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План збору доказів ‑ це по суті список, який створюють слідчі, адвокати та, в деяких 
випадках, правозахисники, зокрема, до якого входять:

• Елементи Складу Злочину або Захисту, що є конкретними речами, які адвокат 
повинен довести щоб:

а)  визначити підсудного винним; або
б)  звільнити того, хто був помилково звинувачений у скоєнні злочину.

• Будь‑які докази (відео, фотографії, медичні записи, свідчення), які адвокат вже 
зібрав, щоб довести кожний елемент складу злочину, або, іншими словами, список 
того, що вже «Зроблено»; та

• Будь‑які докази, які все ще необхідно зібрати адвокату, щоб довести кожен елемент, 
або іншими словами, список того, що ще «Треба зробити».

ВСТУП

Зйомки відео з метою захисту прав людини можуть бути небезпечними. Вони 
можуть піддавати ризику як вас, людей, які знімають, так і спільноти, в яких 
ви проводите зйомку. Добре оцініть ці ризики до того, як ви натиснете кнопку 
«Запис».

Намагайтеся якомога краще дотримуватись рекомендацій викладених нижче, але розумійте, 
що вони не є абсолютними, і вам слід модифікувати практики до ваших специфічних потреб. 
Коли можливо, залучайтеся підтримкою місцевих спеціалістів. Навіть якщо ви не в змозі 
дотриматись усіх рекомендацій, ваше відео все ж таки може надати корисну інформацію 
і відповіді на питання, які шукають неурядові організації та адвокати, і таким чином може 
сприяти захисту наших прав.

ПЛАНУВАННЯ ЗБОРУ ДОКАЗІВ

Елементи складу 
злочину коротко 

визначено нижче, 
але ви також можете 

більш детально 
ознайомитися у 

«Все про докази» за 
посиланням

bit.ly/WITNESSLi‑
brary_VaE

ДОДАТКОВА 
ІНФОРМАЦІЯ 
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МЕТА
Кінцева мета - переконитись що ви знімаєте відеоматеріали, які підтримумують 
судовоий процес замість того, щоб фільмувати несуттєве або дублювати. Оскільки 
системи правосуддя відрізняються по всьому світу, важливо розуміти, що План 
збору інформації не гарантує, що ваше відео буде використовуватися як доказ, але 
вона може значно підвищити шанси.

Планування збору доказової бази є передовою практикою правозахисників, які навмисно 
прагнуть заволодіти відеоматеріалами які стосуються порушень прав людини, і використати 
їх в якості потенційних доказів для забезпечення правосуддя та притягненні до 
відповідальності за скоєний злочин у довгостроковій перспективі. Планування збору доказів 
не ауктально для очевидця, який несподівано документує порушення прав людини.

Хоча це не є обов’язковим, для активістів буде ідеально провести процес планування збору 
доказів у співпраці з місцевими юристами, яким вони довіряють і з якими хочуть працювати 
надалі. Якщо ви здатні працювати в команді, планування збору інформації збудує міцний 
міст між активістами, неурядовими організаціями, слідчими й адвокатами. Планування збору 
доказів зміцнить та впорядкує цю співпрацю тому що:

• Слідчі і адвокати зможуть краще порадити активістам, який відеоматеріал активісти 
повинні збирати, якщо вони хотіли б зробити його корисним у судовому процесі.

• Активісти зможуть чітко розуміти, на що їм варто витрачати свій час і зусилля, так 
що відзняті кадри з високою долею ймовірності стали корисними

• 
Найголовніше, незалежно від того, чи є у вас партнер‑юрист чи ні, якщо ви знайдете цей 
процес планування, викладений тут занадто громіздким, не варто турбуватися – просто 
пам’ятайте про основні пункти і, коли у вас є більше часу або потрібно реалізувати процес 
більш повно, зверніться до описаних тут кроків.

Для кого процес планування збору доказів може бути актуальним?

Проводите зйомки 
або працюєте 

в даній області? 
Зверніть увагу на 

«Міні‑путівник 
до планування 

збору доказової 
бази» за наступним 

посиланням: vae.
witness.org/uk/відео‑

як‑доказ/

ДЛЯ 
ДОВІДКИ 

Співпраця може зміцнити вашу судову справу

Плануйте Фіксуйте на камеру Подавайте до суду Презентуйте
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ГОЛОВНЕ 

Навіщо планувати?

Основні кроки створення Плану

Визначення

Є цілий ряд причин. Зокрема, планування допоможе вам:
• Оцінити, які саме кадри можуть бути використанні в якості 

доказів у справі або гіпотезі, яку ви доводите.
• Визначити, чи варто ризикувати своєю особистою безпекою та 

безпекою інших заради збору такого відеоматеріалу.
• Переконатися, що ваші лімітовані ресурси спрямовані ефективно: ви 

помітите можливості і не дублюватимете те що вже зроблено.
• Організувати комунікацію з партнерами, так що кожен у вашій 

команді розумів, що потрібно робити і чому.
• Підвищити рівень організації документообігу, в свою чергу, зміцнить вашу справу.

КРОК 1: СПИТАЙТЕ НАВІЩО? Слід визначити, чи варто витрачати час, ресурси та ризикувати задля 
збору цих відеокадрів. 
 
КРОК 2: ДОДАЙТЕ ОСНОВНУ ІНФО. Запишіть основну інформацію про ситуацію або порушення, 
які ви прагнете задокументувати, наприклад, коротка інформація про інцидент, імена, дати, 
локації, тощо. vae.witness.org/uk/відео‑як‑доказ/.

КРОК 3: ВИЗНАЧТЕ ЕЛЕМЕНТИ СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ. Випишіть елементи злочину, які вам треба 
довести, працюючи з адвокатами, досліджуючи онлайн, в бібліотеці, або, будуючи гіпотези.

КРОК 4: ВИЗНАЧТЕ, ЩО ВЖЕ МАЄТЕ І ЧОГО БРАКУЄ. Сформуйте два списки: «Зроблено» та «Треба 
зробити», для всіх доказів які: 

• Ви вже зібрали для доведення кожної окремого елементу злочину; 
• Вам ще слід зібрати для формування доказової бази за кожним окремим елементом 

складу злочину. Виділіть відео, які вам потрібні. 

КРОК 5: ПЕРЕГЛЯНЬТЕ ПЛАН. Якщо можливо, перегляньте план з людьми, з якими ви фільмуєте та 
для яких збираєте ці кадри, а потім знімайте!

План збору доказів допомагає слідчим й адвокатам повідомляти про свої потреби активістам на 
передовій, щоб відеоматеріали, які вони збирають, були найбільш підходящими для супроводу 
судових справ. Така практика є найкращою для активістів, які прагнуть знімати відео для 
подальшого використання в якості потенційних доказів в процесі правосуддя і притягненні до 
відповідальності за скоєний злочин у довгостроковій перспективі.

План збору доказової бази складається з трьох основних списків:
СПИСОК 1: «Елементи Складу Злочину», який ви маєте намір довести;
СПИСОК 2: Докази, які ви вже зібрали, для доказу цих елементів;
СПИСОК 3: Докази, які вам ще треба зібрати.
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НАВІЩО ПЛАНУВАТИ?

ПРИЧИНА 1 ПРИЧИНА 2

Якщо ви не юрист або слідчий, ви можливо розмірковуєте чи ви повинні знати про планування 
збору доказової бази і чи варто вам, як активісту, теж використовувати цей інструмент? Є цілий 
ряд причин чому вам варто створити План збору доказів.

ПРИЧИНА 1 Стратегія 

Громадяни та правозахисники можуть опинитися в неочікуваних ситуа‑
ціях, де вони повинні діяти негайно і немає часу на планування, які кадри 
стануть найбільш цінними. Проте, існує ряд інших ситуацій, коли можли‑
во провести попереднє планування, наприклад, напередодні запланованої 
акції протесту або щоб показати широко розповсюдженні порушення 
прав людини. Планування збору доказів може допомогти вам стратегічно 
оцінити, які кадри або зображення стануть у нагоді в справі, для якої ви 
формуєте доказову базу, або гіпотеза, яку ви намагаєтеся підтвердити. 
Майте на увазі, що чим складніше випадок або історія, тим більша потре‑
ба у створенні та реалізації плану збору доказової бази, який забезпечить 
формування «дорожньої карти» для побудови справи.

Безпека

Зйомки порушень прав людини є небезпечними. Ті, хто цим займається, приймає на себе особисто великі 
ризики. Планування допоможе вам визначити, чи виправданим є ризик своєю безпекою, або безпекою 
інших заради фільмування таких кадрів.

ПРИЧИНА 3 Ефективність

Збір відеоматеріалу вимагає часу і грошей, тому, перш ніж почати зйомки або просити кадри у інших, 
важливо зрозуміти, навіщо вам потрібні ці відеодокази, і як вони будуть використані. Є багато вагомих 
причин почати зйомки, але процес планування допоможе зробити ваші зусилля орієнтованими на 
ефективність і корисність. Планування також допоможе Вам:

• Не проґавити можливості фільмування  важливих кадрів; 
• Не витрачати зусиль на кадри, які вже відзняті іншими.

ПРИЧИНА 4  Покращення комунікації, освіти та довіри

Активісти часто дивуються, чому кадри, заради яких вони ризикують своїм життям, виявляються не 
такими вже і корисними для юристів. Юристи часто думають, чому активісти не фільмують щось більш 
корисне для справи. План збору доказової бази використовується, як інструмент для активістів, юристів 
або громадських організацій, який дає змогу узгоджувати дії один з одним. Він показує активістам, що 
потрібно  адвокатам і навіщо. У свою чергу, він сприяє підвищенню довіри і наступного разу адвокат 
звернеться з проханням до активіста щодо, здавалося б, випадкових кадрів – телекомунікаційна вишка 
зв’язку, публічний виступ, зламаний замок на вході в лікарню – активісти будуть краще розуміти, чому 
адвокат це просить.

ПРИЧИНА 5 Підкріплення справ

Хороший план безсумнівно буде слугувати гарним підкріпленням для вашої документації і, у свою чергу, 
підсилить вашу справу та її достовірність.
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Читайте про складові 
злочину та належність 

доказів у розділі 
«Анатомія злочину»  

на vae.witness.org/uk/
відео‑як‑доказ/

ДОДАТКОВА 
ІНФОРМАЦІЯ

ОСНОВНІ ВИЗНАЧЕННЯ 
Елементи Складу Злочину
Кожен злочин розбивається на дуже специфічні елементи, які повинні бути доведені. 
Для забезпечення звинувачення, адвокат повинен довести один за одним і кожен 
елемент складу злочину. Якщо є п’ять елементів (складових) злочину і адвокат 
доводить тільки чотири, то відповідач повинен вийти на свободу. Наприклад, щоб 
довести вину відповідача у пограбуванні, адвокат повинен продемонструвати, що:

1. Майно було взято або винесено геть; 
2. Відповідач вчинив захоплення;
3. Майно не належить відповідачу;
4. Майно було взято з використанням сили або залякування;
5. Відповідач має намір позбавити власника його/її майна на постійній основі.

Належність
Для того, щоб відео розглядалося як доказ, воно має бути «релевантним» або 
«належним». Це просто означає, що докази повинні допомогти довести хоча б 
один з елементів злочину. Також можна розглядати релевантність у такому розрізі: 
при створенні плану, запитайте себе, яка інформація може допомогти слідчому, 
адвокату або судді зрозуміти, що сталося? Якщо це допоможе, то, швидше за все воно 
релевантне.

Прямолінійний приклад  
Якщо відповідач перебуває під слідством за звинуваченням у грабежі, кадри 
відеоспостереження з магазину що показують, як відповідач бере продукти з полиці 
і ховає їх у мішок, мають відношення до справи (є релевантними), оскільки вони 
розглядаються як доказ елементу злочину - відповідач взяв майно, яке йому не 
належало. Якщо у вас також є відеозапис того, як відповідач перевищує швидкість 
в зоні школи, за п’ять років до інциденту з пограбуванням, це відео не має ніякого 
відношення до обвинувачення в грабежі, і, отже, не релевантне. От наскільки це 
просто. 
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ПРИКЛАД ПЛАНУ ЗБОРУ 
ДОКАЗОВОЇ БАЗИ
Тепер, коли ми знаємо, що таке план збору доказів і чому варто виділити час на його створення, 
скористаємося моментом, щоб розглянути такий простий приклад плану.
Примітка: Цей приклад покликаний дати можливість зрозуміти, який тип доказів потрібно збирати, 
але він не є всеохоплюючим планом.

Злочин: Тортури *склад злочину, який зафіксовано у Міжнародному кримінальному праві.

Елемент злочину, який ми 
маємо довести:

ЗРОБЛЕНО: Перелік доказів, 
які вже зібрано

ТРЕБА ЗРОБИТИ: Перелік 
доказів, які ще треба зібрати

Злочинець заподіяв сильний 
фізичний чи психічний біль 
або страждання одному 
або більшій кількості людей.

Відео зняте злочинцями, що пока-
зує, як п’ять чоловіків неодноразово 
б’ють особу, одягнену в цивільне, 
батогом.

Докладні свідчення жертви щодо 
болю, якого він зазнав під час побит-
тя і після. 

Серія з 20 фотографій поранень, 
зроблених приблизно через дві 
години після побиття

Другу серію фотографій, що 
показують тілесні ушко-
дження через два тижні.

Медичну документацію від 
лікарні, в якій обстежува-
лася жертва.

Показання медичного 
персоналу, які обстежили 
жертву.

Показання інформатора, 
який раніше працював 
в ізоляторі і регулярно 
спостерігав побиття.

Особа або група людей, 
перебували під вартою або під 
контролем злочинців.

Відео знято злочинцями, що показує, 
як п’ять людей неодноразово били 
особу, одягнену в цивільне. Руки 
жертви вірогідно, зв’язані за спиною. 
Його ноги прив’язані мотузкою до 
гвинтівки. Він лежить на спині з 
ногами у повітрі. Схоже, його очі теж 
зав’язані. З відео місцезнаходження 
не ясне. 

Докладні свідчення від жертви про 
локацію, кількість охоронців, які 
захищають місце і його полонення.

Фотографії ізолятора 
через вісім місяців після 
тортур нашої жертви, з 
того моменту, як йог 
обуло залишено. 

Показання інформатора, 
який раніше працював 
в ізоляторі, про його 
місцезнаходження, 
кількості охоронців і т. д., 
щоб підтвердити свідчення 
жертви. 

Такий біль і страждання не 
виникають через законні 
санкції.

Злочинець мав намір взяти 
участь у заподіянні сильного 
фізичного або психічного болю 
або страждань

Etc.

Etc.

Etc.

Etc.
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СТВОРЕННЯ ПЛАНУ
Нижче наведені кроки для формування власного плану збору доказової бази.

КРОК 1 Спитайте навіщо? 

Слід визначити, чому на це варто витрачати час, ресурси та ризикувати для збору цих кадрів. 
Наприклад: 

 ͦ Якими можуть бути ризики пов’язані з безпекою у процесі зйомки, збору і зберігання 
відео?

 ͦ Чому саме цей зміст відео цінний? Чи підвищить воно обізнаність або зможе пролити 
світло на ситуацію?

 ͦ Чи стане воно поштовхом у розслідуванню?
 ͦ Чи зможе допомогти розслідуванню або призведе до арешту злочинця?
 ͦ Чи допоможе воно довести склад злочину?
 ͦ Чи можна зібрати інформацію, яка має відношення до справи, і / або допоможе 

слідчому, аналітику, юристу або судді краще зрозуміти історію?

Існує багато причин для збору відео інформації. Цей крок дозволить вам зрозуміти, чому 
воно того варте. Якщо ви вирішите, що воно того варте, тоді слідуйте наведеним нижче 
інструкціям.

КРОК 2 ДОДАЙТЕ ОСНОВНІ ДЕТАЛІ

Незалежно від того, чи оформлюєте ви письмово свій план чин ні, важливо розглянути та/
або задокументувати інформацію зазначену нижче. Розгляньте використання форми для 
оформлення плану збору доказової бази, бланк якої знаходиться в кінці цього розділу, для 
заповнення наступної базової інформації: 

 ͦ Короткий опис інциденту або очікуваної ситуації, які ви прагнете задокументувати;
 ͦ Дата складення плану;
 ͦ Ім’я залучених людей;
 ͦ Контактна інформація для залучених людей;
 ͦ Відповідні коментарі і замітки;
 ͦ Запропоновані місця зйомок ;
 ͦ Примітки щодо забезпечення безпеки.

КЛЮЧ ДО РІШЕННЯ 

Хоча письмове оформлення свого плану не є обов’язковим, однак написаний план 
може мати велике значення, якщо ви працюєте з іншими або, якщо ви працюєте 
над складним випадком. Для оформлення свого плану збору доказової бази, ми 
рекомендуємо скористатися формою, яку ви можете знайти в кінці цього розділу.

Писати план чи ні?
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КРОК 3 ВИЗНАЧТЕ ЕЛЕМЕНТИ СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ ЯКІ ПОТРІБНО ДОВЕСТИ

Наступним кроком є з’ясування того, що саме вам необхідно довести. Кращим варіантом буде 
працювати з адвокатом або юридичним колективом для забезпечення потрібною інформацією. 
Якщо ця опція не доступна, є кілька способів визначення елементів складу злочину, навіть якщо ви 
не маєте вищої юридичної освіти.

• Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ)1 — На сайті, введіть у пошук 
«penal code [назва країни]». В ідеалі, законодавча база вашої країни може бути миттєво 
завантажена в форматі PDF.

• Google — Спробуйте знайти «Кримінальний кодекс України» або «Карний кодекс 
України» і ви, швидше за все, знайдете файл у форматі PDF.

• Міжнародний Карний Суд (МКС) ‑ Для міжнародного кримінального права, на сайті МКС 
розгляньте елементи злочину2 на сторінці 2. 

Як тільки ви отримаєте PDF‑файл кримінального кодексу вашої країни, скористайтеся функцією 
«Пошук» для знаходження документа, що відноситься до злочину, вивченням якого ви цікавитесь 
(тобто «вбивство», «катування», «зґвалтування», «напад», «дискримінація», і т. д.). Там, відмітьте 
маркерами список того, що вам потрібно довести, і додайте його до свого плану збору доказів. 

Варіант 1

Якщо ви не маєте доступу до Інтернету або це дуже небезпечно бути 
онлайн, іншим варіантом може стати відвідування місцевої бібліотеки 
чи університету. Бібліотекар має допомогти вам знайти Кримінальноий 
кодекс, і якщо ви йдете до бібліотеки з юридичною літературою, він чи 
вона повинні також мати можливість допомогти вам знайти конкретні 
ознаки злочинів, які ви маєте намір задокументувати.

Варіант 2

Якщо наведені вище варіанти не працюють, скористайтесь здоровим 
глуздом. Визначте злочин інстинктивно. Ми всі можемо розпізнати 
порушення, коли бачимо його. Так після того, як ви імовірно знаєте, що 
прагнете задокументувати, сядьте і уявіть, що ви є суддею, запишіть 
конкретні деталі, докази яких ви б хотіли побачити на місці судді.

Варіант 3

Співпрацюйте 
з адвокатом

Скористайтеся бібліотекою 

Шукайте 
онлайн
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КРОК 4 Сформуйте списки того, що «Зроблено» та «Треба зробити»,  
щоб зрозуміти, чого вам Ще Не Вистачає

Тепер, коли ви знаєте, що вам потрібно довести, запишіть те, 
що ви вже зібрали, щоб допомогти адвокату довести цю ознаку 
злочину, а потім перейдіть до вашого списку того, що «Треба 
зробити».

Оскільки кожен злочин і ситуація відрізняється одне від одного, 
немає абсолютно універсальних правил. Іноді одним відеокліпом 
можна довести кілька елементів скоєного злочину. Для інших 
ознак вам знадобиться зовсім інше зображення. Незважаючи 
на це, при формуванні переліку зображень для вашого списку 
того, що «Треба зробити», було б добре, бути якомога більш 
конкретним описуючи кадри, які вам потрібно зазняти, 
керуючись, як правило, шістьома основнми кутами (360, огляд, 
широкий, середній, крупний і максимально крупний плани). 
Розгляньте список того, що «Треба зробити», на наступній 
сторінці.

ОБҐРУНТОВАНЕ ПРИПУЩЕННЯ ПІДВИЩИТЬ ЦІННІСТЬ ВАШИХ ВІДЕОМАТЕРІАЛІВ
При підготовці до - або під час ситуації пов’язаної з порушенням прав людини - ні 
активісти, ні адвокати не будуть точно знати, які злочини можуть бути вчинені, 
але ви можете висунути обґрунтоване припущення (гіпотезу). Якщо планується 
акція протесту, можна очікувати, що там бути надмірне використання сили або 
арешти з боку правоохоронних органів. Якщо ви знаходитесь в ситуації масового 
звірства, ви, ймовірно, можете стати свідком злочинів, таких, як вбивства, тортури та 
знищення майна. Якщо ви знаходитесь в таборі біженців, існує висока ймовірність 
сексуального насильства. Хоча ви не можете знати, які саме порушення ви будете 
документувати, але гіпотези можуть допомогти вам у підготовці.

КЛЮЧОВИЙ МОМЕНТ 

КРОК 5 Перегляньте ваш план

Якщо ви працюєте з іншими, перегляньте план з людьми, з якими ви фільмуєте, та з тими, 
кому ви маєте намір надати кадри. Перегляд буде гарантувати, що ваша команда має глибоке 
розуміння розкадровки, локацій та потенційних викликів. А тепер, час фільмувати!

Північ
Кадр 360

Широкий план Середній план Крупний план
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ПРИКЛАД ПЛАНУ ЗБОРУ ДОКАЗІВ: СПИСОК ТОГО, 
ЩО «ТРЕБА ЗРОБИТИ» ДЛЯ ФІЛЬМУВАННЯ 
У цьому прикладі ви можете побачити, як список зображень змінюється під кожен елемент 
складу злочину. Таким чином, обдумайте, як за допомогою відео показати ситуацію найбільш 
повно та чесно, розуміючи, що є деякі обмеження відносно того, що є можливим і що 
є неможливим задокументувати на відео.

ЗЛОЧИН: Надмірне застосування сили офіцерами поліції на місці подій.
* Склад злочину базуються на бразильському законодавстві --- три з восьми ознак цього злочину перераховані тут.

Елементи складу злочину, 
який нам треба довести

ТРЕБА ЗРОБИТИ: Перелік зображень, які могли б допомогти довести ці 
елементи, по можливості без ризику для безпеки. 

Підозрюваний діяв в рамках 
його / її роботи в якості 
службовця цивільної або 
військової служби

Середній план підозрюваного в повній формі.
Кадр крупним планом з номером жетона підозрюваного, беджу з іменем, 
обличчя особи, або будь-чим іншим, що вказує ранг.
Зображення автомобіля, на якому підозрюваний, ймовірно, їхав.
Крупний план номерного знаку та будь-які розпізнавальні знаки на авто-
мобілі, яким керував або на якому їхав підозрюваний.
Відео або фотографії крупним планом будь-якої документації, яка вказу-
ють на те, що підозрюваний чергував в той день --- розклади, підписані і 
датовані звіти, т.д. 
Різноманітні кадри, на яких підозрюваний знаходиться на місці злочину. 
Різні кадри, які демонструють, як підозрюваний віддає накази з місця подій.

Підозрюваний діяв довільно

Підозрюваний мав намір 
підірвати фізичну безпеку 
потерпілого.

Зображення, отримані до застосування надмірної сили, щоб продемон-
струвати, що такі дії не були спровоковані. 
Різноманітні кадри, які показують чи була жертва озброєна чи ні. 
Неперервні кадри арешту, за якими адвокат зможе оцінити: 
   - чи офіцер додержувався протоколу арешт чи ні;
   - чи чинила жертва опір при арешті.

ДОДАТКОВА 
ІНФОРМАЦІЯ

Дивіться розділи 
«Основні практики» 

та «Відеозйомка 
безпечних місць 

подій» в цьому 
посібнику або за 

посиланням:
vae.witness.org/uk/

відео‑як‑доказ/

Неперервні кадри застосування сили підозрюваним по відношенню 
до потерпілого.
Зображення, які дозволяють ідентифікувати зброю, яка була 
застосована.
Зображення, що демонструють тяжкість травм, та проілюструють 
неспівмірність.
Будь-які зображення, що показують порушення встановлених норм. 
Наприклад: 
  Зображення, що показують використання бойових патронів проти 

гумових куль;
  Крупний план гільзи, на якому видно маркування на гільзі патрона, 

де маркування є найбільш важливою частиною;
  Загальний і середні плани, що демонструють кількість пострілів;
  Якщо офіційні протокольні норми вимагають від офіцерів, щоб 

вони цілилися і стріляли нижче поясу, кадри, на яких видно висоту 
відносно землі.

Аудіо-записи, де підозрюваний дає замовлення або заявляє, що свідомо 
піде на порушення протоколу
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ДОДАТКОВІ КЛЮЧОВІ ПРИНЦИПИ
• Не зосереджуйтеся лише на документуванні злочину, обов’язково зверніть увагу на те, 

хто вчинив злочин і як вони це зробили.
• Думайте логічно про те, що вам потрібно.
• Будьте винахідливими та готовими до сприйняття нової інформації.
• Нехай вашим пріоритетом буде якість, а не кількість.
• Як тільки ви почнете збирати інформацію, організуйте ретельний облік даних 

стосовно того, де і коли ви отримували матеріали, а також захистіть ваші матеріали від 
маніпуляції іншими так, щоб ваші кадри розглядалися як достовірні.

• Пам’ятайте, що немає правильного чи неправильного способу розробки та 
впровадження плану збору доказової бази, якщо ви перш за все вдумливо відноситесь 
до збору матеріалів.

Подяка
Висловлюємо окрему подяку за допомогу Комісії з Міжнародного Правосуддя і Відповідальності 
в підготовці цього розділу.

  1World Intellectual Property Organization: http://www.wipo.int/portal/en/
  2International Criminal Court: http://bit.ly/1GOAk19

Якщо процес планування збору доказової бази є корисним для вашої роботи, вам 
буде цікаво ознайомитися з таким матеріалом, як «Зйомка доказів причетності». 
Це важливо, оскільки для притягнення когось до відповідальності за злочин, юристи 
повинні довести, що:

• Який злочин було скоєно?
• Хто це зробив?
• Яким чином обвинувачений скоїв злочин?

Зібрані вами відеоматеріали, на яких задокументовано сам злочин, називаються 
«первинні докази». Зібрані вами відеоматеріали, на яких показано, хто і як це 
зробив, називаються «обвинувальними доказами».

Громадяни та правозахисники часто вправно отримують кадри вчинення 
злочину, але набагато складніше документувати, хто вчинив злочин і як вони це 
робили. Слідчі й адвокати витрачають більшу частину свого робочого часу на те, 
щоб довести «Хто» і «Як». Таким чином, хоча кадри скоєння злочину є цінними, 
фільмування того, «Хто» і «Як» має важливе значення для забезпечення правосуддя 
та притягненні до відповідальності за скоєний злочин у довгостроковій перспективі, 
особливо в ситуаціях, де є масові звірства та систематичні порушення прав людини. 
Громадяни, які стають свідками та правозахисники на передовій мають унікальні 
можливості для збору доказів причетності, тобто досліджувати це питання.

НАСТУПНИЙ КРОК 
ПЕРВИННІ ДОКАЗИ ТА ДОКАЗИ ПРИЧЕТНОСТІ
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Крок 1: Складіть перелік злочинів, які ви швидше за все будете документувати. 
Крок 2: Визначте, які ознаки злочину, ви маєте намір довести.
Крок 3:  Складіть список зображень, які, на вашу думку, зможуть допомогти довести перераховані 

вами елементи злочину.

Ось незаповнений бланк для планування збору доказової бази, який можна роздрукувати 
та користуватися, або змінити відповідно до ваших потреб.

ПЛАН ЗБОРУ ДОКАЗОВОЇ БАЗИ: Для Відеодоказів

Огляд

Огляд під кутом 360

Широкий план

Середній план

Крупний план

Максимально крупний план

МЕТА Збору Відеоматеріалів:

РОЗ’ЯСНЕННЯ ЗА КАДРОМ: Наприклад, може включати час, дату, особливу локацію, ім’я 
відеооператора та контактну інформацію. 

ІМ’Я: Особа, що створила цей план/запит на відеомеріали:

РЕЗЮМЕ СИТУАЦІЇ: ДАТА РОЗРОБКИ ПЛАНУ:

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:ІМ’Я: Відеооператор

КОМЕНТАРІ / ЗАМІТКИ:ЙМОВІРНІ ЛОКАЦІЇ:

ДОДАТКОВІ примітки СТОСОВНО ЗЙОМКИ: ПЕРЕЛІК ЗЛОЧИНІВ, ЯКІ МОЖУТЬ 
БУТИ ЗАДОКУМЕНТОВАНІ  
(тобто вбивства, тортури, надмірне 
використання сили): 
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БЛАНК ФОРМИ ДЛЯ ПЛАНУВАННЯ ЗБОРУ 
ДОКАЗОВОЇ БАЗИ ПРОДОВЖЕННЯ

ПЕРЕЛІК ЕЛЕМЕНТІВ:  
Що ви намагаєтесь довести?

ЗАВЕРШЕНО: Перелік кадрів 
які вже зібрано та які доводять цей 
елемент складу злочину

ЗРОБИТИ: Перелік кадрів які мо-
жуть довести цей елемент злочину. 
Будьте конкретними


