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

ВСТУП

Після вивчення цього розділу, збирачі доказів повинні отримати відчуття того, як недержавні 
організації, слідчі, аналітики та юристи можуть успішно використати зняті відеозаписи 
у кримінальному процесі.

У цьому розділі ми вивчатимемо роль відеозапису у кримінальному процесі шляхом 
виділення стадій процесу та опису різних стандартів доказів. Кримінальне правосуддя 
повинно забезпечувати щоб злочинці понесли відповідальність за вчинені злочини, 
а невинні особи не були протиправно засуджені. Кримінальне правосуддя стосується 
процесу розслідування злочинів, збору доказів, здійснення арештів, висунення звинувачень, 
здійснення захисту, ведення судового процесу, винесення вироку та призначення покарання. 
Ми також розглянемо справу з Демократичної Республіки Конго, у якій побачимо, як 
відеозапис був включений у розслідування та судовий розгляд, який дозволив врешті 
притягнути до відповідальності військового командира.

СТАДІЇ КРИМІНАЛЬНОГО 
ВПРОВАДЖЕННЯ ТА
СТАНДАРТИ ДЛЯ ДОКАЗІВ
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Завдяки різноманітним кримінальним телепрограмам, різні стадії кримінального процесу та відповідні 
стандарти доказування знайомі багатьом з нас. Хоча назви стадій та стандарти відрізняються в окремих 
країнах та судах, загалом стадії та стандарти є такими.

КРИМІНАЛЬНЕ СУДОЧИНСТВО
КОРОТКИЙ ЗМІСТ

Достатні підстави для 
підозри, що був вчинений 
злочин

Вчинення злочину

СТАДІЯ СТАНДАРТ

Розслідування 
обставин

Порушення справи

Розслідування

Ордер на арешт

Арешт

Діяння та психічне 
ставлення

Достатні підстави вважати, 
що вчинено злочин

Достатні підстави вважати, 
що вчинено злочин

Достатні підстави вважати, 
що конкретна особа 
вчинила злочин

Достатні підстави вважати, 
що конкретна особа 
вчинила злочин

ПОЯСНЕННЯ

Коли вчинені міжнародні злочини, перші команди на 
місці злочину після збирачів доказів мають завдання 
розслідування обставин події. Особи, що розслі‑
дують обставини, уповноважені оцінити ситуацію, 
якщо є підозра, що злочин було вчинено у юрис‑
дикції органу розслідування. Їх завдання —  зібрати 
детальну інформацію, яку установи такі як Рада 
Безпеки ООН або Слідчі Комісії використовують для 
прийняття рішення щодо миру та безпеки. Ця інфор‑
мація також допомагає слідчим вирішити, чи є до‑
статні підстави для початку повного розслідування.

Для того, щоб мало місце порушення кримінально‑
го закону, правопорушник повинен вчинити шкід‑
ливе діяння, зазвичай з метою заподіяти шкоду.

І в національних і в міжнародних справах 
слідчі та юристи вивчають зібрані початкові 
докази та вирішують, чи є достатні підстави 
вважати, що вчинено злочин. Якщо так, вони 
розпочинають офіційне розслідування.

Розслідування – це тривалий систематичний процес 
збору, збереження та аналізу доказів з метою виявлення 
істини щодо вчинення злочину, включаючи особу, яка 
вчинила злочин (або злочини) та спосіб вчинення.

Коли юристи, які працюють разом з слідчими, 
мають достатньо доказів проти конкретної особи, 
вони просять суддю видати «ордер на арешт», 
офіційний документ, що надає їм право взяти 
підозрюваного під варту.
Фізичне затримання особи та її утримання під 
вартою на підставі ордеру.

Перша поява в суді Достатні підстави вважати, 
що конкретна особа 
вчинила злочин

Підозрювана особа вперше з’являється перед 
суддею. Суддя повідомляє підозрюваному про 
звинувачення проти нього чи неї, повідомляє 
підозрюваного про його чи її права, встановлює 
заставу або закриває справу за відсутністю доказів.
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ПЕРЕГЛЯД СУДОВОГО ПРОЦЕСУ
Хоча справжній перебіг справи у залі суду навіть близько не такий драматичний як ми бачимо на 

телебаченні, якщо ви бажаєте побачити, що відбувається в залі суду на різних стадіях процесу, Міжнародний 
Кримінальний Суд записує та завантажує багато своїх слухань на свій канал в YouTube: 

www.youtube.com/user/IntlCriminalCourt

Поза обґрунтованими 
сумнівами

Підтвердження 
обвинувачень / 
попереднє слухання 
або велике журі

STAGE STANDARD

Судовий розгляд

Призначення 
покарання

Оскарження

Цивільні позови

Суттєві підстави вважати, 
що затримана особа 
вчинила злочин

Пропорційно злочину

Поза обґрунтованими 
сумнівами

Змінюється в залежності від 
справи, але загалом достатні 
або істотні підстави вірити

ABOUT 

Метою цього дня (або цих днів) у суді є забезпечення 
того, що невинні особи не будуть помилково піддані 
судовому процесу. Тут обвинувач підсумовує докази, 
які він чи вона має проти підозрюваного, щоб суддя 
міг встановити, чи достатньо доказів, щоб висунути 
обвинувачення підозрюваному у злочинах, в яких 
його чи її обвинувачують. Якщо доказів достатньо, 
затверджується обвинувальний акт. Обвинувальний 
акт —  це просто перелік злочинів, у вчиненні яких 
обвинувачується підозрюваний. Якщо доказів недо‑
статньо, підозрюваного випускають з‑під варти.

Якщо обвинуваченого визнають винним, тоді він 
чи вона проходить слухання щодо призначення 
покарання. Обвинувач часто просить суддю 
призначити максимальне покарання.
Адвокат засудженого зазвичай просить мінімальне 
покарання.
Пропрційно до злочину означає, що покарання 
повинно відображувати злочин. Наприклад, 
засуджений не повинен отримати довічне ув’язнення 
за крадіжку однієї цукерки.
При прийнятті рішення, чи ув’язнювати особу 
і на який строк, судді враховують такі фактори як 
серйозність та ступінь злочину, кількість жертв, силу 
доказів, пред’явлений у суді, обставини засудженої 
особи та вплив злочину на життя жертв.

Якщо засуджений вважає, що його чи її засуджено 
неправильно через порушення його чи її прав 
протягом кримінального процесу, неправильну 
оцінку доказів або були допущені інші помилки, він 
чи вона можуть просити вищий суд переглянути 
рішення нижчого суду та відпустити їх.

Тут обвинувачення та захист пред’являють докази 
(свідки, документи, відеозаписи, фотографії, висновки 
експертів та інше), щоб суддя або присяжні могли 
вирішити, чи обвинувачений винний чи невинний.

Якщо особу неправильно судили, вона може 
порушити справу проти уряду, який неправильно 
звинуватив її та піддав судовому переслідуванню, 
вимагаючи грошового відшкодування.

http://www.youtube.com/user/IntlCriminalCourt
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СТАДІЇ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

ЗА
КО

Н

1. ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ

3. ПОРУШЕННЯ СПРАВИ  
Достатні Підстави Вважати

4. РОЗСЛІДУВАННЯ  
Достатні Підстави Вважати

5. ОРДЕР  
Достатні Підстави Вважати

6. АРЕШТ  
Достатні Підстави Вважати

7. ВИСУНЕННЯ ОБВИНУВАЧЕНЬ  
Істотні підстави

8. СУДОВИЙ РОЗГЛЯД  
(у суді, угода та інше)  
Поза обґрунтованими сумнівами

9. ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ 
Пропорційно

10. ОСКАРЖЕННЯ  
Поза обґрунтованими 
сумнівами

11. ЦИВІЛЬНІ ПОЗОВИ 
По-різному

2. РОЗСЛІДУВАННЯ ОБСТАВИН – 
Обгрунтовано Підозрювати

РОЛЬ ВІДЕО
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ПІДНЯТТЯ СТАНДАРТУ ДОКАЗУВАННЯ
Презумпція невинуватості є визнаним принципом в усіх основних правових системах, тому 
що суспільства вирішили, що краще відпустити винного, ніж ув’язнити невинуватого. Тому 
суди виробили рухому шкалу, якщо говорити про стандарти доказування: чим тяжчі наслідки 
для особистої свободи, тим вищий стандарт.

Наприклад, якщо поліція підозрює вас у вчиненні злочину, вони можуть арештувати 
і тимчасово ув’язнити вас. Це, очевидно, впливає на ваші безпосередні особисті свободи. Але 
оскільки це лише короткостроково, стандарти доказування відносно низькі. З іншого боку, 
якщо вас піддають судовому процесу та визнають винними, вам може загрожувати значно 
довший термін ув’язнення, і тому стандарт доказування значно вищий (поза обґрунтованими 
сумнівами), ніж на стадії арешту (достатні підстави вважати).

ЧОМУ ЦЕ МАЄ ЗНАЧЕННЯ?
Це має значення для збирачів доказів, тому що ця рухома шкала також стосується доказів. 
На стадії розслідування слідчі можуть покладатися на відеозапис, якщо вони мають достатні 
підстави вважати, що відеозапис є справжнім, а не підробленим або відредагованим. Якщо 
юристи хочуть використати цей самий відеозапис у суді, вони повинні довести суду, що 
відеозапис є повністю достовірним та справді зображує те, що він показує.

Оскільки слідчі, аналітики та юристи часто покладаються на інформацію та допомогу збирачів 
доказів, важливо, щоб інформація, яку ви збираєте – включаючи відео‑підтвердження – 
відповідала принаймні найнижчому стандарту доказування для того, щоб вона могла бути 
використана на початкових етапах кримінального процесу.

Наприклад, якщо у вас є відеозапис масового поховання, слідчий повинен мати 
достатні підстави вважати, що це насправді справжнє масове поховання, а не вигаданий 
ролик з голлівудського фільму. Для використання цього ж запису у суді юрист повинен бути 
впевненим, поза обґрунтованими сумнівами, що запис справді показує масове поховання.

ДОДАТКОВА 
ІНФОРМАЦІЯ

Ознайомтесь 
з техніками зйомки 

та збереження 
репортажів 

у стандарті для суду 
у «Відеозйомка 

Безпечних Місць 
Подій», «Додавання 

Необхідної 
Інформації» та 

«Посібник Активіста 
для Архівування 

Відеозапису» на сайті 
library.witness.org

Як наголошується у розділі «Значення Відеозапису за межами Судової Зали», відеозапис, 
який ви робите, не повинен відповідати найвищим стандартам, щоб бути цінним. Для 
збирачів доказів часто неможливо зробити зйомку, готову для використання в судовому 
процесі. Однак якщо можливо та практично зібрати докази найвищого стандарту, чому 
б так не робити? Якщо ви можете, то для усіх, включаючи журналістів та слідчих, юристів 
та осіб, що приймають рішення, буде легше покластися на ваш матеріал. Чим легше ви 
зробите для них використання зробленого вами відеозапису, тим вище шанси, що вони не 
тільки подивляться його, але й використають його, хай навіть і не доказом у суді.

КЛЮЧОВИЙ МОМЕНТ 

Для ілюстрації того, як відео‑активісти, організації із захисту прав людини та юристи 
використовували відеозаписи на різних стадіях захисту та кримінального процесу, наводимо 
історію про військового командира Томаса Лубанга Дійло з Демократичної Республіки Конго 
(ДРК).

ЗА
КО

Н

http://bit.ly//EvidentiarySubmission_CEMIRIDE
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ПРАКТИЧНИЙ ПРИКЛАД

Основне
Трибунал: Міжнародний Кримінальний Суд (МКС)
Хто: Томас Лубанга Дійло
Які злочини: Вербування, мобілізація та активне використання як солдатів у військових діях дітей 
віком до 15 років
How: Співучасть

Передісторія
Між 1994 та 2003, Демократична Республіка Конго (ДРК) була втягнута у складний конфлікт 
із участю іноземних армій та місцевих бойовиків. Ця війна призвела до загибелі близько 
п’яти мільйонів людей. Томас Лубанга Дійло був одним з багатьох лідерів бойовиків. Він 
був головою Союзу Патріотів Конго (СПК), військової групи, яка проголошувала себе 
представником інтересів етнічної групи Хема в районі Ітурі на північному сході ДРК. 
Хема були учасниками багатьох серйозних злочинів, включаючи етнічні бійні, тортури, 
зґвалтування та використання дітей як солдатів.

Зокрема, про військове крило СПК під керівництвом Лубанги повідомляли, що вони 
мобілізують молодь, незалежно від віку, у школах та у селах. Деякі з цих мобілізаційних 
заходів були примусовими, включаючи викрадення. Це означало, що вербувалися діти 
віком до 15 років – що порушує міжнародне право – незалежно від того, чи робилося це 
з конкретним наміром. Дітей відправляли до тренувальних таборів, де їх били, пороли, 
ув’язнювали та неналежно годували. Молодих призовників жіночої статі ґвалтували. Дітей 
заохочували курити коноплю та пити алкоголь, і вони часто були одурманені.

МКС спочатку звинувачував Лубангу у тридцяти трьох злочинах. Після аналізу доказів, 
найсильніша частина допустимих доказів дозволила МКС звинуватити Лубангу у військових 
злочинах призову, мобілізації та активного використання як солдатів у військових діях дітей 
віком до 15 років.

РОЛЬ ВІДЕОЗАПИСУ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ:
ВІД ДРК ДО МКС
ОБВИНУВАЧ ПРОТИ ЛУБАНГИ

Система охорони речових доказів при їх передачі (chain of custody): просто 
означає, що МКС повинен знати, як відеозапис дістався з військових тренувальних таборів, 
де їх робили, до AJEDI‑Ka, а потім до МКС. По‑простому, через чиї руки запис пройшов по 
дорозі до МКС?

Співучасник: МКС визнає співучасником людину, яка робить необхідний внесок у спіль‑
ний план вчинення злочину. Цей необхідний внесок може бути зроблений, коли план 
складається, коли робиться підготовка до вчинення злочину або під час вчинення злочину.

ВИЗНАЧЕНО 
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2: Роль Відеозаписів 

СЛУХАННЯ ЩОДО ПІДТВЕРДЖЕННЯ ОБВИНУВАЧЕНЬ
Протягом наступних трьох років ОП МКС збирав докази проти Лубанги, включаючи відеодокази. 
Коли було зібрано достатньо допустимих юридичних доказів, був виданий ордер на арешт за об‑
винуваченням Лубанги у військових злочинах щодо призову, мобілізації та активного викори‑
стання дітей як солдатів у військових діях.

Після арешту було проведене попереднє засідання щодо Лубанги. На цьому слуханні Прокурор 
МКС повідомив суддям, що він планує показати дванадцять відеозаписів, які доводять, що 
існують суттєві підстави вважати, що Лубанга здійснював призов, мобілізацію та активне викори‑
стання дітей як солдатів, а тому повинен постати перед судом за злочини, в яких його обвинува‑
чують. Адвокати Лубанги просили суддів не долучати ці записи до матеріалів справи. Вони заяв‑
ляли, що записи не можуть бути визнані доказами та не можуть переглядатися суддями, тому що:

• не була доведена справжність записів,
• не була забезпечена система охорони речових доказів при їх передачі (chain of custody), та
•  деякі записи включали розмови на Свахілі та Кінгвана (місцеві мови), а адвокати Лубанги 

не довіряли перекладам прокурора.

Результат: Після дводенних дебатів судді прийняли рішення переглянути дванадцять відеозапи‑
сів. Врешті, коли вони приймали рішення, судді надали особливу вагу відеозаписам, які показу‑
вали відвідування таборів Лубангою, і вирішили, що дійсно були наявні суттєві підстави вірити, 
що Лубанга використовував у своїй армії дітей в якості солдат. Після цього на підставі усіх доказів 
судді вирішили, що Лубанга повинен постати перед судом. 

Ці фільми показують 
історію того, 

як діти‑солдати 
використовувалися 

у громадянській 
війні ДРК. Фільми 

включають зйомки 
тренування дітей 

у військових таборах 
та неспростовні 

свідчення 
демобілізованих 

дітей‑солдат, 
які перелічують 
жахливі спогади 

життя в якості 
солдат. Відеозаписи 

не є юридичними 
доказами.

ЗМІСТ ВІДЕО

РОЛЬ ВІДЕОЗАПИСУ НА РІЗНИХ СТАДІЯХ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

1: Роль Відеозапису
ПОЧАТОК РОЗСЛІДУВАННЯ
У 2003 році AJEDI‑Ka, неурядова організація працююча в ДРК, разом з іншими мужніми 
НУО, почала фіксувати на камеру використання дітей в якості солдат, додатково до їх інших 
методів збору доказів. AJEDI‑Ka пішла на цей ризик, сподіваючись, що колись військових 
лідерів, відповідальних за використання дітей в якості солдатів, притягнуть до кримінальної 
відповідальності.

Для досягнення цієї мети AJEDI‑Ka об’єднала зусилля з організацією WITNESS для 
виробництва двох фільмів щоб продемонструвати злочин проти прав людини «Обов’язок 
захищати»1 (14 хв.) та «На передовій»2 (15 хв.).

Після того як фільми були готові, AJEDI‑Ka зустрілася з командою слідчих ДРК в Офісі 
Прокурора (ОП) МКС. AJEDI‑Ka показала два фільми, щоб продемонструвати ОП широкий 
контекст фактів використання дітей в якості солдат, сподіваючись, що ОП розширить 
розслідування використання дітей в якості солдат у війні. Прокурор запросив в AJEDI‑Ka 
усі оригінальні необроблені записи та попросив AJEDI‑Ka вказати інформацію щодо шляху 
доказів.

Результат: Надання та передача цього відео репортажу, серед іншого, дала Офісу Прокурора 
МКС інформацію, необхідну для початку глибокого розслідування щодо вербування, 
мобілізації та використання дітей як солдат у східній ДРК.



ВІДЕО ЯК ДОКАЗ: СТАДІЇ ТА СТАНДАРТИ ДОКАЗУ V 1.0 

ЗА
КО

Н

vae.witness.org

8

ДОДАТКОВА 
ІНФОРМАЦІЯ

3: Роль Відеозапису
СУДОВИЙ ПРОЦЕС
Кожен злочин розбивається на так звані «елементи злочину». Наприклад, для того, щоб 
отримати обвинувальний вирок за важкий військовий злочин «призов, мобілізація та ак‑
тивне використання дітей як солдат у військових діях» одним із сімнадцяти елементів, які 
Прокурор МКС повинен був довести, є те, що деякі з солдат Лубанги були молодше 15 років.
У багатьох місцях на земній кулі легко довести вік. Документи такі як свідоцтва про народ‑
ження, записи в церковних книгах, реєстрація в школі, дипломи, права водія чи ідентифі‑
каційні картки виборця являються основними джерелами доказів для доказу віку. Медичні 
експерти можуть встановити приблизний вік шляхом перегляду рентген‑знімків кісток та 
зубів; іншою можливістю є запитати членів сім’ї або общини, скільки років дитині.
У цьому випадку документи, медичні заключення та свідки не були реальними джерелами 
доказів для доказування віку з таких причин:

• Документи або взагалі не існували або їх було надзвичайно важко одержати.
• Медичні експертизи не могли досить точно встановити вік дітей у ДРК, тому що 

моделі для встановлення віку базуються на здоровому та добре відгодованому євро‑
пейському та американському населенні; недоїдаючі діти‑солдати з суб‑сахарської 
Африки не підходили під жодний із цих критеріїв.

• Свідки не завжди могли безпечно розмовляти зі слідчими та інколи не могли сказати 
правду навіть якщо вони хотіли, тому що їх особистий добробут був під загрозою, 
якщо вони свідчили б проти військових.

Натомість Прокурор покладався частково на ряд відеозаписів, щоб показати, що деякі з при‑
зовників Лубанги були очевидно молодше 15 років. Записи показували дітей, по яких було 
видно, що їм немає 15 років

• в тренувальних таборах, де Лубанга підбадьорює молодих рекрутів;
• на службі охоронцями в ряді ситуацій, в тому числі як частина президентського 

конвою при пересуваннях, під час зустрічей для переговорів, а також біля резиденції 
Лубанги та його офісу;

• присутні на конвенціях, політичних промовах та зборах, на яких Лубанга звертався 
до аудиторій, що включали молодь. Він обговорює роботу, яку ще треба зробити, по‑
требу в тренуваннях та необхідність взяти в руки зброю та дякує аудиторії за надану 
підтримку; та

• присутні на «церемонії оцінювання», що включає отримання батьками солдатів їх 
військових оцінок.

Зразок запису вступної промови можна подивитися тут.3 

Захист заявляв, що неможливо достовірно розрізнити між 12‑ чи 13‑річним та 15‑ чи 16‑річ‑
ним лише на підставі відеозапису. Судді погодилися, що часто важко визначити вік особи 
з відеозапису і в свою чергу враховували відеодокази лише в тих випадках, коли відеозапис 
«ясно» показував, що дитина була молодше 15 років.

Результат: 14 березня 2012 Лубанга був визнаний винним в призові, мобілізації та активному 
використанні дітей як солдатів у військових діях та був засуджений до чотирнадцяти років 
ув’язнення.

Щоб дізнатися 
більше про 

елементи злочину, 
дивіться «Анатомія 

Злочину» або 
«Планування збору 
доказів» за адресою 

vae.witness.org/uk/
відео‑як‑доказ/

Цей запис 
переносить нас 

у судовий зал МКС, 
де Прокурор Луіс 

Морено Окампо 
проголошує свою 
вступну промову 

в судовому розгляді 
протии Томаса 
Лубанги Дійло.
Протягом своєї 

вступної промови 
він показує багато 

необроблених 
відеозаписів того, 

як, за його словами, 
діти знаходяться 

в ізольованих 
тренувальних 

таборах та служать 
охоронцями Лубанги.

ЗМІСТ 
ВІДЕО

http://bit.ly/1RX7Fe3
https://vae.witness.org/uk/відео-як-доказ/
https://vae.witness.org/uk/відео-як-доказ/
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4: Роль Відеозапису
АПЕЛЯЦІЯ
У травні 2014 року Апеляційна Палата МКС розглянула справу Лубанги. У головному 
фокусі дводенного слухання було питання, чи перші судді, які розглядали справу – судді 
в судовому розгляді – могли обґрунтовано встановити, що діти в уривках відеозапису 
були молодше 15 років.

Лубанга заявляв, що судді не могли покладатися на відеоуривки, які показують фізичний 
вигляд солдат для вирішення – поза обгрунтованими сумнівами – що люди, зображені на 
відеоуривках, були молодше 15 років.

Звинувачення підкреслювало, що судді мають здатність – та обовязок – оцінювати 
доказову силу відеозаписів та робити обгрунтовані висновки щодо віку зображених осіб. 
Звинувачення також наголошувало, що судді були дуже обережними і консервативними 
при розгляді відеодоказів.

Зокрема судді заявили під запис, що дійсно є обмеження щодо визначення віку на 
підставі фізичного вигляду в уривках відео. І справді судді не були переконані, що усі 
особи, про яких говорили, що їм менше 15 років, дійсно були молодше 15 років. У зв’язку 
з цим обмеженням судді були обережні та врахували велику міру похибки при перегляді 
відеозаписів та досягненні висновків щодо віку на підставі зовнішнього вигляду. Врешті 
решт вони були переконані, що певні особи, зображені на відеодоказах, були «ясно» 
молодше 15 років.

Апеляційний Суд вирішив, серед іншого, що судді «мали усі повноваження оцінювати 
відеозаписи та досягти обґрунтованого висновку щодо віку особи, знятої на них».

Результат: 1 грудня 2014 року засудження Лубанги було залишено в силі.

Відеозапис, показаний протягом вступної промови, МКС 
проти Лубанги
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По‑переше, відеозаписи, зроблені активістами, можуть ніколи не потрапити до 
судової зали. Але це не зменшує цінність відеозаписів для притягнення винуватих до 
відповідальності. Як демонструють розслідування та судовий процес над Лубангою, 
відеозаписи є корисними на різних стадіях, від ухвалення рішення про початок 
розслідування до визнання доказом у судовій залі. В цьому випадку відеозаписи 
використовувалися від початку до кінця процесу.

По‑друге, відеозапис, який ви робите, повинен бути належним та вірогідним. Одначе на 
ранніх стадіях кримінального процесу планка є нижчою – ваш відеозапис не обов’язково 
повинен відповідати тим же високим стандартам, які необхідні для того, щоб бути 
наданими як доказ у процесі – тому не потрібно переживати, якщо зроблений відеозапис 
не відповідає стандартам «готовності до суду». Він все одно може бути корисним.

По‑третє, відеодокази мають різні цілі в судовому процесі. У вищенаведеному прикладі ми 
бачили, як відеозапис був ключовим прямими (prima facie) доказом, який довів, що деякі 
особи з війська Лубанги були молодше 15 років.

ПІДСУМКИ ДОДАТКОВА 
ІНФОРМАЦІЯ

Щоб дізнатися 
більше про 

цілі, яким 
може слугувати 

відеозапис, 
дивіться «Усе про 

Докази» 
vae.witness.org/uk/

відео‑як‑доказ/

https://vae.witness.org/uk/відео-як-доказ/
https://vae.witness.org/uk/відео-як-доказ/
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ДОДАТКОВІ ДЖЕРЕЛА
МКС проти Лубанги
Рішення про Підтвердження Обвинувачення , 29 січня 2007.
http://www.mediafire.com/view/3h89ym762ozdduc/2007_1_29_ICC_v_Lubanga_Decision_on_Confirmation_
of_Charges.pdf

Рішення, 24 березня 2012.
http://www.mediafire.com/view/6t3eaaavg05c1zf/2012_3_14_ICC_v_Lubanga_Judgment.pdf

Апеляційне Рішення, 1 грудня 2014. 
http://www.mediafire.com/view/j4mdg7s4bqg591r/2014_12_1_ICC_v_Lubanga_Appeal_Decision.pdf

ПРИМІТКИ

1Обов’язок Захищати: http://bit.ly/1Od3Dyp
2На передовій: http://bit.ly/22e3Cyl
3Обвинувачення проти Лубанги – Вступна промова: http://bit.ly/1RX7Fe3

http://www.mediafire.com/view/3h89ym762ozdduc/2007_1_29_ICC_v_Lubanga_Decision_on_Confirmation_of_Charges.pdf
http://www.mediafire.com/view/3h89ym762ozdduc/2007_1_29_ICC_v_Lubanga_Decision_on_Confirmation_of_Charges.pdf
http://www.mediafire.com/view/6t3eaaavg05c1zf/2012_3_14_ICC_v_Lubanga_Judgment.pdf
http://www.mediafire.com/view/j4mdg7s4bqg591r/2014_12_1_ICC_v_Lubanga_Appeal_Decision.pdf
http://bit.ly/1Od3Dyp
http://bit.ly/22e3Cyl
http://bit.ly/1RX7Fe3

