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Якщо ви використовуєте відеозапис для документування подій, що стосуються прав людини, 
правосуддя чи відповідальності, добре мати базове розуміння того, що юристи повинні довести для 
притягнення до відповідальності особи, держави чи організації за вчинення порушення прав людини. 
Мета цього розділу допомогти вам зрозуміти структуру злочину, щоб ви могли робити поінформовані 
рішення щодо того, куди направити свою камеру, щоб зібрати більше релевантної інформації і, в свою 
чергу, збільшити користь та доказову цінність вашого репортажу.

ВСТУП

Відеозйомка подій, що стосується прав людини, може бути небезпечною. 
Вона може піддати ризику вас, людей, яких ви знімаєте, та спільноти, які ви 
знімаєте. Уважно оцініть ризики до того, як нажати кнопку «запис».

АНАТОМІЯ ЗЛОЧИНУ
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Базовий Злочин: Дія або бездіяльність, яка є правопорушенням та карається зако-
ном. Наприклад, вбивство, тортури, зґвалтування, мародерство, рабство, недопущен-
ня справедливого суду, напад на захищені об’єкти, порушення законів про справед-
ливу заробітну плату, протизаконне виселення, порушення виборчих прав і т.п.

Міжнародний Злочин: Для того, щоб базовий злочин став міжнародним зло-
чином, юристи повинні також довести наявність контексту, в якому був вчи-
нений злочин. Є три визнаних типи міжнародних злочинів. Це:

Військові Злочини: Це звичайні злочини (наприклад, вбивство, тор-
тури, зґвалтування, мародерство, рабство, недопущення справедливо-
го суду, напад на захищені об’єкти), вчинені під час військових дій.

Злочини Проти Людяності: Це звичайні злочини (наприклад, вбивство, тортури, зґвал-
тування, мародерство, рабство, недопущення справедливого суду, напад на захищені 
об’єкти), які широко розповсюджені або мають систематичний характер та вчинені проти 
цивільних осіб. Вони можуть бути вчинені як під час військових дій, так і в мирний час.

Геноцид: Намір знищити усіх або частину людей в залежності від їх національнос-
ті, етнічної приналежності, раси або релігії шляхом вбивства, завдання значної фізичної 
або психічної шкоди, умисне створення умов життя, які спрямовані на знищення гру-
пи людей, запобігання народженню дітей або насильне вилучення дітей з групи.

Категорії Елементів Злочину
Коли юрист хоче довести свою позицію, вони повинні довести дві частини: i) що фізич-
не діяння мало місце; та ii) що злочинець мав необхідний намір вчинити злочин.

«Фізичне Діяння» інколи називають «Матеріальний Елемент», або «Об’єктивна Сторона». Це 
є певні дії, які особа повинна зробити для вчинення злочину. Намір особи, або «Психічний Стан», 
називають «Психічним Ставленням» або «Суб’єктивною Стороною». Простою мовою це те, що 
особа думає, коли вчиняє злочин – чи мала вона намір вчинити злочин чи це сталося випадково?

Елементи Злочину: Кожний злочин може бути розбитий на окремі елементи (або 
частини), які мають бути доведені. Для того, щоб засудити особу, юрист повинен до-
вести наявність кожного окремого елементу. Наприклад, щоб довести, що підсуд-
ний винний у злочину «нападу на захищені об’єкти», юрист повинен довести:

• підсудний керував нападом.

• Ціллю нападу була будівля(‑і), що мають релігійну, освітню, мистецьку, наукову цін‑
ність, або благодійне значення або є історичним пам’ятником та/або лікарнею.

• Ціль нападу не є військовим об’єктом.

• Підсудний знав, що будівля(‑і), мала релігійну, освітню, мистецьку, наукову цінність, 
або благодійне значення або була історичним пам’ятником та/або лікарнею.

Вид Відповідальності або Форма Співучасті: Це юридичні терміни того, «як» осо-
ба брала участь у вчиненні злочину — або іншими словами, якою була її роль у вчи-
ненні злочину (наприклад, одноосібне вчиненння, співучасть, організація, пособни-
цтво та підбурювання, причетність, дача наказу, відповідальність начальника і т.п.)

КЛЮЧОВІ ВИЗНАЧЕННЯ 

Щоб дізнатися 
більше про «Види 

Відповідальності», 
дивіться «Доведення 

Відповідальності: 
Зйомка Доказів 

Причетності» за 
посиланням vae.

witness.org/uk/
відео‑як‑доказ/

ДОДАТКОВА 
ІНФОРМАЦІЯ
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Хто скоїв?
АНАТОМІЯ ЗЛОЧИНУ

Коли маєте підозрюваного, доведіть наступне...

ЩО СТАЛОСЯ?
БАЗОВИЙ ЗЛОЧИН

ЩО СТАЛОСЯ?
МІЖНАРОДНИЙ ЗЛОЧИН

ЯКИМ ЧИНОМ 
ЗЛОЧИНЕЦЬ ПРИЙМАВ 

УЧАСТЬ?
ВИД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Вбивство
Тортури

Згвалтування
Застосування надмірної сили

Фальсифікація виборів
Примусове виселення

і т. д.

Виконавець
Підбурювач

Співвиконавець
Командир або інший начальник

Конспіратор, пособник
Замовник

Військовий злочин
Злочин проти людяності

Геноцид

Фізичні дії 
(Об’єктивна 

сторона)

Умисел 
(Суб’єктивна 

сторона)

Фізичні дії 
(Об’єктивна 

сторона)

Умисел
 (Суб’єктивна 

сторона)

Фізичні дії 
(Об’єктивна 

сторона)

Умисел
 (Суб’єктивна 

сторона)
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ЗАКОН: 
РОЗБІР АНАТОМІЇ ЗЛОЧИНУ

Щоб дізнатися 
про «Види 

Відповідальності» 
або «Як» особа може 
бути співучасником 

злочину, дивіться 
«Доведення 

Відповідальності: 
Зйомка Доказів 

Причетності 
до Злочину» за 

посиланням  
vae.witness.org/uk/

відео‑як‑доказ/.

ДОДАТКОВА 
ІНФОРМАЦІЯ

Якщо ви сподіваєтеся використати відеозапис для притягнення злочинців до 
відповідальності за злочини проти прав людини або для звільнення помилково 
засудженого, важливо розуміти базову структуру злочину.

В усьому світі для притягнення особи до відповідальності за вчинення злочину юрист 
повинен довести:

• який «злочин» був вчинений—вбивство, тортури, зґвалтування, пошкодження 
майна, заклики до ненависті і т.д.;

• хто це зробив—особу злочинця; та
• яким чином злочинець брав участь у вчиненні злочину. Юридичні терміни для 

цього «вид відповідальності» (ВВ) або «форма співучасті.»

У спірній ситуації або в разі масових звірств юристу також, можливо, треба буде довести, 
що злочин є не лише злочином за законом країни вчинення, а також і міжнародним 
злочином (а отже, навіть більш серйозним злочином), довівши, що злочин є:

• військовим злочином,
• злочином проти людяності, або
• геноцидом.

Кожний злочин та ВВ поділяється на окремі елементи, що складаються з «фізичних 
діянь» та «психічного ставлення».

• «Фізичне діяння» це певні дії, які особа повинна зробити для вчинення 
злочину, щоб її можна було притягнути до відповідальності за злочин. Це також 
називають «матеріальними елементами» або «об’єктивною стороною» в деяких 
частинах світу.  
Приклади: Злочинець «завдав болю», «вбив», «насильно переселив», 
«спричинив», «позбавив», «піддав серйозному ризику», «не здійснив захист» 
і т.д.

• »Психічне ставлення» це стан думок особи, коли вона вчиняла злочин. Це 
її намір. Це також називають «психічними елементами» або «суб’єктивною 
стороною». 
Приклади: Злочинець «знав», «усвідомлював», «прагнув», «хотів» і т.д.

Для того, щоб забезпечити засудження, юрист повинний упевнено довести 
кожний окремий елемент злочину. Якщо є двадцять елементів, і юрист доведе лише 
дев’ятнадцять, тоді підсудний не має бути засуджений.
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Давайте розглянемо приклад. Важливо знати, що немає потреби запам’ятовувати усі елементи злочину. 
Більш важливо, що ви зрозумієте принцип, що кожний базовий злочин, міжнародний злочин та вид 
відповідальності можна розбити на елементи. Кожний елемент повинний бути доведений обвинувачем, щоб 
забезпечити засудження.

Цей приклад наводить елементи «Тортур» (базовий злочин) як «Злочину Проти Людяності» (міжнародний 
злочин), вчинений за «Відповідальності Начальника» (вид відповідальності). У цьому прикладі необхідно 
довести 18 елементів.

ЕЛЕМЕНТИ ЗЛОЧИНУ: ПРИКЛАД МАТРИЦІ

7. Обвинувачений був військовим 
командиром або особою, яка реально 
діяла як командир сил, що вчинили злочин.

8. Сили, що вчинили злочин, були під 
реальним командирським контролем або 
реально підпорядковані обвинуваченому.

9. Злочин був вчинений такими силами 
в результаті бездіяльності обвинуваченого 
здійснити належний контроль над своїми 
силами.

10. Військовий командир або фактичний 
командир не вжив усіх необхідних 
та розумних заходів, що були у його 
владі, для запобігання або припинення 
їх вчинення або для передачі справи 
повноважним органам для розслідування 
та обвинувачення. 

також відомі як Матеріальні Елементи Злочину або Об’єктивна Сторона 

Діяння було вчинене 
як частина:
4. нападу, який був
5. широко розповсюджений 

або систематичний і 
6. вчинений проти 

цивільного населення.

1. Обвинувачені завдали 
сильного фізичного або 
психічного болю чи страждань 
одній або кільком особам.

2. Особа або особи були під 
вартою або під контролем 
злочинця(‑ів).

3. Біль та страждання виникли 
не через законні санкції. 

ЩО: Елементи  
Звичайного Злочину

ТОРТУРИ

ЩО: Елементи Міжнародного 
Злочину

ЗЛОЧИН ПРОТИ ЛЮДЯНОСТІ

ЯК: Елементи  
Виду Відповідальності

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ НАЧАЛЬНИКА

17. Військовий командир або особа знали 
або за даних обставин повинні були 
знати, що сили вчиняли або збиралися 
вчинити такі злочини.

Обвинувачений знав, що 
діяння було частиною або 
хотів, щоб діяння було:
14. нападом, який був
15. широко розповсюдженим 

або систематичним і 
16. вчиненим проти 

цивільного населення.

Обвинувачений:
11. Хотів завдати сильного 

фізичного або психічного болю 
чи страждань.

12. Усвідомлював, що сильний 
фізичний або психічний біль 
буде заподіяний за звичайного 
перебігу подій.

13. Усвідомлював, що особи були 
під його/її вартою чи контролем.

також відоме як Психічні Елементи Злочину або Суб’єктивна СторонaПСИХІЧНЕ СТАВЛЕННЯ

ФІЗИЧНІ ДІЯННЯ
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допомогти довести різні елементи. Розуміння структури допоможе вам вирішити, 
куди направляти вашу камеру, та забезпечить, що ви не проґавите можливість 
зняти достатньо репортажу, що надасть більш чітку картину того, що трапилося.

Давайте подивимося, як це працює, розглянувши чотири з наведених вище 
елементів та поміркувавши, як різні відеозаписи можуть допомогти довести різні 
елементи.

ЧОМУ ЦЕ МАЄ ЗНАЧЕННЯ?

Обвинувачений завдав сильного фізичного або 
психічного болю чи страждань одній або кільком 
особам.

ЧОТИРИ З 18 ЕЛЕМЕНТІВ, ЯКІ ПОТРІБНО ДОВЕСТИ

Зйомки:
• безпосереднього вчинення тортур
• інструментів, що використовувалися для вчинення тортур
• звук (аудіо) криків жертв
• з середньої та близької відстані заподіяних травм
• з середньої та близької відстані цих травм через три місяці, 

шість місяців
• і т. п.

ВІДЕОЗАПИСИ, ЯКІ МОЖУТЬ ДОПОМОГТИ ДОВЕСТИ ЕЛЕМЕНТ 

Вчинене діяння було широко розповсюджене або 
систематичне.

Відеозапис:
• одного й того ж військового підрозділу, який вчиняє 

тортури у різних місцях
• одного й того ж військового підрозділу, який вчиняє 

тортури в різні дні
• свідчення жертв в різних місцях, які повідомляють, що 

сталося, коли, де і ким вчинені,
• і т. п. 
Зйомки:
• панорамний знімок місцевості
• будь‑яких обмежень на жертві (наручники, кляпи і т.п.)
• зброї і того, чи її застосовували для контролю жертви
• кількість людей, що оточує жертву
• охоронців по периметру
• того, як злочинці обговорюють вчинення тортур
• будь‑якої ідентифікуючої інформації, яка допоможе слідчим 

зрозуміти, хто є злочинцем(‑ями) та жертвою(‑ами)
• і т. п.

Запис того, як обвинувачений командир:
• віддає накази своїм військам, які війська належно 

виконують
• віддає команди по супутникову чи мобільному телефону або 

по радіо
• отримує новини з місця подій по радіо, стільниковому 

телефону і т.п.
• робить публічні виступи перед контрольованими військами
• вшановується своїми військами на публічних подіях
• і т. п.

Обвинувачений усвідомлював, що такі особи були 
під його/її вартою чи контролем.

Обвинувачений був військовим командиром або 
особою, яка реально діяла як командир сил, що 
вчинили злочин.

Video Camera

HAND

BRAIN

HAND
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Вищенаведена таблиця ілюструє ключовий момент, який варто повторити:

	 Різні	зображення	можуть	допомогти	довести	різні	елементи	злочину

На місці події документалісти переважно документують порушення прав людини під час їх 
вчинення. Такий репортаж однозначно цінний. Але доведення факту порушення є лише 
частиною того, що юристи мають довести, щоб забезпечити засудження. Розуміння 
того, з чого складається злочин, допоможе вам подумати про те, куди ще слід повернути 
камеру для того, щоб ваші знімки допомогли довести різні елементи злочину.

КЛЮЧОВИЙ МОМЕНТ 

Ось простий приклад. Ця таблиця показує елементи звичайного злочину «вбивство», вчиненого 
«одноосібним злочинцем». Ця таблиця не включає колонку для «міжнародного злочину», тому що одна 
людина вбила іншу не у війні та не в ситуації масових звіртсв. Для доказування вбивства, коли воно не 
є військовим злочином, злочином проти людяності або геноцидом, потрібно довести лише чотири елементи. 
Набагато легше.

ЕЛЕМЕНТИ ЗЛОЧИНУ: ІНШИЙ ПРИКЛАД

ФІЗИЧНЕ ДІЯННЯ 
(Об’єктивна 
Сторона)

1. Обвинувачений вбив одну чи кілька осіб. 4. Обвинувачений вчинив злочин 
одноосібно (як протилежність дачі 
наказу вбити, допомога, підбурювання 
вбивства і т.п.)

2. Обвинувачений хотів вчинити вбивство 
однієї чи кількох осіб.

3. Обвинувачений хотів заподіяти смерть або 
усвідомлював, що смерть була вірогідним 
наслідком його чи її дій.

5. Обвинувачений хотів вчинити 
вбивство однієї чи кількох осіб.

6. Обвинувачений хотів заподіяти смерть 
або усвідомлював, що смерть була 
вірогідним наслідком його чи її дій.

ЩО: Базовий Злочин
ВБИВСТВО

ЯК: Вид Відповідальності
ВИКОНАВЕЦЬ

ПСИХІЧНЕ 
СТАВЛЕННЯ 
(Суб’єктивна 
Сторона)

ПЕРЕВІРТЕ ВАШІ НАВИЧКИ
Складіть список відеозаписів, які могли б допомогти довести чотири елементи, 

що необхідні для притягнення до відповідальності за вбивство одноосібним 
злочинцем. Оцініть сильні та слабкі сторони відеозаписів, коли складатимете ваш 

список.

Тепер давайте подивимося на реальну історію, щоб побачити як відеозапис може допомогти довести елемент 
того, як був вчинений злочин.
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Основне
Суд: Міжнародний Кримінальний Трибунал щодо Колишньої Югославії (МКТЮ)

Які злочини:
• Геноцид, Змова з метою вчинення геноциду, Винищення, Вбивство, 

Переслідування, Примусове переселення, Депортація

Хто: Здравко Толімір, Заступник Командира по Розвідці та Безпеці Боснійської Сербської 
Армії, підпорядкований безпосередньо Генералу Ратко Младічу.

Як: Сумісні Злочинні Дії. Він та інші члени Головного Штабу армії Республіки Сербська 
спланували, погодились та реалізували план примусового переміщення боснійських 
мусульман з територій, оголошених ООН 
«безпечними зонами» для цивільних 
та страти мусульманських чоловіків 
і хлопчиків.

Історія
Починаючи з 1991 року, шість республік 
Югославії – Боснія і Герцоговина, Хорватія, 
Македонія, Чорногорія, Сербія і Словенія – 
розв’язали послідовність все більш 
жорстких війн, які тривали до 2001 року. 
Міжнародний Кримінальний Трибунал 
щодо Колишньої Югославії (МКТЮ) був створений для суду над особами, винними 
у військових злочинах, злочинах проти людяності та геноциді, з усіх сторін Югославських 
війн. Одним з епізодів, які МКТЮ розслідував та розглядав у судовому засіданні, було 
примусове виселення та різанина в Серебрениці.

У липні 1995 року понад 8 000 чоловіків та хлопчиків були вбиті та близько 25 000 – 
30 000 жінок, дівчат та літніх людей були примусово переміщені з їх домівок біля міста 
Серебрениця у східній Боснії та Герцоговині. ООН описала це масове вбивство як 
найгірший злочин на європейській землі з часів Другої Світової Війни.

Генерал Ратко Младіч та Головний Штаб Боснійської Сербської Армії Республіки Сербської 
(ВРС) були звинувачені у вчиненні злочинів у Серебрениці. Командир Здравко Толіміч був 
членом цього штабу та одним з найбільш довірених осіб Младіча.

Для успішного засудження Командира Толіміра за масові вбивства та виселення 
у Серебрениці обвинувачення повинно, зокрема, довести, що Толімір був членом 
внутрішнього командного кола, яке свідомо спланувала та допомогла виконанню плану 
викорінення боснійських мусульман. Цей елемент може бути складним для доказування. 
Але, на щастя, їм допомогла серія світських відеозаписів промов та зустрічей, один з яких 
був знятий учасником вечірки, який мимоволі задокументував ключовий доказ.

ПРАКТИЧНИЙ ПРИКЛАД
ВИКОРИСТАННЯ ВІДЕОЗАПИСУ, ЩОБ ДОПОМОГТИ ДОВЕСТИ ОДИН 
ЕЛЕМЕНТ ТОГО, «ЯК» БУВ ВЧИНЕНИЙ ЗЛОЧИН
МІЖНАРОДНИЙ КРИМІНАЛЬНИЙ ТРИБУНАЛ ЩОДО КОЛИШНЬОЇ ЮГОСЛАВІЇ ПРОТИ 
ТОЛІМІРА

Не юридичною мовою 
«сумісні злочинні дії» 

означає вчинення 
злочину двома або 

більше людьми 
шляхом планування, 

організації або 
керуванням 

вчиненням злочину 
навіть якщо вони 

прямо не беруть 
участь у виконанні 

злочину.

ВИЗНАЧЕННЯ
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На новорічній вечірці з старшими лідерами ВРС, начальник Командира Толіміра, Генерал 
Младіч, виголосив промову, яка була записана на камеру. Ось кілька цитат з його промови:

Дами, дорогі гості, колеги, офіцери та генерали. Генерал Гверо попросив мене 
сказати кілька слів.

Це було давно, у 1992 році, складному році, коли було важко дивитися на 
цю місцевість навіть на карті. На щастя, є свідки. Один із них моя дружина та 
кілька товаришів і братів по зброї…Але мені шкода, що найважливіший з них, 
Генерал Толімір та його дружина не з нами сьогодні. Як ви знаєте, він на 
завданні, бореться за сербський народ у Відні, у битві з драконами світу.

Найбільш важливі рішення приймалися групою з п’яти чоловік. Це було 
внутрішнє коло Головного Штабу, яке, поряд зі мною, включало Генерала 
Міловановіча як мою праву руку, генералів Дукіча, Гвера та Генерала 
Толіміра. Це було внутрішнє коло.

З Бокганіци Генерали Толімір та Кучіч стріляли по Рібіочу.…

Я також хочу подякуват решті моїх помічників та товаришів, Генералу Дукічу, 
Генералу Гверо, Гереналу Толіміру.

Щоб подивитися це 
двохвилинне відео, 

йдіть за посиланням 
bit.ly/VaE_Tolimir. 

Відеозапис 
показує, як Генерал 

Младіч говорить 
у мікрофон на 

новорічній вечірці. 
Він звертається до 

інших членів армії та 
запрошених гостей. 

Розшифрування 
ключових частин 

його промови 
наведено зліва.

ЩО ПОКАЗАНО 
НА ВІДЕОЗАПИСІ

Роль Відеозапису
Важливість цієї промови як джерела доказів має бути зрозумілою. Младіч чітко перелічив по 
імені основних осіб, які приймали рішення, та подякував їм за їх допомогу. Толімір був одним 
із членів його штабу, якому він подякував особисто. Це допомогло довести, що Толімір був 
членом внутрішнього кола та брав участь у прийнятті рішень. Визнаючи Толіміра винним, 
колегія трьох суддів чітко зазначила, що вони врахували, зокрема, цю зняту промову, щоб 
прийти до висновку, що Толімір був справді членом внутрішнього кола командування, або 
колегіуму, яке приймало «найбільш важливі рішення».

Результат
У грудні 2012 року, Командира Толіміра було визнано винним у геноциді, змові з метою 
вчинення геноциду, винищенні, вбивстві, переслідуваннях та примусовому переселенні. Його 
засудили до довічного ув’язнення. Толімір помер у в’язниці 8 лютого 2016 року.

Цей короткий відеозапис не показує процес вчинення злочину чи зображення підсудного, 
Командира Толіміра. Кліп не має практично жодної цінності у якості новини, тоді як запис 
того, як Младіч та Толімір брали участь у страті цивільних осіб, очевидно, був би показаний 
на міжнародних каналах новин. Відеозапис підозрюваного військового злочинця, який 
виголошує промову з подякою його друзям та колегам – не те, що привертає увагу світу.

Але, якщо говорити про притягнення до відповідальності командирів високого 
рангу – особливо тих, які знаходяться за багато кроків від фактичного виконання 
злочинів – юристи повинні довести багато різних елементів, як для того, щоб вста-
новити, що злочин був вчинений, так і для того, щоб довести зв›язок між коман-
диром і злочином, за вчинення якого командир має бути притягнутий до відпові-
дальності. Хоча цей світський запис здається непримітним для більшості людей, він 
може бути неоціненним у залі суду. У цьому випадку невинний запис новорічної 
промови допоміг довести, що Толімір брав активну участь у процесі прийняття вій-
ськових рішень. Це, в свою чергу, допомогло направити Толіміра за грати.

ЩО ТРЕБА ЗАПАМ’ЯТАТИ 
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 Інформація про Справу Здравко Толіміра Міжнародного Кримінального Трибуналу щодо Колишньої 
Югославії http://www.mediafire.com/view/atyhluxar7c9g09/ICTY_Case_Info_Sheet_Tolimir.pdf.

Рішення у справі Обвинувачення проти Толіміра Міжнародного Кримінального Трибуналу щодо 
Колишньої Югославії http://www.mediafire.com/view/x7xpuhqotpau3sc/2012_12_12_Trial_Court_
Judgement_ICTY_Tolimir.pdf.


