психіатра  заявниці   доктора К. Р.  та  інших лікарів,  які  лікували її, 
докторів В., С.-Х., С., К., Т., Р. та, звичайно, доктора Дж. С. Він також заслухав доктора 
С.В., який допитував Z у дослідницьких цілях. Розслідування викликало їх як свідків, і суд 
наказав  їм давати  свідчення,  хоча  вони й протестували  проти цього.  На слуханнях  17 
березня доктор Д. Підтвердив, що тест крові, зроблений у серпні 1990 року, показав, що 
заявниця мала позитивну реакцію на ВІЛ.

На  слуханнях  5  травня  1993  року  заявниця  погодилася  дати  свідчення,  оскільки 
питання, що стосувалися її, уже торкалися в суді різною мірою.  У своєму показанні вона 
стверджувала, між іншим, що не була ВІЛ-інфікована Х. 

Г. Отримання медичних записів та їх залучення до файлу розслідування.
31. 8  та  9  березня  1993  року  поліція  провела  обшук  у  шпиталі,  де  час  від  часу 

лікувалися заявниця та Х. Поліція вилучила усі записи, що торкалися заявниці і додала їх 
копії  до  записів  розслідування  стосовно  звинувачень  проти  Х  у  спробі  ненавмисного 



вбивства. Ці заходи здійснювалися на підставі ордеру прокуратури. Після фотокопіювання 
записів поліція повернула їх шпиталю.

Отримані записи складали близько 30 документів, включаючи такі заяви:
“…
25 вересня 1990 року: [заявницю було] визнано ВІЛ-інфікованою на початку осені 1990 

року. [Вона] гадає, що заразилася в кінці 1989 року… [Вона] одружена з іноземцем, який, 
на її думку не є інфікованим. 

5 липня 1991 року:  …[чоловік заявниці]   повністю заперечує,  що він міг мати ВІЛ-
інфекцію..

7 червня 1991 року:  …за словами [заявниці],  [її]  чоловік,  можливо,  також має ВІЛ-
інфекцію, але він не пройшов тестування…

23 грудня  1991 року:  [чоловік  заявниці]  не  прийшов  на  тестування  з  приводу ВІЛ-
інфекції і вважається, що він не є носієм цього вірусу…”

32.  Поліція  також  здобула  результати  великої  кількості  лабораторних  тестів  і 
перевірок,  що стосувалися  інших справ,  а  не  наявності  ВІЛ інфекції  у  крові  заявниці, 
включаючи інформацію про її попередні хвороби, розумовий стан, обмеження її життєвих 
показників, що спиралися на її власні оцінки.

10 березня 1993 року міський суд вирішив включити копії вилучених записів до свого 
файлу.  Того  ж  дня  він  заслухав  доктора  С.  В.  як  експерта,  викликаного  у  справі 
розслідування.

Д.  Винесення  вироку Х міським судом  і  подання  оскарження  у  Гельсінському суді 
апеляцій

33. 19  травня  1993  року  міський  суд,  окрім  іншого,  засудив  Х  за  трьома 
звинуваченнями  у  спробі  ненавмисного  убивства,  скоєних  1  березня,  31  серпня  та  10 
вересня  1992  року,  але  відкинув  звинувачення  у  спробі  ненавмисного  вбивства  за 
злочином,  скоєним  19  грудня  1991  року,  щодо  якого  визнав  його  винуватим  за 
зґвалтування.   Міський  суд  присудив  його  до  загального  терміну  ув’язнення  7  років. 
Міський суд опублікував резолютивну частину вироку, його скорочене обґрунтування із 
зазначенням  закону,  якого  стосувалася  справа.  Міський  суд  розпорядився,  щоб  повне 
обґрунтування  та  документи у цій  справі  утримувалися  як  конфіденційні  упродовж 10 
років. Заявниці та Х просили про довший період конфіденційності.

34. Заявниці,  Х  та  прокуратура  -  всі  подали  апеляцію  на  вирок  міського  суду  до 
Гельсінського суду апеляцій.

35. На закритому слуханні  в  Апеляційному суді  14  жовтня  1993 року всі  апелянти 
просили  про  продовження  терміну  конфіденційності;  обговорювалось  продовження  до 
тридцяти років. Адвокат Х також поінформував суд про бажання заявниці, щоб цей термін 
було продовжено.

36. У вироку 10 грудня 1993 року, копію якого було зроблено для преси (див. параграф 
43  нижче),  Апеляційний  суд  між  іншим  підтримав  звинувачення  Х  у  трьох  спробах 
ненавмисного  вбивства  і,  на  додаток,  звинуватив  його ще в  двох спробах у зв’язку зі 
злочинами, скоєними 19 грудня 1991 року та 6 вересня 1992 року. Це збільшило загальний 
термін  покарання  до  11  років  6  місяців  і  двадцяти  днів  ув’язнення.  Стосовно  двох 
додаткових спроб ненавмисного вбивства суд визнав: 

“…Згідно з визнанням [Х, називається ім’я та прізвище], він дізнався, що захворів на 
ВІЛ-інфекцію  19  березня  1992  року…  Він  відмовлявся  від  проходження  будь-якого 
обстеження на ВІЛ-інфекцію, оскільки пройшов цей тест у Кенії  у січні  1990 року.  За 
словами [Х], результати ВІЛ-тесту були негативними…

[Він]  не  може  розглядатися  таким,  що  знав  напевне,  що  був  інфікований  на  ВІЛ-
інфекцію  до  отримання  результатів  тесту  19  березня  1992  року.  [Х]  та  [заявниця  — 
називається  ім’я  та  прізвище]  одружилися  12  квітня  1990  року.  31  серпня  1990  року 
[заявницю] було визнано носієм ВІЛ-інфекції. Коли вона дала показання міському суду, 
[вона]  сказала,  що  вона  повідомила  Х  про  цей  висновок  в  кінці  1990  року.  В 



Апеляційному суді Х сказав, що заявниця вже повідомила його про хворобу перед його 
приїздом  до  Фінляндії  у  січні  1991  року.  [Він]  також  сказав,  що,  оскільки  вони  обоє 
проживали в  Африці,  то  [заявниця]  захворіла  на  якусь  невстановлену хворобу.  [Вона] 
потім також запідозрила, що могла заразитися на ВІЛ, але її інфекцію було виявлено лише 
тоді, коли вона повернулася до Фінляндії.

На підставі  цих заяв подружжя… слід визнати,  що статус  дружини Х як носія ВІЛ 
інфекції  дає  особливу підставу підозрювати,  що  інфекція  була  передана  в  наслідок  їх 
сексуальної близькості.

За словами [доктора Дж. С.], свідка в міському суді, [Х] міг на підставі симптомів його 
хвороби  розглядатися  ВІЛ-інфікованим  принаймні  роком  раніше  до  тесту  крові, 
зробленого  у  березні  1992  року…  Згідно  з  заявою  [доктора  С.  В.],  захворювання  з 
симптомами лихоманки, на яку вона страждала з січня 1990 року, відповідно до медичних 
записів,  лікувалося  як  малярія,  що,  очевидно,  було  початком  ВІЛ-захворювання. 
Враховуючи  те,  що  [заявниця]  зрозуміла,  що  заразилася  на  хворобу  з  симптомами 
лихоманки в кінці 1989 року чи на початку 1990 року під час перебування у Момбазі, де 
вона зустріла [Х],  Апеляційний суд вважає думку доктора С. В. щодо перших проявів 
ВІЛ-інфекції  слушною.  Беручи  до уваги  момент,  коли [заявниця]  була  визнана  носієм 
ВІЛ-інфекції, Апеляційний Суд вважає, що вона заразилася на цю хворобу від [Х]. 

На цій підставі  Апеляційний Суд вважає,  що [Х] повинен був  знати про свою ВІЛ-
інфікованість щонайпізніше до грудня 1991 року.  Той факт,  що він, однак, вирішив не 
вдаватися  до жодного обстеження з  приводу ВІЛ-інфекції,  а  робив те,  про що йшлося 
вище,  показує,  що  його ставлення  до  можливості  інших заразитися  [на  ВІЛ-інфекцію] 
було в кращому разі байдужим. Таке ставлення повинне з точки зору наміру розглядатися 
так само, якби злочинець знав напевне, що мав цю хворобу. Якщо оцінювати намір [Х], 
його поведінку потрібно розглядати однаково в усіх випадках — як спробу ненавмисного 
вбивства, у чому його й було звинувачено.

На  цьому  прикладі  було  показано,  що  за  свідченням  сучасної  науки,  ВІЛ-інфекція 
смертельна.  [Х]  погоджувався,  що  до  прибуття  в  Фінляндію  він  уже  був  знайомий  з 
характером [цієї] хвороби і способами її поширення. Зважаючи на його заяву, що він [до 
того]  перебував  в  Уганді,  Кенії,  Руанді,  а  Уганда  є  країною,  де  ця  хвороба  особливо 
поширена, а також загальне знання, що [ця хвороба] летальна,  а також зауважуючи, що 
дружина  [Х]  також  захворіла  [на  цю  хворобу],  Апеляційний  суд  вважає,  що  [Х] 
усвідомлював значний ризик зараження і летального кінця [цієї хвороби].

На думку [старшого лікаря Л.], а також [доктора С. В.], яких викликали в якості свідків, 
хвороба  може  передаватися  в  наслідок  єдиного  акту  сексуальної  близькості…  Х  мав, 
таким  чином,  усвідомлювати,  що  його  акти  піддали  своїми  можливими  наслідками 
[заявниць] ризику зараження ВІЛ-інфекцією. Знаючи це, він, однак, діяв так, як це вже 
встановлено;  він  діяв,  слід  вважати,  з  певними  намірами.  У  цьому  відношенні 
Апеляційний суд бере також до уваги, що [Х] не повідомив заявниць про можливий ризик 
зараження.

…тому слід вважати, що [Х] вчинив спробу ненавмисного вбивства… 19 грудня 1991 
року та 6 вересня 1992 року також…”

Апеляційний  суд,  крім  того,  підтримав  рішення  міського  суду  щодо  того,  що 
документи повинні залишатися конфіденційними у продовж 10 років.

37. 26 вересня 1994 року Верховний Суд відмов Х у прийняті апеляції.
Е. Апеляція до Верховного Суду щодо скасування чи перегляду вироку Апеляційного 

Суду
38.  19 травня 1995 року заявниця звернулася до Верховного Суду з метою скасування 

вироку Апеляційного Суду, оскільки він дозволив зробити доступною для громадськості 
інформацію та матеріали, що стосуються її, з 2002 року. На її думку, Апеляційний суд не 
прислухався до її доказів, вирішуючи питання про те, як довго відповідні медичні записи 



повинні утримуватися конфіденційними з огляду на процедурну помилку. Та частина його 
вироку заподіювала їй шкоду. 

Як альтернатива вона оскаржувала вирок Апеляційного суду на тій підставі, що він був 
явно побудований на неправильному застосуванні закону і не узгоджувався зі Статтею 8 
Конвенції (Стаття 8), “не у відповідності до закону” і “не є необхідним демократичному 
суспільству”.

У  випадку,  якщо  вирок  Апеляційного  суду  буде  скасовано  чи  змінено,  заявниця 
просила,  щоб справу повернули до Апеляційного суду з тим, щоб вона могла зробити 
представлення документів.

39. 22 травня 1995 року заявниця звернулася до поліцейського департаменту Гельсінкі 
з проханням провести розслідування стосовно того, хто повідомив поліції, що вона ВІЛ-
інфікована (див. параграф 12 вище). Наступного місяця вона забрала цю заяву.

40. 1 вересня 1995 року Верховний Суд відхилив звернення заявниці щодо скасування 
чи зміни вироку Апеляційного суду.  Перша заява  була  подана запізно,  і  вона не мала 
права подавати другу.

Е. Висвітлення справи пресою
41. 15 червня 1992 року багатотиражна вечірня газета “Ilta-Sanomat” подала репортаж 

про судовий процес по справі Х, заявивши, що він був ВІЛ-інфікованим і що остаточно це 
не з’ясовано, чи була інфікована й заявниця, оскільки вона відмовилася давати показання.

42. 9 квітня 1993 року провідна щоденна газета “Helsingin Sanomat” повідомила про 
отримання медичних записів заявниці під заголовком “Прокурор здобуває медичні записи 
дружини  чоловіка,  звинуваченого  у  ВІЛ-зґвалтуваннях”.  Стаття  стверджувала,  що 
дружина  Х,  ім’я  й  прізвище якої  наводилося  повністю була  пацієнткою шпитального 
комплексу, який займається лікуванням хворих, що страждають на ВІЛ-інфекцію.

43. Вирок  Апеляційного  суду  від  10  грудня  1993  року  був  оприлюднений  різними 
газетами, включаючи “Helsingin Sanomat”, яка, отримавши його по факсу з Апеляційного 
суду, опублікувала статтю 16 грудня 1993 року. У статті говорилося, що обвинувачення 
було побудоване на заяві фінки-дружини Х, ім’я якого було названо повністю; крім того 
говорилося  з  посиланням  на  висновки  Апеляційного  суду,  що  заявниця  була  ВІЛ-
інфікованою.

44—56
СЛУХАННЯ КОМІСІЄЮ 
57. У своєму зверненні до Комісії від 21 травня 1993 року (№22009/93) Z скаржилася з 

приводу того, що сталося порушення її права на повагу до приватного і сімейного життя, 
як  це  гарантовано  Статтею  8  Конвенції  (ст.8),  через,  по-перше,  накази  її  лікарям  і 
психологам свідчити і розкрити інформацію про неї у кримінальному розслідуванні щодо 
її чоловіка; по-друге,  через доступ до її медичних записів у шпиталі,  де її  лікували, та 
включення  її  у  повному  вигляді  до  файлу  розслідування;  по-третє,  через  рішення 
компетентних  суддів  встановити  термін  конфіденційності  судових  записів  періодом  у 
десять  років;  по-четверте,  через  розкриття  її  особи  та  медичних  даних  у  вироку 
Апеляційного  суду.  Вона  також  скаржилася  на  те,  що  всупереч  Статті  13  Конвенції 
(ст.13), їй не забезпечено було належне відшкодування збитків відповідно до її скарг за 
Статтею 8 (ст.8).

28 лютого 1995 року Комісія визнала факт правомірності подачі заяви до розгляду. У 
своєму звіті  від 2 грудня 1995 року (Стаття 31) вона висловила одностайну думку,  що 
порушення  Статті  8  мало  місце,  і  що  немає  потреби  з’ясовувати,  чи  було  також 
порушення  Статті  13.  Повний  текст  висновку  Комісії  подається  як  додаток  до  цього 
судового рішення.

ОСТАТОЧНІ ПРЕДСТАВЛЕННЯ СУДУ 
58. На  слуханнях  від  29  серпня  1996  року  уряд  у  своїй  записці  попросив  Суд  не 

визнавати порушення цієї Конвенції.



59. З цієї ж нагоди заявниця знову подала свою заяву до Суду з тим, як вона зазначає в 
записці,  щоб  з’ясувати,  чи  було  порушення  обох  статей  -  8-ої  та  13-ої,  і  домогтися 
справедливої  сатисфакції відповідно до Статті 50 Конвенції.

ЩО СТОСУЄТЬСЯ ЗАКОНУ
1. МОЖЛИВЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 8 КОНВЕНЦІЇ
60. Заявниця  наполягала,  що  вона  є  жертвою  порушення  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.”

61. Уряд  відхилив  таке  припущення,  в  той  час,  як  Комісія  дійшла  висновку,  що 
порушення цього положення (ст.8) мало місце.

А. Представлення цих питань перед Судом
1. Посилання на розголошення медичних даних

62. У своїй  заяві  Комісії  заявниця  скаржилася,  окрім  іншого,  на  помилку фінських 
властей  у  тому,  що  вони  не  змогли  запобігти  розкриттю  в  пресі  її  особи,  медичної 
інформації  про  неї  як  носія  ВІЛ-інфекції  та  припинення  її  трудової  угоди.  Після 
оголошення  про  прийнятність  заяви  у  світлі  нової  інформації,  добутої  в  процесі 
розслідування, Комісія спирається на положення, які доводять, що зазначена інформація 
була розголошена поліцією чи іншим державним органом.

У своєму поясненні Суду заявниця вдалася до з’ясування цих посилань. Вона не мала 
наміру  скаржитись  на  газетне  повідомлення  чи  на  її  звільнення  з  роботи,  а  лише 
посилалася на оприлюднення інформації, за яку держава-відповідач відповідальна. Один 
цей факт уже призвів, на її думку до порушення Статті 8.

63. Уряд, розглядаючи ці аргументи, визнав скаргу позбавленою будь-якого реального 
змісту.

64. Комісія не вважає за потрібне перевіряти справу, і представник додав на судовому 
слуханні, що показання були неповними в цій частині.

65. Суд  не  визнав  з’ясованим,  чи  сталося  розголошення  конфіденційних  медичних 
даних  стосовно  заявниці,  за  що  повинна  відповідати  згідно  зі  Статтею  8  держава-
відповідач.

2. Посилання на дискримінацію
66. Заявниця  також  скаржилася  Судові,  що  обґрунтування  судового  рішення  в 

Апеляційному  суді  було  упередженим  не  лише  стосовно  її  колишнього  чоловіка  на 
підставі його расової ознаки, а також щодо неї за статтю. Порушення її права на повагу до 
приватного,  а  також  сімейного  життя  вмотивовувалося  тим  фактом,  що  вона  була 
дружиною чорношкірої особи з Африки.

67. Уряд  розглянув  цю  заяву.  Заявниця  не  посилалася  на  Статтю  14  Конвенції  у 
розслідування  перед  Комісією,  яка  не  вивчала  жодне  з  таких  звинувачень.  Можна 
вважати, що вона була далека від переслідування такої цілі перед Судом.

68. Представник Комісії ніяк не висловився з цього питання.
69. На думку Суду, претензії заявниці з приводу того, що її подано дискримінаційному 

судочинству,  не випливають з її  скарг,  визнаних прийнятими Комісією; це виглядає як 
окрема, нова скарга, якої не стосувалося рішення Комісії про прийнятність. Тому Суд не 
має  повноважень  її  примати.  (див.,  наприклад,  справу  Олссона  [Olsson]  проти  Швеції 
(№2), рішення від 27 листопада 1992 року, Серія А, №250, с.30-31, параграф 75, а також 
Шулера-Зграгена [Schuler-Zgraggen] проти Швейцарії,  рішення від 24 червня 1993 року, 
Серії А, №263, с.20, параграф 60).



3. Висновок
70. Суд,  таким  чином,  обмежиться  з’ясуванням  інших  питань,  з  приводу  яких 

звернулася  заявниця,  а  саме:  1)  розпорядження,  що  вимагали  від  її  лікарів  давати 
показання у кримінальній справі щодо її чоловіка; 2) вилучення її медичних записів та 
включення останніх до файлу розслідування; 3) рішення про те, що зазначений матеріал 
стане  доступним  громадськості  з  2002  року  та  4)  розкриття  особи  заявниці  і  стану  її 
здоров’я у рішенні Апеляційного суду.

Б.  Чи було порушення права  заявниці  на  повагу  до  її  особистого й  родинного 
життя

71. Безперечно,  що різні  заходи  спричинилися  до оскарження  з  приводу законності 
втручання у право заявниці на повагу до її приватного та сімейного життя, гарантованого 
параграфом 1 Статті 8 конвенції (ст.8-1). Суд не бачить причин думати інакше. Тому він 
повинен перевірити, чи дотримались вони умов параграфу 2 цієї статті.

В. Чи було втручання правомірним
1. “Згідно з законом”

72. Заявниця  скаржилася,  що  всі  чотири  оскаржені  заходи  пов’язані  з  фактом 
оприлюднення  її  медичних  даних  у  справі  проти  Х  згідно  з  розділом  17,  Стаття  23, 
параграф 3 Кодексу Судової Процедури (див. параграф 46 вище), положення якого, на її 
думку  були  витлумачені  в  “небезпечно”  широкому  смислі.  Вона  наполягала,  що  те 
положення  не  окреслювало  групу  осіб,  чия  медична  інформація  могла  б 
використовуватися в кримінальних справах. Відповідний закон не надавав права особам 
бути  вислуханими,  перш ніж вдаватися  до  таких  заходів,  або  скористатися  правом на 
оскарження. Вилучення медичних записів та включення їх до файлу розслідування навіть 
не вимагало судового ордеру. Тому законодавство, можна сказати, не виконувало вимог 
щодо точності й передбачливості, що випливає з виразу “згідно з законом”.

73. Суд  поділяючи  точку  зору  Комісії  та  Уряду,  не  знаходить,  проте  нічого,  для 
висновку що заходи не відповідали внутрішньому закону або що наслідки відповідного 
закону, не були достатньо передбачливими для цілей вимоги якості, передбаченої виразом 
“згідно з законом” у параграфі 2 Статті 8.

2. Законна ціль
74. Заявниця  стверджувала,  що  зазначені  медичні  дані  не  мали  такого  великого 

значення  на  суді  у  справі  Х,  якщо  зважити,  що  оскаржувані  заходи  переслідували 
правомірну мету в цілях параграфа 2 Статті 8. 

75. Проте суд цей аргумент не задовольнив, бо спирається в основному як постфактум 
на  оцінку  заявницею  важливості  свідчення  у  зв’язку  провадженням  справи  поти  Х. 
Значення  має  лише  те,  чи  прагнули  відповідні  органи  у  час  застосування  оскаржених 
заходів досягти правомірної цілі.

76. У цьому відношенні Суд погоджується з урядом та Комісією, що в той конкретний 
час розслідування заходи з цього питання (див. параграфи 23, 26 та 29 – 32 вище) були 
спрямовані на “запобігання… злочину” та “захист прав і свобод інших”.

77. Стосовно  десятирічного  обмеження  розпорядження  щодо  конфіденційності,  Суд 
визнає, що громадськість зацікавлена в забезпечені прозорості  судових справ, а він - у 
підтримці  громадської  довіри  до  суддів  (див.  параграфи  33,  35  та36  вище).  Таке 
обмеження дасть можливість, згідно з фінським законодавством, будь-якому громадянину 
застосовувати  своє  право  на  доступ  до  матеріалів  по  завершенню  терміну  про 
конфіденційність  зберігання.  Тому,  як  і  пропонувалося  урядом  та  Комісією,  можна 
сказати, що спрямоване це на захист “прав і свобод інших”. З іншого боку, на відміну від 
уряду та Комісії, Суд не вважає, що це можна розглядати як запобіжний захід у скоєнні 
злочину.

78. Щодо  опублікування  повного  імені  заявниці  та  її  медичного  стану,  що  стало 
можливим після оприлюднення їх у рішенні Апеляційного суду (див. параграф 36 вище), 
то  Суд,  на  відміну  від  уряду  та  Комісії,  має  сумніви,  чи  можна  сказати,  що 



переслідувалась якась із законних цілей, перерахованих у параграфі 2 Статті 8. Проте, з 
огляду на його висновки в параграфі 113 нижче, Суд не вважає за необхідне розглядати це 
питання.

3. “Необхідне в демократичному суспільстві”
(а) Аргументи щодо цього, представлені Суду
(і) Заявниця і Комісія
79. Заявниця і Комісія дотримувалися точки зору, що її право на повагу до приватного 

і сімейного життя згідно зі Статтею 8 було порушено у зв’язку з тим, що не можна назвати 
“необхідним у демократичному суспільстві”.

Проте їх висновки з цього питання були різними. Заявниця скаржилася, що кожен із 
заходів  по-своєму  становив  порушення  Статті  8,  а  Комісія  визнала  порушення, 
розглянувши  їх  разом.  Представник  від  Комісії  пояснив,  що  загальна  оцінка 
взаємопов’язаних заходів, які мали спільний наслідок для заявниці, забезпечувала краще 
підґрунтя для збалансування інтересів, що відзначаються як необхідні. Певні відмінності 
були і в аргументах. Їх можна узагальнити таким чином: 

80.  Згідно з поданням заявниці  не було розумної  пропорційності  між правомірною 
ціллю оскаржуваних заходів та її інтересами у дотриманні конфіденційності щодо її особи 
та стану здоров’я.

Стосовно розпоряджень, що вимагали від її лікарів та психіатра давати свідчення, вона 
враховувала що звинувачення Х по п’яти, а не по трьох спробах зґвалтування великою 
мірою вплинула на суворість вироку та можливість жертв щодо стягнення з Х шкоди. 
Його у всякому разі  було б засуджено у сексуальних злочинах відносно двох останніх 
випадків.  З  огляду  на  обов’язок  носія  ВІЛ-інфекції,  згідно  з  фінським  законом, 
інформувати його чи її лікаря про ймовірне джерело зараження (див. параграф 44 вище), 
оскаржувані розпорядження, схоже, відлякуватимуть потенційних і реальних носіїв ВІЛ-
інфекції у Фінляндії від проходження тесту крові та отримання медичної допомоги.

Щодо  вилучення  медичних  записів  та  включення  їх  до  файлу  розслідування  (див. 
параграфи 31-32 вище), то значна частина цього матеріалу не стосується справи про Х і 
жодна з них не містить якоїсь інформації, яка була б вирішальною при з’ясуванні, коли Х 
усвідомив свою ВІЛ-інфікованість. Певні ізольовані нотатки в записах заяв Z стосовно Х 
були,  але їх  важливість швидше теоретична.   Міський суд не мав жодних зобов’язань 
щодо дозволу про включення всіх отриманих із вилучених записів свідчень до матеріалів 
справи. 

На цьому тлі не має виправдання рішенню зробити судові матеріали доступними для 
громадськості через десять років - у 2002 році.

Не було “необхідності” Апеляційному суду називати особу заявниці та розголошувати 
подробиці про стан її здоров’я на своєму засіданні та передавати це по факсу найбільшій 
газеті Фінляндії  (див. параграф 43 вище), дії якої були особливо дошкульними щодо її 
особистого та професійного життя. На слуханнях Апеляційного суду адвокат Х дав чітко 
зрозуміти що Z не бажає, щоб будь-яка інформація стосовно неї була опублікована.

81. На  відміну  від  заявниці,  Комісію  задовольнило  те,  що  такі  заходи  були 
продиктовані в кінцевому рахунку тим, що компетентні держані органи просто знайшли 
спосіб отримати докази стосовно того, коли Х дізнався про його ВІЛ-інфікованість. Вона 
зважувала громадські та особисті інтереси, розслідуючи злочини, що виражались у спробі 
ненавмисного вбивства.

З іншого  боку,  Комісія,  як  і  заявниця,  дотримувалась  точки зору,  що обговорювані 
заходи  не  супроводжувалися  достатніми  гарантіями  захисту,  як  це  передбачено 
параграфом 2 Статті 8.

82. По-перше,  Комісія  погодилась,  що  заявницю  не  було  попереджено  про  перше 
розпорядження старшому лікарю Л. давати свічення (див. параграф 23 вище), а також про 
той факт,  що її  медичні  записи  будуть  захоплені,  а  копії  останніх  включені  до  файлу 
розслідування  (див.  параграфи  31-32  вище).  Оскільки  її  не  було  належним  чином 



поінформовано  про  різні  розшукові  заходи  заздалегідь,  заявниця  не  змогла  ефективно 
протидіяти їм. У зв’язку з цим заявниця вказала на те, що не була присутня як одна із 
сторін на суді,  який проходив у закритому режимі (див.  параграф 23 вище),  і  не мала 
можливості з’явитися перед судом, щоб виразити свою точку зору.

Незрозуміло, в чому була необхідність заслуховувати всіх лікарів (див. параграфи 23, 
26,  29  та  30  вище)  і  що  було  зроблено,  якщо  така  необхідність  була,  щоб  обмежити 
опитування в такий спосіб, щоб мінімізувати порушення, з приводу яких виникли скарги.

83. Більш того, не було визначено, що поліція використала свої засоби, щоб захистити 
принаймні  частину  інформації,  отриманої  із  медичної  картки  заявниці,  зокрема 
вилучивши певні матеріали із файлу розслідування.

Стосовно цього заявниця також заявила, що їй не було надано можливість заперечення 
вилучення цих записів та їх включення до файлу розслідування.

84. Крім  того,  за  законом  Фінляндії  судові  матеріали  можуть  зберігатися  як 
конфіденційні до 40 років (див. параграф 52 вище), а всі сторони процесу просили про 30 
років.  Міський суд вирішив обмежитися 10 -  ма роками (див. параграф 33 вище),  і  це 
рішення його було підтримане Апеляційним Судом (див. параграф 36 вище). 

Жодна з можливостей з приводу яких заявниця могла звертатися до Верховного суду 
щодо збереження конфіденційності, не забезпечувала її адекватними гарантіями захисту. 
Не знайшлось положень, які б дали їй можливість подати показання Апеляційному суду, а 
всі  сторони  заслухані  у  справі,  просили  про  продовження  терміну  конфіденційності 
безуспішно (див. параграф 35 вище).

85. Крім того, Апеляційний суд, опублікувавши повністю обґрунтування свого вироку, 
ідентифікував особу заявниці і факт ВІЛ-інфікованості (див. параграф 36 вище). Остання 
не мала ефективних засобів, щоб протестувати чи протидіяти цьому заходу.

(іі) Уряд
86. Уряд відхилив висновки, зроблені заявницею та Комісією. На думку уряду, різні 

заходи, що оскаржувалися, спиралися на відповідні, задовольняючі положення і з огляду 
на  існуючі  гарантії  захисту  були  пропорційними  законним  цілям.  Він  попросив  суд 
проаналізувати кожен із заходів окремо.

87. У висновках уряду говорилось, що і отримання свідчення від лікарів та психолога 
заявниці, і використання її медичних даних на суді було необхідним для звинувачення Х 
та  винесення  вироку  у  двох  з  п’яти  випадків  спроби  ненавмисного  вбивства  (див. 
параграфи 33 і 36 вище). Метою цих дій було з’ясування питання, коли Х дізнався про 
свою ВІЛ-інфікованість або мав підстави підозрювати, що він має цю хворобу.

88. Уряд далі наполягав, що існувала необхідність заслухати всіх лікарів, враховуючи 
характер  інформації,  яку  шукали,  серйозність  зазначених  звинувачень,  і  що  все  це 
робилося  головним  чином  щодо  звинувачуваного.  Дозвіл  на  отримання  показань  від 
лікарів та психолога був даний Міським судом, а тому протест заявниці був висловлений 
йому 3 березня 1993 року, коли старший лікар Л. зачитав її листа до суду (див. параграф 
29 вище).

89. Крім того, уряд аргументував це тим, що всі записи мали потенційне відношення 
до питання, коли Х дізнався чи мав причини запідозрити його ВІЛ-інфекцію, це вимагало, 
щоб  матеріали  були  захоплені  в  повному  обсязі  і  включені  до  файлу  розслідування. 
Зважаючи на розмаїття симптомів ВІЛ-інфекції та труднощі з визначенням пов’язаності 
захворювання  на  ВІЛ,  важливо  було,  щоб  компетентні  суди  могли  перевірити  увесь 
матеріал. Вилучення частини його могло б спричинити сумніви у надійності останнього. 
Уряд також зазначав, що заявниця могла б не давати згоду на отримання цих матеріалів зі 
шпиталю  згідно  з  частиною  13,  розділ  4  Примусових  заходів  Кримінально-
розслідувального акту 1987 року (див. параграф 49 вище).

90. Пам’ятаючи про громадський інтерес до прозорості судових процесів, уряд вважав 
доцільним за обставин справи обмежити рішення про конфіденційність десятьма роками. 
Під час заслуховування в якості свідка пані Z не просила прямо про те, щоб її медичні 



дані лишалися конфіденційними, а її  особа не ідентифікувалась у вироку Апеляційного 
суду.

91. Звернення  до  заявниці  як  до  дружини  Х  у  вироку  Апеляційного  суду  було 
необхідне як частина обґрунтування та висновку (див. параграф 36 вище). Той факт, що 
рішенням суду розкривалося її ім’я, не мав жодного значення для її інтересів. Як одна із 
жертв злочинів, скоєних Х, вона могла б і не бути названою, якби чітко висловилася щодо 
цього.

92. Нарешті, крім зазначених гарантій захисту, Суд вказав на цивільні та кримінальні 
засоби захисту проти порушення конфіденційності державними службовцями, які були в 
розпорядженні  заявниці  за  фінським  законом  і  давали  можливість  подати  апеляцію 
парламентському омбудсмену чи Канцлеру юстиції (див. параграфи 53-56 вище).

93. У світлі викладеного уряд дотримувався точки зору, що фінські органи влади діяли 
в  межах  свободи  розсуду,  наданої  йому  у  цьому  питанні  і,  відповідно,  жоден  із 
оскаржуваних заходів не дав підстави для порушення Статті 8 Конвенції.

б) Оцінка Суду
94. При  визначенні,  чи  були  оскаржувані  заходи  “необхідними”  в  демократичному 

суспільстві  Суд  буде  розглядати,  чи  були  обґрунтування  у  світлі  справи  в  цьому 
відповідним й достатнім, а заходи пропорційними законним цілям.

95. У зв’язку з  цим,  Суд  бере  до  уваги,  що захист  персональних  даних,  і  не  лише 
медичних, є особливо важливим для задоволення права особи на повагу до приватного і 
сімейного  життя,  як  це  гарантовано  Статтею  8  Конвенції.  Стосовно  конфіденційності 
даних про здоров’я, то це життєво важливий принцип у правових системах усіх держав, 
що  підписали  цю  Конвенцію.  Важливо  не  лише  поважати  значення  приватності  для 
пацієнта, а також дотримуватись конфіденційності щодо нього чи неї у медичній професії 
та медичних закладах загалом. 

Без дотримання цього особи, що потребують медичної допомоги, можуть утримуватися 
від  повідомлення  інформації  особистого  та  інтимного  характеру,  яка  може  бути 
необхідно,  щоб отримати належне лікування,  і  навіть  від пошуку такої  допомоги,  тим 
самим піддаючи ще більшій небезпеці їх власне здоров’я, а у випадках заразних хвороб — 
і  здоров’я  суспільства  (див.  Рекомендація  №  R(89)14  “Етичні  питання  ВІЛ-інфекції  в 
охороні здоров’я і соціальних питаннях”, прийняту Комітетом Міністрів Ради Європи 24 
жовтня 1989 року, зокрема в загальних положеннях про конфіденційність медичних даних 
у параграфі 165 пояснювальної записки).

Внутрішнє законодавство повинне, отже, пропонувати відповідні гарантії захисту для 
запобігання таких розголошень чи оприлюднення даних про здоров’я людини, що може 
суперечити гарантіям у Статті 8 Конвенції (див. принагідно, Статті 3, параграф 2 (с), 5, 6 і 
9 “Конвенції про захист осіб стосовно автоматичної обробки персональних даних”, № 108 
у серії “Європейські договори”, Страсбург, 1981).

96. Ці положення особливо важливі з точки зору захисту конфіденційності інформації 
про осіб  з  ВІЛ-інфекцією.  Розкриття  таких  даних  може мати драматичні  наслідки  для 
приватного чи сімейного життя такої  людини, а також і  для суспільного становища чи 
працевлаштування, піддавати її глузуванням і остракізму. З цієї ж причини людина може 
боятись  встановлення  діагнозу  чи  проведення  лікування,  зводячи  навіть  будь-які 
превентивні  зусилля  з  боку  суспільства  стримати  пандемію  (див.  уже   згадану 
пояснювальну записку  до Рекомендацій №Р(89)14, параграфи 166-68). Зацікавленість у 
захисті конфіденційності такої інформації матиме велику вагу у досягненні рівноваги при 
визначенні відповідності втручання поставленій у законному порядку цілі. Таке втручання 
не  може розходитися  зі  Статтею 8  Конвенції,  хіба  що  воно  виправдане  незвичайними 
вимогами в публічних інтересах.

Враховуючи виключно інтимний і вразливий характер інформації про осіб зі статусом 
ВІЛ-інфікованих, будь-які державні заходи по передачі чи розкриттю такої інформації без 
згоди  пацієнта  потребують  виваженості  з  боку  Суду,  як  цього  вимагають  гарантії  по 



захисту,  розроблені  для  забезпечення  ефективного  захисту  (див.  принагідно,  Даджеон 
[Dudgeon]  проти Об’єднаного Королівства від 17 серпня 1996 року, Звіти про процес та 
рішення 1996 – ІІІ, с.1003-04, параграф 64).

97. В той же час Суд визнає, що інтереси пацієнта і  суспільства в цілому у захисті 
конфіденційності медичних даних можуть переважити інтереси дослідження і розкриття 
злочину та прозорості судових процесів (див. принагідно, Стаття 9 зазначеної Конвенції 
про захист даних, 1981), де показано, що саме останні інтереси є більш важливими.

98. Слід пам’ятати в контексті розслідуваних заходів, що не справа Суду нав’язувати 
свою  точку  зору  національним  органам  влади  щодо  відповідності  свідчень, 
використовуваних  в  судових  процесах  (див.,  наприклад,  згадану  справу  Джохансена 
[Johansen], с.1006-07, параграф 73).

99. В питаннях стосовно доступу громадськості до персональних даних Суд визнає, що 
вони  повинні  розглядатися  компетентними  національними  органами  влади  з  суворим 
дотриманням справедливого збалансування інтересів прозорості судових справ, з однієї 
сторони, та інтересів якоїсь сторони чи третьої особи у збереженні конфіденційності таких 
даних,  з  другої  сторони.  Означення  лінії  розрізнення  залежить  від  таких  факторів,  як 
характер і серйозність цих інтересів та міра втручання (див., наприклад, справу Ліндера 
[Leander] проти Швейцарії від 26 березня 1987 року, Серія А, № 116, с.25, параграф 58; а 
також принагідно, Маноусакіс [Manoussakis] та ін. проти Греції від 26 вересня 1996 року, 
Звіти 1996 – IV, с.1364, параграф 44). 

100.У  світлі  викладених  міркувань  Суд  вивчатиме  оскаржувані  втручання  у  право 
заявниці на повагу до її приватного і сімейного життя.

Оскільки різні заходи відрізнялись за своїм характером, переслідуючи відмінні цілі, і 
різною  мірою  торкалися,  приватного  і  сімейного  життя  заявниці,  Суд  розглядатиме 
необхідність кожного заходу окремо. 

101.Перш ніж зайнятися  цим,  Суд  ознайомиться  з  точкою зору та інтересами в  цій 
справі  самої  заявниці,  які  вона  не  мала  можливості  висловити  безпосередньо 
компетентним органам до вживання ними заходів. 

Усі її медичні консультанти висловлювали протест з приводу різноманітних опитувань 
і  намагалися  захищати  її  інтереси  у  збереженні  конфіденційності  її  медичних  даних. 
Спочатку  її  лист  старшому  лікарю  Л.  з  проханням  не  давати  показання  та  викладом 
причин був зачитаний Міському суду (див. параграф 23, 26, 29 та 30 вище). 

У  цьому  листі  йшлося  також,  що  вона  з  таких  же  причин  виступатиме  проти 
ознайомлення з її медичними даними шляхом вилучення медичних записів та включення 
до файлу розслідування, що й трапилося кількома днями пізніше (див. параграфи 31 та 32 
вище). Зі слів заявниці, її адвокат зробив усе можливе, щоб привернути увагу прокурора 
до її протестів з приводу використання медичних даних у розслідуванні. 

Більше того, перед прийняттям рішення про обмеження конфіденційності десятирічним 
терміном Апеляційний суд також був поінформований адвокатом Х про бажання заявниці 
подовжити період конфіденційності (див. параграф 35 вище).

Враховуючи все це, Суд задоволений, що процес прийняття рішень, які призвели до 
оскаржуваних  дій,  був  таким,  що  відобразив  достатньою  мірою погляди  заявниці,  що 
передбачено  положеннями Статті  8  Конвенції  (див.  принагідно,  W проти  Об’єднаного 
Королівства,  рішення від 8 липня 1987 року,  Серія А №121,  с.28-29,  параграфи 62-64; 
також  згаданий  судовий  процес  Джохансена,  с.1004-05,  параграф  66).  Отже,  сама 
процедура не давала підстав до порушення цієї Статті (ст.8).

У зв’язку з цим Суд відзначає, що, згідно з матеріалами представленими урядом Суду, 
заявниця мала можливість протидіяти вилученню перед Міським судом (див. параграф 49 
вище).  Крім того,  як свідчить рішення Верховного суду від 1 вересня 1995 року,  вона 
могла за фінським законом подавати апеляцію через екстраординарну процедуру — про 
скасування рішення, згідно з яким інформація та медичні дані про неї ставали доступними 
для громадськості, починаючи з 2002 року (див. параграф 40 вище). 



(і) Рішення, що вимагали від лікарів та психіатра заявниці давати показання
102.Стосовно рішень, що вимагали від лікарів та психіатра заявниці давати показання, 

Суд зауважує, що заходи ці було вжито у контексті Z, що використовувала своє право 
згідно з законом Фінляндії не давати свідчень проти її чоловіка (див. параграфи 14, 17 та 
21 вище). Єдина мета полягала в тому, щоб з’ясувати через її медичних консультантів, 
коли Х дізнався чи мав причини підозрювати свою ВІЛ-інфікованість. Їх свідчення давали 
можливість бути в той конкретний час вирішальними в такому питанні: Х був винен лише 
у  сексуальних  злочинах  чи  ще  у  більш  серйозних  злочинах  —  спроба  ненавмисного 
вбивства,  скоєних приблизно  до 19  березня  1992 року,  коли було  отримано  позитивні 
результати тесту на ВІЛ-інфікованість. Немає сумнівів, що компетентні державні органи 
влади мали право думати, про переваження вагомих громадських інтересів, тому рішення 
було  прийняте  на  користь  розслідування  й  звинувачення  Х  у  спробі  ненавмисного 
вбивства стосовно всіх п’яти зазначених злочинів, а не лише трьох з них.

103.Суд  далі  зауважує,  що  згідно  з  відповідним  законом  Фінляндії,  медичні 
консультанти  заявниці  могли  підлягати  рішенню  давати  свідчення  стосовно  неї  без 
повідомленої  згоди  лише  в  обмежених  випадках,  головним  чином  у  зв’язку  з 
розслідуванням і  винесенням звинувачення  у серйозних  кримінальних злочинах,  за  які 
передбачено  щонайменше  6-річне  ув’язнення  (див.  параграф  46  вище).  Оскільки  вони 
відмовилися  давати  свідчення  поліції,  остання  змушена  була  отримувати  санкцію  від 
судового органу – Міського суду – на заслуховування їх як свідків ( див. параграф 28 
вище ). Опитування мало місце в камері перед Міським судом, який заздалегідь прийняв 
рішення,  що  його  файл,  який  включав  записи  заяв  свідків,  буде  утримуватись  як 
конфіденційний  (див.  параграфи  19  та  23  вище).  Всі  причетні  до  розслідування  були 
зобов’язані поводитися з інформацією як конфіденційною. Порушення їх зобов’язання в 
цьому відношенні  могло б привести до цивільної  та/або кримінальної  відповідальності 
згідно з законом Фінляндії (див. параграфи 53 – 56 вище).

Втручання  в  приватне  і  сімейне  життя  заявниці,  на  яке  давали  право  оскаржувані 
рішення,  було,  таким  чином,  піддане  важливим  обмеженням  і  супроводжувалося 
ефективними й адекватними гарантіями захисту від зловживань (див., наприклад, судову 
справу Класса та інших проти Німеччини, рішення від 6 вересня 1978 року, серія А №28, 
с.23 –24, параграфи 49 – 50; а також зазначену вище судову справу Ліндера, с.25, параграф 
60).

У  зв’язку  з  цим  Суд  не  бачить  причин  з’ясовувати,  якою  мірою  лікарі  заявниці 
примушувались давати свідчення (див. параграфи 23, 26 та 30 вище). Як визначено вище, 
оцінка  доцільності  отримання  свідчень  є  пріоритетною  справою  національних  органів 
влади, а не Суду (див. параграф 98 вище).

104.З  огляду  на  викладені  фактори,  зокрема  конфіденційний  характер  розслідувань 
проти Х, а також їх виключний характер, Суд не задовольнився аргументом заявниці, що 
різні  рішення  давати  показання  були  засобом  відлякування  потенційних  та  фактичних 
носіїв  ВІЛ-інфекції  у  Фінляндії  від  проходження  тесту  крові  та  пошуку  медичної 
допомоги.

105.У  світлі  викладеного  Суд  вважає,  що  різні  рішення,  що  вимагали  від  лікарів-
консультантів  заявниці  свідчити,  супроводжувалися  конкретними  і  достатніми 
причинами,  які  відповідали  переважаючим вимогам в  інтересах  легітимних  цілей.  Суд 
схвально ставиться до того, що існувала розумна пропорційність між заходами та ціллю. 
Таким чином, порушення Статті 8 в цьому пункті не було.

(іі) Вилучення медичних записів заявниці та включення їх до файлу розслідування
106.Вилучення медичних записів заявниці та їх залучення до файлу розслідування було 

додатковим заходом до рішення вимагати від медичних консультантів дати свідчення. Як і 
перші,  їх  було  прийнято  у  зв’язку з  відмовою заявниці  свідчити  проти  її  чоловіка,  їх 
метою було встановлення часу, коли Х дізнався про його ВІЛ-інфекцію чи мав причини 



підозрювати, що він був її носієм. Вони спиралися на ті ж самі вагомі громадські інтереси 
(див. параграф 102 вище).

107.Крім того,  вони були  суб’єктом однакових обмежень та  гарантій  захисту проти 
зловживань  (див.  параграф  103  вище).  Важливі  умови,  за  яких  можна  було  вилучити 
зазначені матеріали, були рівною мірою оговорені (див. параграфи 46 та 48 вище). Ще 
важливіше  те,  що  матеріали  були  представлені  для  розгляду  у  закритому  засіданні,  а 
Міський Суд  постановив,  що ставитись  до цих документів  слід  як до конфіденційних, 
захід цей обґрунтовувався значною мірою тими ж правилами та захисними засобами, як і 
заяви свідків (див. параграфи 23 та 53 – 56 вище).

108.Правда, вилучення, на відміну від взяття показань від лікарів та психіатра, не було 
санкціоноване судом, а було дозволене прокурором (див. параграф 31 вище).

Однак, згідно з відповідними положеннями розділу 4, розділ 2 (2) Примусових засобів 
Кримінально-розслідувального акту, умовою для вилучення медичних записів було те, що 
лікарі  заявниці  “будуть  уповноваженні  або  зобов’язані  дати  свідчення  у  досудовому 
розслідуванні  про  справу,  що  міститься  в  цих  документах”  (див.  параграф  48  вище). 
Легітимні  умови  для  вилучення  були,  таким  чином,  тими  ж,  що  й  для  рішення,  що 
зобов’язували лікарів давати свідчення.

Крім  того,  до  вилучення  документів   міський  суд  уже  виніс  рішення,  що  будуть 
заслухані принаймні 2 лікарі,  хоча вимагалось,  щоб усі  інші лікарі  також дали короткі 
свідчення пізніше (див. параграфи 23, 26 та 30 вище). На другий день після вилучення 
Міський суд,  який мав право вилучити  свідчення,  вирішив включити всі  матеріали  до 
файлу справи (див.  параграф 32 вище).  До того  ж,  як уже  зазначалося,  заявниця мала 
можливість протидіяти вилученню перед міським  судом (див. параграфи 49 та 101 вище).

Таким чином, Суд не вважає сам факт вилучення матеріалів за рішенням прокуратури, 
а не суду підставою, щоб говорити про порушення Статті 8.

109.Щодо  заяви  заявниці  про  те,  що  частини  матеріалів  були  невідповідними  і  що 
жодна  з  них  не  була  вирішальною  у  суді  проти  Х,  то  Суд  ще  раз  підкреслює,  що 
доцільність подачі в якості доказів та допуск свідчення національними органами влади у 
внутрішніх  судочинствах  є  їх  справою,  а  тому  буде  неправильним,  коли  Суд 
нав’язуватиме тут свою точку зору (див. параграф 98 вище). Пам’ятаючи про аргументи, 
висунуті урядом стосовно різних даних, які були б потрібні для з’ясування, коли Х вперше 
зізнався  чи мав підстави підозрювати його ВІЛ-інфікованість  (див.  параграф 89 вище), 
Суд не бачить причин висловлювати сумнів щодо думки національних властей з цього 
питання.

110.Тому суд вважає, що оволодіння медичними записами та їх залучення до файлу 
розслідування обґрунтовані відповідними й достатніми причинами, вагомість яких була 
більшою, ніж інтереси  заявниці  не  передавати  інформацію.  Суд  стверджує,  що заходи 
були пропорційними легітимним цілям, а отже не знаходить порушення Статті 8 в цьому 
питанні.

(ііі) Тривалість наказу утримання медичних даних конфіденційними
111.Стосовно скарги про те, що медичні дані стануть доступними для громадськості з 

2002  року,  Суд  зауважує,  що  десятирічне  обмеження  конфіденційності  не  відповідає 
бажанням чи інтересам сторін у судовому процесі, всі з них просили про довший період 
конфіденційності (див. параграф 35 вище).

112.Су  не  переконаний,  що,  обмеживши  період  десятьма  роками,  внутрішні  суди 
достатньо  зважали  на  інтереси  заявниці.  Слід  нагадати,  що  внаслідок  використання 
зазначеної інформації в судовому процесі без її згоди, її право на повагу до приватного і 
сімейного життя було серйозно порушено. Втручання в її життя триватиме, якщо медична 
інформація стане доступною громадськості після десяти років, а її аргументи, які можна 
вважати достатніми для  переваження її  інтересів  у збереженні  даних конфіденційними 
протягом  тривалішого  періоду,  не  будуть  підтримані.  Рішення  зробити  матеріали 



доступними у 2002 році у разі його втілення спричиниться до неправомірного порушення 
її права на повагу до приватного і сімейного життя, а це порушуватиме Статтю 8.

Проте  Суд  утримується  від  остаточного  рішення  з  цього  приводу,  оскільки  сама 
держава повинна обирати засоби внутрішньої законодавчої системи на виконання своїх 
зобов’язань  відповідно  до  Статті  53  Конвенції  (див.  процес  Маркса  [Marckx]  проти 
Бельгії, від 13 червня 1979 року, серія А №31, с.25 – 26, параграф 28).

(iv) Насамкінець, Суд повинен перевірити, чи були достатні причини виправдовувати 
розкриття особи заявниці та факту ВІЛ-інфікованості у тексті вироку Апеляційного суду, 
що став доступним для преси (див. параграфи 36 та 43 вище).

Згідно з відповідним законом Фінляндії, Апеляційний суд мав можливість, по-перше, 
уникнути згадування будь-чиїх імен у вироку, дозволивши ідентифікацію заявниці та, по-
друге,  тримати  мотивувальну  частину  рішення  конфіденційною  протягом  певного 
періоду, а натомість опублікувати скорочену версію обґрунтування, описової частини та 
зазначення застосованого закону (див. параграф 52 вище).

У дійсності, міський суд опублікував своє рішення, не розглянувши можливість будь-
яких заперечень (див. параграф 33 вище).

Незалежно  від  того,  чи  вимагала  заявниця  від  Апеляційного  суду  не  згадувати  її 
прізвища  та  стану  здоров’я,  той  суд  був  інформований  адвокатом   Х  про  її  бажання 
подовжити термін конфіденційності за 10 років (див. параграф 35 вище). І з цього явно 
слідувало, що вона протестуватиме проти розкриття цієї інформації громадськості.

В цих умовах, а також беручи до уваги міркування, викладені в параграфі 112 вище, 
Суд  не  вважає,  що  оскаржувана  публікація  мала  якусь  переконливу  причину.  Отже, 
публікація  інформації  спричинилася  до  наслідків,  що  порушують  право  на  повагу  до 
приватного і сімейного життя, як це гарантовано Статтею 8.  

114.Суд,  таким чином,  робить висновок,  що порушення Статті  8  Конвенції  не мало 
місця,  по-перше,  у  рішенні,  що  вимагали  від  лікарів-консультантів  заявниці  давати 
свідчення,  а  по-друге,  у  вилучені  медичних  записів  та  їх  залученні  до  файлу 
розслідування.

З іншого боку, він вважає, по-третє що рішення зробити медичні дані доступними для 
громадськості у 2002 році буде мати своїм наслідком у разі виконання порушення Статті 
8; по-четверте,  що порушення Статті 8 мало місце і при опублікуванні прізвища, імені 
заявниці та даних про її стан здоров’я у рішенні Апеляційного суду.

(115—127)
НА ЦІЙ ПІДСТАВІ, СУД: 
1. Постановляє 8 голосами  проти одного, що рішення, які вимагали від медичних 

консультантів заявниці давати свідчення, не складають порушення Статті 8 Конвенції.
2. Постановляє  8  голосами   проти  одного,  що  вилучення  медичних  записів 

заявниці  та  залучення  їх  до  файлу розслідування  не  мали своїм наслідком порушення 
Статті 8.

3. Постановляє одноголосно, що рішення, яким передбачається зробити свідчення, 
подані  її  медичними консультантами,  та  медичні  записи  доступними громадськості   у 
2002 році, у разі його втілення складатиме порушення Статті 8.

4. Постановляє одноголосно, що ідентифікація особи заявниці та стану її здоров’я 
Апеляційним судом Гельсінкі становить порушення Статті 8.

Виконано англійською та французькою мовами і представлено для публічних слухань у 
Будинку Прав Людини, Страсбург, 25 лютого 1997 року.
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