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ОСНОВНІ ПРАКТИКИ

КРОК 1 Знайте ваші права до того як натисните кнопку «Rec»

Захистіть, зашифруйте, або видаліть конфіденційну осо-
бисту інформацію та контакти на вашому пристрою на той 
випадок якщо його конфіскують

Проведіть оцінку безпеки, щоб захистити себе і тих, яких 
фільмуєте.

Вирішіть які кадри вам варто засняти (наступна сторінка)

СКОРИСТУЙТЕСЯ ДАНИМИ ПРАКТИКАМИ ЩОБ ЗМІЦНИТИ ДОКА-
ЗОВУ ЦІННІСТЬ ВАШИХ ВІДЕОКАДРІВ

КРОК 2

КРОК 3

КРОК 4

Аби притягнути когось до відповідальності за злочин,  
юристи повинні довести:
Який злочин був скоєний;  

Хто його скоїв;  

Як злочинець скоїв злочин

Знімайте на відео кадри і деталі які надають інформацію щодо  
«ЩО», «ХТО» ТА «ЯК»

РОЗПОЧИНАЮЧИ ФІЛЬМУВАННЯ

Дізнавайтесь більше на vae.witness.org/ua/відео-як-доказ/КРОК 5

ВІДЕО ЯК ДОКАЗ: МІНІ ПОСІБНИК VAE.WITNESS.ORG

РІШЕННЯ 
ЩО ФІЛЬМУВАТИ

• Смерть спричинена вогнепальним 
пострілом

• Люди, яких б’ють або катують
• Поранення спричиненні 

жорстоким ставленням
• Шкода цивільному майну
• Пошкодження культурних об›єктів
• Діти зі зброєю в руках або які 

беруть участь у військових діях

• Формування поліції на акції 
протесту

• Уніформа і номера бейджа
• Номерні знаки службових 

автомобілів
• Військова техніка та серійні 

номери
• Виступи

Приклади кадрів які доводять «хто» і «як»

ВІДЕО ЯК ДОКАЗ: МІНІ ПОСІБНИК VAE.WITNESS.ORG

Приклади кадрів які доводять «що»



ОСНОВНІ ПРАКТИКИ 2:

КРОК 1 Встановіть вірні дату, час та GPS локацію на вашому приладі

Скористайтеся мікрофоном на камери і / або письмову до-
кументацію для запису:

• Ім’я оператора / Контактні дані
• Дата, час, місце
• Хто веде зйомку
• Кого та/або що є предметом зйомки

Ведіть зйомку стратегічно та логічно:

 √ Фільмуйте без пауз
 √ Зніміть різноманітність планів
 √ Витримуйте всі кадри по 10 секунд
 √ Рухайте камеру повільно
 √ Коли це можливо, використовуйте штатив, монопод або 

рівну поверхню для стабілізації камери

Задокументуйте письмово загальну ключову інформацію, 
включаючи інформацію про безпеку.

СКОРИСТУЙТЕСЯ ДАНИМИ ПРАКТИКАМИ 
ЩОБ ЗМІЦНИТИ ДОКАЗОВУ ЦІННІСТЬ ВАШИХ 
ВІДЕОКАДРІВ

КРОК 2

КРОК 3

КРОК 4

ФІЛЬМУВАННЯ ДЛЯ ДОКАЗІВ

ВІДЕО ЯК ДОКАЗ: МІНІ ПОСІБНИК VAE.WITNESS.ORG

ФІЛЬМУВАННЯ 
ДЛЯ ДОКАЗІВ

ВІДЕО ЯК ДОКАЗ: МІНІ ПОСІБНИК VAE.WITNESS.ORG

КОЛИ? ДЕ? ХТО?

СПИСОК ПЛАНІВ

ШИРОКИЙ

СЕРЕДНІЙ

КРУПНИЙ

ВИД ЗГОРИ

ГОРИЗОНТ ІЗ СОНЦЕМ АБО 
МІСЯЦЕМ

ОРІЄНТИР 3600 √

 √

 √

 √

 √

 √

 √



ОСНОВНІ ПРАКТИКИ 3:

КРОК 1 Захистіть носії  у польових умовах
• Тримайте вашу картку пам’яті у фізично безпеч-

ному місці, уникаючи конфіскації;
• Поміняйте використану картку на порожню і при-

ховайте використану;
• Зробіть негайне резервне копіювання на диск, 

який ви носите з собою або на захищений сервер.

Упорядкуй те ваші відео

Не змінюй те формат, імена фай лів або структуру оригіналь-
них відео. Назвіть папки стандартизованими іменами.

Відстежуй те свої  відео

За допомогою таблиці чи бази даних, фіксуйте інформацію 
про те, де ви зберігаєте матеріал і з ким ділитесь ним.

КРОК 2

КРОК 3

КРОК 4

ЗАХИСТІТЬ ВАШ ВІДЕОМАТЕРІАЛ

ВІДЕО ЯК ДОКАЗ: МІНІ ПОСІБНИК VAE.WITNESS.ORG ВІДЕО ЯК ДОКАЗ: МІНІ ПОСІБНИК VAE.WITNESS.ORG

Захистіть носії  інформації  вдома чи в офісі
• Установіть захист від запису на карті пам’яті перед 

ї ї  переміщенням;
• Створіть принай мні дві резервні копії  фай лу. Після 

копіювання жодним чином не змінюй те оригінал;
• Зберігай те копії  на окремих пристроях і в окремо-

му місці від оригіналу.

Дізнайтеся більше інформації щодо архивування відео 
на archive.witness.org

КРОК 1 Дізнай теся

Передача матеріалу та інформації  правозахисним 
організаціям, слідчим, поліції  та судам тягне за собою 
права та обов’язки. Ці права та обов’язки відрізняють-
ся залежно від того, з ким ви ділитеся інформацією. 
Виберіть посередника, якому ви довіряєте і який має 
навички, ресурси та інфраструктуру, щоб зберегти 
відео в безпеці.

Надай те супровідну інформацію

За можливості додай те роздрукований  або електро-
нний  підсумок:

• Часу, дати і точного місця знімання відео;
• Стислого фактичного огляду змісту відео;
• Імена і контакти опе-

ратора, осіб, присутніх 
у кадрі, та інших, хто 
має цінну інформа-
цію про подію і міг би 
поговорити із НУО або 
слідчим;

• Інформацію про безпеку

КРОК 2

КРОК 3

Вирішіть, як передати оригінальний  фай л

Якщо ви можете зустрітися і передати ваші кадри осо-
бисто, зробіть це. Якщо вам потрібно передати кадри 
за допомоги інтернету, дослідіть надійні варіанти для 
передачі кадрів безпечно. Дізнайтеся більше про без-
печні засоби передачі файлів на vae.witness.org/ua/
відео-як-доказ/

ОСНОВНІ ПРАКТИКИ 4:
ПОШИРЕННЯ ВІДЕО В ПРИВАТНОМУ 
ПОРЯДКУ 



розташування, місто, країну та кілька ключових опи-
сових слів про зміст відео.

Зробіть пошук вашого відео в Інтернеті простішим 
шляхом додавання тегів. Повторіть дату, час, спе-
цифічну розташування, місто, а потім країну додати 
слова, що описують зміст.

КРОК 2

КРОК 3

КРОК 4

ВІДЕО ЯК ДОКАЗ: МІНІ ПОСІБНИК VAE.WITNESS.ORG ВІДЕО ЯК ДОКАЗ: МІНІ ПОСІБНИК VAE.WITNESS.ORG

Додайте фактологічний опис. Повторіть інформацію 
вказану в назві, і фактологічний підсумок того, що 
показане у відео. Лише факти. Без особистих поглядів. 
Якщо це безпечно, додайте ім’я і контакти оператора 
або його організації.

Збережіть оригінал. Відео, завантажені на YouTube 
та інші майданчики, оптимізуються для відтворення 
онлайн, тобто оригінал відео стискається і позбавля-
ється необхідних даних, тож збережіть оригинал.

Якщо матеріал містить жорстокі сцени, напишіть «Містить 
жорстокі зображення порушень прав людини» у назві відео 
та короткий опис змісту, щоб попередити глядачів щодо 
змісту, та уникнути випадків коли YouTube та інші майданчики 
видаляють відео через порушення правил користування.

В жодному разі не вказуйте неправдиві 
дати, місцезнаходження або теги.

KEY POINTS

ОСЬ ПРИКЛАД:
НАЗВА

ОПИС І ТЕГІ

Більше інформації про завантаження та поширення онлайн 
відео на library.witness.org

ОСНОВНІ ПРАКТИКИ 5:
ПОШИРЕННЯ ВІДЕО ПУБЛІЧНО
ЯКЩО ВИ ВИРІШИЛИ, ЩО ПОШИРЮВАННЯ ВІДЕО 
ОНЛАЙН Є ЦІЛКОМ БЕЗПЕЧНИМ, КОРИСТУЙТЕСЯ 
НАСТУПНИМИ МЕТОДАМИ.

КРОК 1 Назва. Додайте коротку назву, яка включає дату, точне 

«Містить жорстокі сцени порушень прав людини:  
Сутички між протестуючими та правоохоронцями 
у Каїрі, Єгипет, 25 січня 2011»

Правоохоронці і протестувальники вступають у протистояння у той час, коли тисячі єгиптян збираються 
на площі Тахрір у Каїрі, Єгипет, протестуючи проти режиму президента Хосні Мубарака. Записано у вівто-
рок 25 січня 2011 року із 9:15 ранку».



ПЛАНУВАННЯ ЗБОРУ ДОКАЗІВ

Створіть План

Визначення

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.

Дізнавайтеся більше про планування на 
https://vae.witness.org/ua/відео‑як‑доказ/

ПРИКЛАД ПЛАНУ ЗБОРУ ДОКАЗІВ

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 рам-
ках 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.
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.

Підозрюваний мав намір 
підірвати фізичну безпеку 
потерпілого.

Неперервні кадри арешту, за якими адвокат зможе оцінити: 
‑ чи офіцер додержувався протоколу арешт чи ні; ‑ чи чинила 
жертва опір при арешті.
Неперервні кадри застосування сили підозрюваним по відно-
шенню 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

ВІДЕО ЯК ДОКАЗ: МІНІ ПОСІБНИК V 1.0



ЗЙОМКА БЕЗПЕЧНИХ МІСЦЬ ПОДІЙ
СПИСОК КАДРІВ10 КРОКІВ

Переконайтеся, що місце знімання безпечне

Створіть план зйомки

Додайте ввідну інформацію 

Зніміть вигляд згори та горизонт

Зніміть повільний огляд на 360 градусів 
із вихідної точки із 15-секундним інтервалом
Зніміть 10-секундні загальні плани 
із чотирьох кутів або боків сцени злочину
Зніміть 10-секундні середні плани 
із чотирьох кутів чи боків сцени злочину
Зніміть 10-секундні великі плани 
ключових доказів по спіралі
Заповніть звіт про зйомку

Додайте до відео карти, фотографії, 
малюнки і т.п. за потреби  

Зйомка безпечних місць подій

КРОК 1

КРОК 2

КРОК 3

КРОК 4

КРОК 5

КРОК 6

КРОК 7

КРОК 8

КРОК 9

КРОК 10

За потреби змінюйте кроки

горизонт 
із сонцем 
або місяцем

360º широкий середній закривати

КРОК 4 КРОК 5 КРОК 6 КРОК 7 КРОК 8

широкий
середній
закривати

КРОК 5

КРОК 6

КРОК 7

КРОК 8

360•
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КРОК 1 ХТО, КОЛИ І ДЕ: Вступна інформація

ЯК: Зорієнтуйте глядачів, описавши спосіб знімання

(НЕОБОВ’ЯЗКОВО) ЩО: Опишіть, які саме факти документує ваше відео

Завершення знімання

ДОДАВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ 
Якщо ви вирішили, що включати необхідну 
інформацію безпечно, додайте таку інформацію 
за допомогою мікрофона камери або аркуша паперу:

Почніть із запису свого імені, контактної 
інформації, дати, часу, місця та імен 
і контактів інших осіб, що можуть 
мати інформацію про подію.

Якщо доречно у вашій ситуації, додайте стислий 
фактичний опис вмісту, який побачить глядач.

Під час зйомки вкажіть, яким чином знімаєте 
сцену – із півночі на південь, згори і т.п.

Завершіть, вказавши час закінчення зйомки

• Адаптуйте до своєї ситуації
• Надавайте тільки факти

• Виключте непідтверджені думки
• Якщо потрібно знімати анонімно, дивіться «Техніки анонімного знімання»

КРОК 2

КРОК 3

КРОК 4

ОСЬ ЗРАЗОК
Мене звуть Морган Уеллс. Я працюю на організацію 
ДОКАЗ, і зі мною можна зв’язатися за адресою 
morgan@xxxxx.com або телефоном +1 111.222.3333. 
Цей відеоматеріал знятий 25 січня 2015 року, починаючи 
із 10:08 ранку, на 800 Уолл Стріт, Нью Йорк, NY, США. 

Інші особи, які були присутні на місці зі мною і 
можуть надати інформацію про затримання на 
розі Уолл Стріт та Перл СТріт у Нью Йорку:

• Джон Сміт, 800 Уолл Стріт, 5th Floor, New York,
NY, США, john@xxxxx.com , +1 111.222.3333; та

• Джейн Вільямс, 800 Wall Street, 5th Floor, New York,
NY, США, jane@xxxxx.com , +1 111.222.3333

Зйомка проводилася із 6-го поверху, з вікна на пів-
денно-східному куті будинку. Я знімаю з вікна, дивля-
чись на сцену злочину на розі вулиць Уолл Стріт та Перл 
Стріт. Це єдина вигідна позиція, з якої я міг знімати.

ДОДАТКОВО: Дане відео документує можливе перевищення 
сили департаментом поліції Нью Йорка проти афроамери-
канського чоловіка 20-25 років. Жодних протестів у той мо-
мент не відбувалося, і я не знаю, що спричинило інцидент.

Я закінчив знімати о 10:30 ранку.

ВІДЕО ЯК ДОКАЗ: МІНІ ПОСІБНИК VAE.WITNESS.ORG V 1.1



МІНІ ПОСІБНИК: ДОВЕДЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ V 1.0

Первинні докази ‑ це релевантна та достовірна 
інформація про те, що сталося. Іншими 
словами, “Який злочин було скоєно? “

Докази причетності ‑ це релевантна та достовірна 
інформація, яка дозволяє довести, хто відповідальний 
за скоєння злочину. Іншими словами, вона дозволяє 
довести “Хто” і “Як” вчинив злочин (наприклад 
вчинення злочину власноруч, змова, пособництво 
і підбурювання, відповідальність командуючого).

Доказ поінформованості ‑ це релевантна та достовірна 
інформація, яка показує, що військове командування 
або цивільний лідер отримав інформацію, 
тобто вони знали або повинні були знати, що 
люди під їх командуванням коїли злочини.

Під дистанційним керуванням, як правило, розуміється 
ситуація, коли високопосадовий військовий, 
воєнний або цивільний командир, який не 
є безпосередньо присутнім, а замість цього керує 
людьми з безпечної відстані від місця подій.

Громадяни‑свідки і правозахисники знаходяться 
в унікальному становищі, щоб збирати докази 
злочину, причетності та поінформованості.

КЛЮЧОВІ ВИЗНАЧЕННЯ

ДОВЕДЕННЯ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

МІНІ ПОСІБНИК: ДОВЕДЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ V 1.0

• Процес катування  
• Неозброєна особа неодноразово зазнає побиття 

національною поліцією
• Збройні сили стріляють по неозброєній особі 
• Травми отриманні після застосування надмірної сили
• Братні могили  
• Пошкодження цивільного майна, такого як школи та 

лікарні
• Пошкодження культурних об’єктів 
• Діти, які носять зброю або приймають участі в бойових 

діях
• Білборди з ненависницькими висловлюваннями 
• Зона ураження внаслідок можливого збройного нападу  
• Нездорові умови праці
• Діти, які працюють на заводах
• Неадекватні умови утримання
• Мародерство гуманітарної допомоги в ході перебігу 

подій або ліквідації наслідків
• Погіршення екологічної обстановки, такі як візуальне 

забруднення водних джерел
• Інше

ЯК ВІДЕО МОЖЕ СВІДЧИТИ ПРО ТЕ, ЩО СКОЄНО 
ЗЛОЧИН?

ДОВЕДЕННЯ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
Приклади відео як…

ПЕРВИННІ ДОКАЗИ



• Поліцейські формування на протестах
• Уніформа та номерні знаки
• Паспорти або інші офіційні документи, які 

ідентифікують особу
• Номерні знаки службових автомобілів
• Військова техніка, наприклад, як стрілецька зброя, 

великокаліберна зброя, захисні механізми, ракетні 
боєголовки, танки, літаки і т. д.

• Серійні номери на військовій техніці
• Виступи лідерів і тих, над ким у них є влада
• Контрольно‑пропускні пункти
• Пересування військ
• Будівлі, де злочинці розмістили свій штаб із засобами 

зв’язку, такими як супутникові тарілки, радіо і т. д.
• Відео документів, які не можна чіпати через загрозу 

небезпеки, тому зміст знято на відео або фото
• Відеозапис інтерв’ю з винними, ув’язненими або 

перебіжчиками
• Інше

ЯК ВІДЕО МОЖЕ ПОКАЗАТИ ЗВ’ЯЗОК МІЖ 
ЗЛОЧИНОМ І ЗЛОЧИНЦЕМ?

ДОВЕДЕННЯ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Приклади відео як…

ДОКАЗИ ПРИЧЕТНОСТІ

МІНІ ПОСІБНИК: ДОВЕДЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ V 1.0

• Трансляція по телебаченню злочинів або ліквідації 
наслідків злочинів

• Публічні виступи представників ООН або національних 
лідерів, де показано відеокадри вчинення злочинів 
з закликами припинити їх подальше скоєння

• Публічні виступи винних, які були дистанційно 
віддалені, з визнанням факту скоєння злочинів на 
передовій

• Винні на місці подій зі своїми військами
• Використання винними засобів зв’язку
• Інтерв’ю з винними, в яких вони визнають факт 

вчинення злочинів
• Інтерв’ю з ув’язненими і перебіжчиками, в яких вони 

визнають, що мали зв’язок із дистанційно віддаленим 
командуванням і лідерами

• Відеозвіти, які були зроблені та поширенні 
неурядовими організаціями, на яких задокументовано 
злочин

• Інше

ЯК ВІДЕО МОЖЕ ПОКАЗАТИ ЩО ЗЛОЧИНЕЦЬ 
ЗНАВ АБО МАВ ЗНАТИ?

ДОВЕДЕННЯ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Приклади відео як…

ДОКАЗИ ПОІНФОРМОВАНОСТІ

МІНІ ПОСІБНИК: ДОВЕДЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ V 1.0



КОНТРОЛЬНИЙ ЛИСТ: НАТИСКАТИ «ЗАПИС» ЧИ НІ?
ЗЙОМКА ПРЕЛІМІНАРНІХ ОПИТУВАНЬ

ВІДЕО ЯК ДОКАЗ: МІНІ ПОСІБНИК VAE.WITNESS.ORG

Рішення, чи записувати опитування на камеру, загалом нелегке. В ідеалі, 
ви б хотіли мати можливість відповісти «так» на кожне з перелічених 
нижче питань для того, щоб прийняти рішення про зйомку.

ТАК НІ
Чи існують пропагандистські причини для 
запису цього свідчення додатково до доказових 
причин?

Чи логістично легше знімати свідчення, ніж 
записати їх письмово?

Чи безпечно записувати особу людини (ім’я, 
обличчя та голос)?

Чи ймовірно, що особа може надати релевантну 
інформацію?

Чи схоже, що це буде єдина можливість для 
когось поговорити з цією людиною?

Чи ця особа здається вам правдоподібною та 
надійним свідком?

Чи це опитування на камеру швидше дасть 
можливість опитуваній людині виговоритись (чи 
знову пережити відчуття жертви)?

Чи низька вірогідність того, що пізніше будуть 
дані суперечливі свідчення?

Чи можливо отримати поінформовану згоду? 
(Дивись детальніше нижче)

Чи я маю можливість безпечно зберегти цей 
відеозапис?

KЛЮЧОВІ ПИТАННЯ ПІД ЧАС ПОПЕРЕДНЬОГО 
ОПИТУВАННЯ НА МІСЦІ

КОНТРОЛЬНИЙ ЛИСТ: 

ВІДЕО ЯК ДОКАЗ: МІНІ ПОСІБНИК VAE.WITNESS.ORG

Ось список ключових питань для попереднього опитування на місці:

Що вас хвилює щодо вашої безпеки? Ви бажаєте, щоб ми зробили 
якісь дії під час зйомки чи після цього для мінімізації ваших ризиків 
та/або ризиків для вашої громади?

Як вас звати? Будь‑ласка назвіть по буквам.

Будь‑ласка, назвіть дату, час та місце опитування.

Будь‑ласка, назвіть дату, час та місце події, про яку ми будемо 
говорити.

Ви можете описати, що трапилося? Звідки ви знаєте?

Як це трапилося на вашу думку? Чому ви так вважаєте?

Ви можете сказати, з ким це трапилося? Звідки ви знаєте?

Якщо ви маєте свою точку зору щодо того, чому це трапилося, поді‑
літься, будь‑ласка своїми думками щодо цього. На чому базується 
ваша точка зору?

Якщо це не є небезпечним, ви можете повідомити імена та контак‑
тну інформацію ще якихось осіб, що були на місці події або мають 
інформацію про подію?

Чи є якісь свідки, з якими нам було б варто поговорити, на вашу 
думку, або будь‑які матеріальні докази, які нам було б варто зняти 
(такі як майнова шкода, травми, зони враження, кульові отвори або 
шкода довкіллю)?

Чи можемо ми або інші особи зв’язатися з вами знову, щоб дізнати‑
ся подальший розвиток подій або зробити більш детальне опиту‑
вання? Якщо так, як ми зможемо з вами зв’язатися? Яка ваша 
адреса, номер телефону, електронна пошта або інша контактна 
інформація?



ЧИ ПОВНОЦІННИХ ІНТЕРВ’Ю
ЗЙОМКА ПЕРВИННИХ ОПИТУВАНЬ 

• проводиться збирачем доказів;
• проводиться на місці події, під час або одразу після 

події;
• фіксується у спонтанний спосіб;
• коротше за тривалістю;
• спрямоване на збір базової інформації; і
• має допомогти встановити, чи є інші свідки або 

матеріальні докази, про які відомо свідку.

Попереднє Опитування на Місці Події зазвичай 
(але не завжди)…

• проводиться навченим правозахисником або слідчим;
• проводиться у безпечній комфортабельній обстановці;
• віддалений у часі та відстані від місця події;
• фіксується у плановому порядку;
• довший за тривалістю;
• спрямований на збір детальної інформації про все, що 

особа може пригадати; і
• має встановити, чи є інші свідки або матеріальні 

докази, про які відомо свідку.

Допит зазвичай (але не завжди)…

ВІДЕО ЯК ДОКАЗ: МІНІ ПОСІБНИК VAE.WITNESS.ORG

ЧИ ПОВНОЦІННИХ ІНТЕРВ’Ю
ЗЙОМКА ПЕРВИННИХ ОПИТУВАНЬ 

ВІДЕО ЯК ДОКАЗ: МІНІ ПОСІБНИК VAE.WITNESS.ORG

ПЕРВИННІ ОПИТУВАННЯ НА МІСЦІ ПОДІЇ

ПОВНОЦІННЕ ІНТЕРВ’Ю



ПРОВЕДЕННЯ ПРЕЛІМІНАРНІХ 
ОПИТУВАНЬ  
ДО ЗАПИСУ

Підготуйте своє обладнання

Проаналізуйте та miнiмізуйте загрози безпеці

Знайте, що ви повинні дізнатися, і чому

Підготуйте допоміжні матеріали заздалегідь

Оберіть свідків

Оберіть безпечне, приватне та інформативне 
місце для опитування
Оберіть особу, яка проводить опитування

Створіть зручні умови для опитуваного

ВІДЕО ЯК ДОКАЗ: МІНІ ПОСІБНИК VAE.WITNESS.ORG ВІДЕО ЯК ДОКАЗ: МІНІ ПОСІБНИК VAE.WITNESS.ORG

хто є оператором і командою та які ваші ролі;
мету інтерв’ю;
чому його постійно проситимуть пояснити свої відповіді;
наслідки того, що опитуваний дасть інтерв’ю;
хто потенційно може побачити відеозапис;
як відеозапис буде використаний та поширений;
що опитуваного можуть попросити дати більш детальне 
інтерв’ю або, в деяких випадках, свідчити в суді*;
що його участь добровільна;
що не буде винагороди; і
що вони можуть відмінити свою згоду під час інтерв’ю і що 
відеозапис може бути знищений на місці; якщо вони відмі‑
нять згоду після опитування, логістичні та юридичні прак‑
тики можуть зробити неможливим знищити свідчення.

Починайте з розмови без камери, щоб забезпечити, що ваш 
опитуваний розуміє:

ДО ЗАПИСУ

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ:
ПРОВЕДЕННЯ ПРЕЛІМІНАРНІХ 
ОПИТУВАНЬ  

КРОК 1: 

КРОК 2: 

КРОК 3: 

КРОК 4: 

КРОК 5: 

КРОК 6: 

КРОК 7: 

КРОК 8: 



ПРОВЕДЕННЯ ПРЕЛІМІНАРНІХ 
ОПИТУВАНЬ  
ПРОТЯГОМ ЗАПИСУ
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ПРОТЯГОМ ЗАПИСУ

КОНТРОЛЬНИЙ ЛИСТ: 
ОТРИМАННЯ ПОІНФОРМОВАНОЇ 
ЗГОДИ  

Отримайте поінформовану згоду на камеру

Встановлення кадру, освітлення та звук

Додайте загальну інформацію на камеру

Ставлення питань

Продовжуйте запис

Опитуйте по одній особі

Слухайте уважно та адаптуйте ваш план при необхідності

Знімайте додаткову інформацію

Завершення опитування

НА КАМЕРУ – До того, як почати задавати питання про подію, 
запитайте наступне:

Якщо ситуація з безпекою дозволяє, будь‑ласка назвіть ваше ім’я, 
а також дату і місце цього інтерв’ю.

Будь‑ласка поясніть своїми словами, що ми тут робимо.
Ви можете сказати мені, хто може побачити цей відеозапис та як 
він буде поширений?
Ми можемо показати ваше обличчя та використовувати ваше 
справжнє ім’я та голос на цьому відеозаписі?
Чи є будь‑які інші обмеження на використання та поширення цього 
інтерв’ю, про які нам необхідно знати?
Ви розумієте, що ваша участь є добровільною і що ви можете 
відмовитися давати відповідь на будь‑яке запитання і закінчити 
процес зйомки в будь‑який час для того, щоб поставити запитан‑
ня, зробити перерву або повністю припинити?
Чи вас повідомили, що жодної винагороди за ваше опитування не 
буде та що ми не можемо допомогти з будь‑якими подальшими 
послугами?
Чи вас повідомили, що можливо вам потрібно буде провести 
подальше, більш детальне опитування?
Якщо підходить до конкретного випадку, чи вас повідомили, що 
існує можливість, що вас викличуть свідчити в суді? (Як збирач 
доказів, ви не можете сказати точно, чи особу викличуть свід‑
чити в суді. Однак, якщо ви думаєте, що це може статися, будьте 
чесними щодо цього.)
Чи інтерв’ю проводиться відповідно до наданої вами згоди, як було 
обговорено?
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ПРОВЕДЕННЯ ПРЕЛІМІНАРНІХ 
ОПИТУВАНЬ – 
ПІСЛЯ ЗАПИСУ
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ЗАВЕРШЕННЯ ЗАПИСУ

КОНТРОЛЬНИЙ ЛИСТ: ОТРИМАННЯ 
ПОІНФОРМОВАНОЇ ЗГОДИ –

Перевірте безпеку

Продумайте наступні кроки

Надайте підтримку після опитування

Підбийте підсумок

Заархівуйте та захистіть

Вчіться з власного досвіду

НАПРИКІНЦІ ІНТЕРВ’Ю – Коли камера ще записує, запитайте опитуваного 
наступне:  

Ви хотіли би щось поправити чи додати якусь додаткову 
інформацію?
Чи мали місце якісь погрози, обіцянки чи стимули, які вплинули на 
ваші відповіді?
Чи свідчення, які ви дали, правдиві, наскільки вам відомо?
Чи у вас є якісь додаткові міркування щодо безпеки, враховуючи, 
що ви розповіли?
Як найкраще можна продовжити роботу з вами, якщо буде 
необхідно?

ПІСЛЯ ІНТЕРВ’Ю ‑ Вимкнувши камеру, зверніть увагу на наступне:

Задокументуйте та зберігайте ваш відеоматеріал належним 
чином в безпечному місці
Прийміть рішення щодо поширення вашого матеріалу, і, якщо так, 
то з ким, коли і як?
Якщо це необхідно, і якщо ви в змозі, надайте контактну інфор‑
мацію психолога або центру допомоги постраждалим 
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 ͦ КОГО МОЖНА ВПІЗНАТИ НА ВІДЕО ТА ЯКИМ ЧИНОМ ВОНИ 
ПРЕДСТАВЛЕНІ?
Чи особи, яких знімають на відео, усвідомлюють це? Яким чином їх 
поява в кадрах, якщо їх побачить широка аудиторія, вплине на них 
або їх співтовариство?

 ͦ ЧОГО ХОТІВ ДОСЯГТИ ФІЛЬМУВАЧ?
Мета кадрів полягає в тому щоб висвітлити порушення? Чи для 
заохочення до ненависті чи страху, чи реклами насильства?

 ͦ ХТО Є ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ?
Відео було призначене для широкої аудиторії, чи воно було знято 
для певної, обмеженої аудиторії?

 ͦ ЧИ МІСТИТЬ ВІДЕО ШОКУЮЧІ АБО ГРАФІЧНІ ЗОБРАЖЕННЯ?
Чи є графічні кадри зайві, чи вони важливі для документування 
конкретної події? Як ви можете попередити вашу аудиторію, перш 
ніж вона його перегляне?

 ͦ ВИ ВПЕВНЕНІ, ЩО ВІДЕО Є СПРАВЖНЄ?
Чи можна відео було маніпулювати або неправильно ввести 
в оману глядачів?

 ͦ ЯКЕ ЦІЛЬОВЕ ПРИЗНАЧЕННЯ ПОШИРЕННЯ ВІДЕО?
Чи переважують потенційні вигоди від поширення відео 
потенційні ризики?

КЛЮЧОВІ ПИТАННЯ ДО ТОГО 
ЯК ПОШИРЮВАТИ ВІДЕОКАДРИ 
СВІДКА

МІНІ ПОСІБНИК: ЕТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ VAE.WITNESS.ORG

СТВОРІТЬ СТАНДАРТИ

МІНІ ПОСІБНИК: ЕТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ VAE.WITNESS.ORG

КОНТРОЛЬНИЙ СПИСОК: 
ЕТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ РОЗРОБІТЬ СТАНДАРТИ В ВАШІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ 

ЩОБ ВИЗНАЧИТИ ПРАВИЛА ЩОДО ЕТИЧНОГО 
ПОШИРЕННЯ ВІДЕО СВІДКІВ
Ось деякі міркування які варто зауважити:

 ͦ В яких ситуаціях ви будете використовувати відео без згоди 
осіб які зазняті?

 ͦ В яких випадках ви захищатимете конфіденційність та 
анонімність осіб в кадрах?
Чи будете розмивати обличчя жертв жорстокого поводження? 
Дітей? Активістів? Винних?

 ͦ Як ви будете розповсюджувати відеокадри публічно?
Посилання на оригінальне відео онлайн? Додадете відео до 
власного онлайн контенту? Створите нову версію на свєму 
каналі?

 ͦ Яким чином ви вкажете джерело і контекст кадрів для 
вашої аудиторії?

 ͦ Якщо у ви не змогли веріфікувати з упевненістю події зо-
бражені на відео, як ви вирішуєте, чи варто його використо-
вувати далі і як пояснити ці невизначеності глядачам?

 ͦ Коли кадри містять графічні зображення, ви поширюєте, 
додаєте або посилаєтесь на них?
Як ви попереджаєте глядачів?

 ͦ В тих випадках, коли кадри створюються групами ненави-
сті, ви ширюєте відео далі?
Посилання на оригінал? Показуєте скріншот? Чи взагалі 
відмовляєтесь від поширення будь‑якого з елементів відео?




