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Відео може бути потужним інструментом для документування порушень прав людини 
в момент їх порушення— зображення того, як цивільні особи зазнають тортур, незаконне 
знесення будинків, насильственне примушування до праці або як хімічні речовини 
незаконно скидаються в чисті водоймища. Проте, якщо ви займаєтеся збором інформації 
для забезпечення правосуддя і притягнення до відповідальності за скоєний злочин 
у довгостроковій перспективі, ви можете задокументувати набагато більше, ніж просто сам 
злочин.

Відео, на якому зазнято фактичне порушенням є важливим для успішного притягнення 
злочинця до відповідальності. Воно продемонструє:

• Які порушення прав людини мали місце (вбивства, тортури, зґвалтування, торгівлі 
людьми, надмірне використання сили, пошкодження майна, чи був злочин масовим, 
чи він мав місце під час озброєних протистоянь).

Але юристи також повинні довести:
• Хто вчинив злочин; і
• Як саме обвинувачений вчинив злочин (наприклад, чи діяв він власноруч, чи було 

злочин спланованим, чи був він вчинений на замовлення).

Якщо ви живете в місці, де щодня відбуваються масові звірства або порушення прав людини, 
цей розділ посібника є, можливо, найбільш вартий вашої уваги. Кадри, на яких зафіксовано 
вчинення злочину, є, без сумніву, цінними, але ваші зусилля, спрямовані на фільмування 
доказів причетності або того, що особа була в курсі злочину можуть виявляться більше 
важливими для забезпечення правосуддя та притягненні до відповідальності за скоєний 
злочин у довгостроковій перспективі.

ДОВЕДЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ:
ДОКАЗИ ПРИЧЕТНОСТІІ ДО ЗЛОЧИНУ

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.

ВСТУП
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СЛОВО ЕСКПЕРТА
«Довівши, що злочин мав місце, зазвичай ви виконали лише 10% роботи складної кримінальної 
справи. Довівши, що командир, який не був присутній на місці скоєння злочину, повинен 
понести кримінальну відповідальність за свою роль у вчиненні злочину, ви впорайтеся 
з іншими 90%. Дуже важливо отримати не тільки первинні докази вчинення злочину, 
а й докази, що продемонструють, яким чином і ким він був вчинений.»

‑ Доктор Вільям Вілей, Директор Комісії з Міжнародного правосуддя і Відповідальності

МЕТА

ЧАСТИНА I

Мета даного розділу ‑ надати вам інформацію, про те чому важливо зафіксовувати на камеру, 
«хто» і «як» вчинив злочин, на додаток до зйомки самого злочину. Довгострокова мета 
полягає в тому, щоб зібранні вами матеріали допомогли слідчим легше встановити зв’язок 
між злочинцем (особливо, якщо винний фізично не був присутнім на місці подій) та самим 
злочином, так щоб в кінці кінців він постав перед судом.

Ми розбили цей розділ на три частини:

ЗАКОН: ЯКИМ ЧИНОМ ЛЮДИНА МОЖЕ ПРИЙМАТИ УЧАСТЬ У СКОЄННІ ЗЛОЧИНУ?

ЧАСТИНА II ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВІЙСЬКОВИХ КОМАНДИРІВ ТА ІНШИХ НАЧАЛЬНИКІВ

Якщо ви вже знайомі з законодавчою базою або хочете перейти одразу до відеоматеріалів, 
за допомогою яких можна довести причетність, пропустіть Частину III, у який мова піде про 
способи отримання кадрів, що свідчать про причетність або про те, що та чи інша особа була 
в курсі злочину.

ЧАСТИНА III ЯК ВІДЕО МОЖЕ ДОПОМОГТИ ДОВЕСТИ ПРИЧЕТНІСТЬ?

Цей розділ не повинен бути конкретним керівництвом, що роз’яснює закон. 
Замість цього, він спрощує складні до сприйняття нормативно‑правові 
норми, щоб допомогти вам визначити, куди треба наводити камеру. Метою 
є не перетворення очевидців порушень прав людину на слідчих або юристів, 
а скоріше допомогти документалісту на передовій відзняти кадри, які є більш 
корисним для професійних слідчих та юристів, щоб довести відповідальність за 
скоєння злочину. Якщо ви зацікавлені в отриманні додаткової інформації щодо 
законодавчої бази, перегляньте список додаткових джерел у кінці цього розділу.

КЛЮЧОВИЙ МОМЕНТ 
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ОСНОВНІ ВИЗНАЧЕННЯ 
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).

Вид відповідальності або форма участі є специфічним 
юридичним терміном, що описує «Як» хтось вчинив злочин.

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

ДОДАТКОВА 
ІНФОРМАЦІЯ

Читайте більше 
про релевантніть 

та відповідальність 
у «Усе про докази» 
за посиланням vae.

witness.org/uk/
відео‑як‑доказ/

https://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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В ситуаціях конфлікту може виявитися, що є тисячі винних у вчиненні 
безлічі злочинів. На жаль, система міжнародного кримінального 
правосуддя не має людських або фінансових ресурсів для переслідування 
кожного окремого злочинця для кожного злочину у таких ситуаціях.

Відштовхуючись від практичних обмежень, принципово важливою метою 
системи міжнародного кримінального правосуддя є не покарання кожного 
окремого злочинця, а спроба покарати винних найвищого рівня. Такими винними 
швидше за все будуть не ті, хто тиснув на гачок на передовій, або проводив 
тортури власноруч. Вони будуть високопосадовцями, які, під захистом штабного 
командування, або приватних будинків, далеко від кровопролиття, планували 
і замовляли злочини, а також командували військами, руками яких були скоєнні 
злочини. Існує надія, що притягнення високопосадовців до відповідальності 
за масштабні, системні злочини, військові злочини і геноциди зможе:

• Покласти край безкарності високопосадовців;
• Сприяти профілактиці таких злочинів у майбутньому;
• Стати символом шляху до нового суспільства, де верховенство права поважає 

та забезпечує права людини.

Для того, щоб посадити таких високопосадовців за грати і втілити такі грандіозні 
мрії, докази причетності та поінформованності, є вкрай необхідними.

Важливо також відзначити, що на додаток до міжнародного трибуналу, ми 
покладаємося на національні суди, а також комісії з встановлення істини та 
примирення у справі, що стосується притягненні винних до відповідальності – 
в тому числі тих, хто скоїв злочини своїми руками. Тобто, ми повинні визнати, 
що навіть коли міжнародні суди співпрацюють поруч з національними судами 
та комісіями з встановлення істини та примирення для притягнення винних до 
відповідальності, на жаль, багато хто з них так і залишиться непокараним. 

ПРИМІТКА ПРО СИСТЕМУ 
МІЖНАРОДНОГО ПРАВОСУДДЯ
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Дві або більше людини вчиняють 
злочин, шляхом планування, 
організації або керування, 
навіть якщо вони не беруть 
безпосередньої участі у скоєнні 
злочину.

Якщо ви читаєте про те, як довести відповідальність за скоєння злочину, ймовірно будете 
зустрічати словосполучення «види відповідальності» або «форма участі». Ці фрази лише 
є лише юридичними термінами, під якими слід розуміти такі питання: «Яким чином 
злочинець брав участь у вчиненні злочину?» або, «Якою була їх роль у злочині?». Нижче 
наводиться коротка інформація про те, «Як?» обвинувачений міг скоїти злочин.

ЧАСТИНА I

Особисте скоєння злочину

ЮРИДИЧНІ ТЕРМІНИ 
СТОСОВНО «ЯК»

НЕЮРИДИЧНІ ВИЗНАЧЕННЯ

ЗАКОН: ЯКИМ ЧИНОМ ЛЮДИНА МОЖЕ 
ПРИЙМАТИ УЧАСТЬ У СКОЄННІ ЗЛОЧИНУ?

Співучасть, Змова 
або Спільне злочине 
підприємство

Пособництво 
і Підбурювання

Підбурювання або 
Заохочення

Замовлення злочину

Відповідальність за злочин, 
вчинений підлеглим

Людина скоює злочин своїми 
руками.

Особиста допомога людині, 
яка скоює злочин своїми 
руками, таким чином значно 
сприяючи вчиненню злочину.

Спонукання, заклики, 
заохочення або примушення 
когось до скоєння злочину.

Коли людина або група людей, 
які уособлюють у собі владу, 
доручають іншій особі вчинити 
злочин.

Коли людина або група людей, 
які уособлюють у собі владу, 
знали або повинні були знати, 
що особи, на яких вони мали 
вплив, скоюють злочини 
і вони не зупинили їх.

ПРИКЛАДИ

Група військових офіцерів, які 
беруть участь у фізичних катуваннях 
ув’язненого.
АБО
П’ятеро людей сидять за столом, 
домовляючись пограбувати банк 
і плануючи як зробити це.

Злочинець, який тисне на курок 
пістолета, масово розстрілює мирне 
населення.

Особа, яка забезпечує злочинців 
автомобілем, щоб вони дісталися місця 
злочину, зброєю для вчинення злочину 
або коштами для фінансування, 
планування та скоєння злочину.

Лідер, який виступає на мітингу, 
заохочуючи слухачів взяти до рук 
зброю і вбивати своїх сусідів.

Письмова інструкція лідера 
військовослужбовцям, в якій він дає 
військовим розпорядження катувати 
і стратити будь‑якого ймовірного 
ворога.
Воєнний командир, який 
знає, що підконтрольні йому 
військовослужбовці катують 
і вбивають мирних жителів, але не 
робить нічого, щоб зупинити їх.

ВІ
ДЕ

О
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Крадіжка зі зломом, грабіж, крадіжки, вторгнення, пограбування, все це зазвичай означає 
те ж саме в залежності від законодавства, що діє на території, де ви проживаєте. Однак, 
практично, під всіма цими словами мається на увазі, наприклад, що хтось увірвалася 
до вашого будинку і взяв (або намагався взяти) ваші речі. Одна дія. Різні слова.

Так само, як різні суди мають різні терміни для одних і тих же злочинів, різні суди мають 
різні слова для опису способів, якими людина може приймати участь у скоєнні злочину. 
Вище наведено перелік неюридичних термінів, які описують, «Як» людина може вчинити 
злочин. Якщо ви вирішили стати експертом в цій галузі, вам буде цікаво дізнатися технічні 
юридичні терміни, якими користуються в судах, а також безліч нюансів, які пов’язані 
з цими словами. До поки вищеперерахованих термінів буде достатньо для вас.

ПРО ЮРИДИЧНІ ТЕРМІНИ 
РІЗНІ СЛОВА. ОДНЕ ЗНАЧЕННЯ.

?ЯК?
Замовник

Виконавець

Конспіратор, пособник

Підбурювач

Співвиконавець

Командир або інший начальник

ВБИЙТЕ ЇХ УСІХ!

ВІ
ДЕ

О
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ПРАКТИЧНИЙ ПРИКЛАД

Основне
Трибунал: Міжнародний Кримінальний Трибунал по Руанді (МКТР)
Який злочин: Геноцид
Хто: Жорж Руджу, ведучий на радіо Radio Télévison Libre des Milles Collines (RTLM), 
Фердинанд Нахімана, співзасновник RTLM, Жан‑Боско Барайягвіза, співзасновник RTLM
Як: Підбурювання

Передісторія
Радіо Radio Télévison Libre des Milles Collines (RTLM) було заснована в 1993 році і належало 
членам сім’ї та друзям тодішнього Президента Руанди Жювеналя Хабіарімана. Радіо RTLM 
було відомим кращими диск‑жокеями у Руанді. Його популярна суміш африканської 
музики, новин і політичного аналізу зробили його однією з найпопулярніших радіостанцій 
в Руанді.

6 квітня 1994 року літак президента Хабіарімана був збитий ракетою. Президент 
Хабіарімана належав до етнічної більшості в Руанді Хуту, а атака ще більше розпалила 
неприязнь між етнічними групами Хуту і Тутсі. Державні діячи, більшість з яких належали 
до Хуту, використали атаку для підбурювання та запуску великої кампанії етнічних чисток 
проти меншини Тутсі. Зокрема, цей інцидент змотивував журналістів RTLM заохочувати 
послідовників Хуту вбивати своїх сусідів Тутсі. На радіохвилях RTLM журналісти робили 
такі (і не тільки) заклики до своїх слухачів:

ЯК ЗЛОЧИНЕЦЬ МОЖЕ ВЧИНИТИ ЗЛОЧИН
МІЖНАРОДНИЙ КРИМІНАЛЬНИЙ ТРИБУНАЛ РУАНДИ ПРОТИ 
РУДЖІ, НАХІМАНА ТА БАРАЙЯГВІЗА

«Ви повинні вбивати [Тутсі], вони таргани…»

«Всі хто слухає нас, повстаньте, і ми зможемо боротися за нашу Руанду… Борітеся зі зброєю, що 
є у вашому розпорядженні, ті з вас, хто має стріли зі стрілами, ті, хто має списи зі списами… Візьміть 
вашу традиційну зброю.. ми всі повинні боротися [проти Тутсі]; ми повинні покінчити з ними, знищити їх, 
видавити їх зі всієї країни… Не повинно бути жодного спасіння для них, взагалі жодного.»

«Не знаю, чи Бог допоможе нам винищити [Тутсі]…, але ми повинні самі знищити цих поганих людей… 
Вони повинні бути знищені, тому що немає іншого способу.»

«Ви повинні більше працювати, могили ще не повні.»

Засновник RTLM, 
Фердинанд Нахімана

ВІ
ДЕ

О
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На початку липня 1994 року близько 1 000 000 руандців — здебільшого Тутсі — були 
вбиті. У 1995 році Міжнародний кримінальний трибунал Руанди (МКТР) запустив 
процедуру переслідування осіб, відповідальних за геноцид та інші серйозні порушення 
міжнародного права. Серед багатьох людей, які опинилися під слідством і зазнали 
судових переслідувань за участь у злочині, опинилися керівники та журналісти RTLM.

Очевидно, що аудіозаписи не можуть розглядатися як фактичні докази вбивства, тобто 
як «первинні докази злочину». Замість цього аудіозаписи вказують на те, «Хтo» повинен 
бути притягнутий до відповідальності за геноцид, і «Як» вони брали участь у злочині — 
підбурювання в даному випадку — таким чином юристи могли виявити відповідальних.

Результат:
• Жорж Руджу, ведучий на радіо RTLM, проти якого було порушено кримінальну 

справу, визнав себе винним у підбурюванні до геноциду. Він був засуджений до 
12 років ув’язнення.

• Фердинанд Нахімана та Жан‑Боско Барайягвіза, співзасновники RTLM, були 
притягнуті до відповідальності і засуджені за геноцид. Нахімана отримав 
30‑років ув’язнення, а Барайягвіза 35 років.

По‑перше, є шість загальних способів того, як людина може вчинити 
злочин — підбурювання є лише одним з них. У той час як кадри 
вчинення злочину самі по собі безумовно є цінними, також вам 
потрібно довести, «Як» злочин було скоєно. Не забувайте про це.

По‑друге, прокурори у цьому випадку використовували аудіо, не відео. 
Нижче наведені деякі ідеї про те, як ви могли б використовувати відео, 
щоб показати, як хтось вчинив такий злочин, як підбурювання.

Відео‑записи, на яких винні закликають інших навколо них 
вчиняти насильницькі і незаконні дії, такі як:

• публічні виступи
• трансляція інтерв’ю
• проповіді до громад
• білборди
• знаки, які носять протестуючі на мітингах
• протестуючі пісні на мітингах

ПІДСУМКИ 
РОЗГЛЯНЬТЕ 

ВАШУ СИТУАЦІЮ

Перегляньте 
вищезазначений 

перелік «Як» 
людина може 
скоїти злочин 

і запишіть 
різноманітні 

шляхи як на вашу 
думку злочинці 

скоюють їх 
у вас в регіоні. 

Потім випишіть 
способи як можна 
використати відео 

щоб показати «Як».
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«Відповідальність командирів і других начальників» означає, що військові та цивільні лідери можуть 
бути винними у злочині, скоєному їх збройними силами, якщо вони були поінформовані про 
злочини і вчасно не запобігли йому.

У попередньому розділі ми описали багато способів того, як злочинці можуть бути задіяні в скоєнні 
злочину. У цій частині ми зосередимо увагу на «відповідальністі командирів і других начальників», 
тобто на одному з шести загальних видів відповідальності (modes of liability). Нам важливо уважно 
розглянути цей вид відповідальності, тому що високопосадові командири грають саме цю роль 
у скоєнні масових і системних злочинів, знаходячись на відстані від місця подій, де були поширені 
порушення прав людини. Важливо зрозуміти, що ви можете зняти на відео те, що могло б допомогти 
довести цей вид участі у злочині!

Після того як ви показали, який злочини було скоєно, командир, який не приймав безпосередньої 
участі у ньому на місці подій, може понести відповідальність, якщо є достатньо доказів, щоб зв’язати 
командира зі самим злочином. Нижче ми покажемо три елементи складу злочину, які адвокати 
повинні довести для того, щоб притягнути до відповідальності командування.

ЧАСТИНА II
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВІЙСЬКОВИХ КОМАНДИРІВ 
ТА ІНШИХ НАЧАЛЬНИКІВ

ЕЛЕМЕНТ 1 Він здійснював оперативне командування та мав контроль над його людьми.

ЕЛЕМЕНТ 2 Знала або мала знати, що її люди скоювали злочини.

ЕЛЕМЕНТ 3 Не прийняв заходів для попередження цих злочинів.

КЛЮЧОВІ ВИЗНАЧЕННЯ 
Під «відповідальністю командирів і других начальників» зазвичай розуміють 
відповідальність за наказ військового командування або настанову вищого цивільного 
керівництва вчинити злочин. Тут ми будемо використовувати такий термін як 
дистанційне керування, маючи на увазі військове, воєнізоване і цивільне командування.

Дистанційний керівник, як правило, є командир високого рангу армії, воєнізованих 
або цивільних угрупувань, який не були присутніми на місці подій, а замість цього 
керували людьми з місця, яке знаходиться на безпечній відстані від передової.
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ЕЛЕМЕНТ 1 Доведіть що він здійснював оперативне командування 
та мав контроль над його людьми.

КЛЮЧОВИЙ ПРИНЦИП
Щоб притягнути до відповідальності командирів і других начальників за злочини вчинені 
їх підлеглими, дистанційно віддалені командири повинні мати можливість так званого 
«оперативного командування та контролю над людьми, які скоювали злочини». Іншими 
словами, командир повинен мати фактичну владу приймати і виконувати рішення. Буде 
недостатньо того, що влада командира була закріплена юридичними документами або 
Конституцією. Він чи вона дійсно мали нести відповідальність за війська, які скоювали 
злочин. Давайте розглянемо два Практичних приклади щоб зрозуміти, що означає оперативне 
командування та контроль.

ПРИКЛАД: Оперативне командування в Англії
Питання: Які з нижче перелічених інституцій здійснюють оперативне командування 
британськими збройними силами у 2015 році?

А: Королева Англії Б: Прем’єр‑міністр Камерон В: Начальник штабу збройних сил Сер Хофтон Г: Інша особа

Відповідь: За Конституцією королева Англії є верховним головнокомандувачем збройних 
сил у Великобританії. Однак, на практиці, британський уряд має владу над військами 
і командуванням збройних сил через Міністерство оборони. Отже, якщо ви відповіли Б або В, 
у вас гарне розуміння принципів функціонування оперативного командування!

Іншими словами, королева має право на командування лише на папері, а не на практиці. 
Прем’єр‑міністр і головнокомандувач можуть здійснювати оперативне командування. 
Оскільки королева має владу тільки на папері, а не фактично, вона не може нести 
відповідальність за дії збройних сил Великобританії (якщо, звичайно, в Англії нічого не 
зміниться!). Прем’єр‑міністр і головнокомандувач, з іншого боку, можуть бути притягнуті до 
відповідальності.

?
ВІ

ДЕ
О
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ЕЛЕМЕНТ 1 Продовжено з попередньої сторінки

ПРИКЛАД: Ісламська Держава Іраку та Леванту (ІДІЛ)
Тепер давайте розглянемо інший приклад для контрасту. У 2014 році Ісламська Держава Іраку 
та Леванту стверджувала, що Ісламська Держава простирається з північно‑західної частини 
Сирії до Іраку. Однак, міжнародне співтовариство офіційно не визнає ні проголошення 
Ісламської Держави, ні жодної формально закріпленої влади за лідерами ІДІЛ. Натомість, 
більшість частини світової спільноти визнає лідерів ІДІЛ терористами, яких розшукують 
за скоєння військових злочинів і злочинів проти людства.

Хоча мало інформації про структуру керівництва ІДІЛ є широковідомою, станом на 2015 рік 
вважалося, що людина, відома як Абу Бакр Аль Багдаді, володіє абсолютною владою над 
збройними силами ІДІЛ. Цієї фактичної влади є достатньо, щоб коли‑небудь (незважаючи 
на відсутність офіційних документів, які б «офіційно» підтверджували владу Аль Багдаді) Аль 
Багдаді може понести відповідальність за цілий список злочинів.

Для того, щоб притягнути винного до відповідальності за дистанційне 
керування діями інших людей, адвокат повинен довести, що ця людина дійсно 
відповідала та здійснювала оперативне керування і контроль над ними. Це 
цілком логічно. Нижче наведено приклади з повсякденного життя:

Якщо ви вчитель і у вас є клас семи‑річних дітей, ви відповідаєте за них перед школою 
та батьками за те, що відбувається у вашому класі. Ви не несете відповідальності 
за те, що відбувається в класі 10‑річних учнів, яких навчає інший вчитель, чий клас 
розташовано вниз по коридору. Так само, як ви не повинні нести відповідальність 
за те, на що ви не маєте впливу, так і командир, який дистанційно віддалений, не 
можемо нести відповідальність за дії військ, які він або вона не контролює.

ПІДСУМКИ 

Сирія

Іорданія

Туреччина

Саудівська Аравія

Іран
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ПРАКТИЧНИЙ ПРИКЛАД

Основне
Трибунал: Конституційний суд Гватемали
Який злочин: Геноцид, Злочини Проти Людства включаючи вбивства, тортури, сексуальне 
насильство та примусове переселення
Хто: Хосе Ефраїн Ріос Монтт, Президент Гватемали, 1982‑1983
Як: Відповідальність за керівництво (та за віддачу наказу)

Передісторія
У 1982 році молодий режисер Памела Йейтс вирушила до Гватемали для зйомок фільму про 
геноцид корінного народу в Гватемалі, який мав місце в той час. Перебуваючи там, їй була 
надана рідкісна можливість провести інтерв’ю з Президентом Ріосом Монттом. Частина цього 
інтерв’ю з’явилася у відомому фільмі «Коли гори тремтять» 2.

Двадцять п’ять років потому, один з адвокатів, який розслідував справу Президента Монтта, 
дізнався про інтерв’ю і спитав Йейтс, чи має вона, як і раніше, повну, неперемонтовану версію 
інтерв’ю. Йейтс пішла до її комірки зберігання в Нью‑Джерсі, де вона приступила до того, що 
вона назвала археологічними розкопками відходів монтажу 25‑річної давності у вигляді 16 мм 
плівки та чверть‑дюймового аудіозапису.

ЕФЕКТИВНИЙ ТА ОБІЗНАНИЙ КОМАНДИР
КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД ГВАТЕМАЛИ ПРОТИ МОНТТА

ДОКАЗИ ЕФЕКТИВНОГО КОМАНДУВАННЯ
Для того, щоб забезпечити обвинувачення, прокурори повинні довести, що Президент Монтт 
мав:

• Змогу здійснювати оперативне командування та контроль над силами, які скоїли те, 
що зараз відомо як воєнна політика Гватемали «спалена земля»;

• Обізнаність про діяльність його силових структур;
• Змогу, але не зупинив вчинення злочинів своїми військами.

Пам’ятаючи це, ознайомтесь зі стенограмою нижче з одно‑хвилинного відеоуривку з фільму 
«Граніт: Як спіймати диктатора».3 Цей фільм є продовженням проекту Йетс про несподівану 
роль, яку зіграли її кадри 1982 року у справі проти Президента Ефраїна Ріоса Монтта про 
геноцид.

Дивитися цей 
одно‑хвилинний 

уривок кліпу 
з «Граніт: 

Як спіймати 
диктатора» на 

vimeo.com/35763021. 
Якщо ви не маєте 

часу або доступу до 
перегляду кліпу, він 
показує, як режисер 

Памела Йейтс, поряд 
з одним з адвокатів 

обвинувачення, 
переглядає 

і обговорює заново 
кадри інтерв’ю Йейтс 
з президентом Ріосом 

Монтто 2 червня 1982.

ЗМІСТ  
ВІДЕО

http://skylight.is/films/when-the-mountains-tremble/
https://vimeo.com/35763021
https://vimeo.com/35763021
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У цьому відео президент Монтт зізнається у всьому, що адвокати мали довести. Тобто, він 
мав «оперативне» командування і «поінформованість» (про це мова далі!). Після перегляду 
інтерв’ю Йейтс із президентом Монттом, адвокат обвинувачення пояснює, як слова Монтта 
демонструють, що «Він контролював всю армію. Він віддавав накази, яким всі слідували. Що 
він точно знав, що саме за весь цей час робила армія. І те, що у випадку, якщо він не зможе 
контролювати армію, яким командуючим він тоді буде?»

Юридичним терміном для цього типу доказів є докази «prima facie», тому що вони напряму 
доводять дві з трьох елементів відповідальності командування: а) оперативне керування; б) 
обізнаність. Адвокатам все ще треба довести третю ознаку, тобто «бездіяльність», а також 
узгодити це інтерв’ю з іншими доказами. У неюридичних термінах це «явні докази». У ході 
судового процесу, цей відео‑кліп служив ключовим доказом для сторони обвинувачення, який 
свідчить, що Президент Монтт мав право оперативного командування і контролю над його 
військовими силами і він знав, що вони робили.

Йейтс: Що ви скажете на звинувачення в тому, що армія масово вбиває селян в горах?

Президент Монтт: Я хотів би сказати, я вірю в свободу думки.

Йейтс: Чи здійснює армія репресії?

Президент Монтт:  Немає жодних репресій з боку армії. Наша сила – у нашій здатності приймати 
важкі рішення. Це найголовніше. Армія готова і здатна діяти, бо, якщо 
я не можу контролювати армії, що я тут роблю?

Стенограма кліпу:

Skylight Pictures 
випустили 

короткометражний 
23‑серійний фільм, що 

дає вам можливість 
опинитися в залі суду, 
щоб побачити, як Ріос 

Монтт постав перед 
судом за геноцид 
і злочини проти 

людства в Гватемалі. 
Щоб переглянути 

деякі епізоди цього 
історичного процесу 

завітайте на «Слідство 
над диктатором: 
судовий розгляд 

справи по геноциду 
в Гватемалі».

ДОДАТКОВА 
ІНФОРМАЦІЯ

Ми можемо винести декілька уроків з цієї історії.

По‑перше, зберігайте цінні кадри, бо вони можуть бути корисним 
через деякий час (навіть через десятиріччя або пізніше).

По‑друге, хоча безумовно цінними є кадри вчинення злочинів, 
кадри, що допомагають нам зрозуміти «Хто» вчинив злочин і «Як» 
вони це зробили можуть виявитися навіть більш важливими.

По‑третє, докази причетності часто виявляються не такими кадрами, що 
включають у випуск вечірніх новин, але вони можуть виявитися неоціненими.

Нарешті, оскільки медіапростір продовжує розвиватися, деякі лідери можуть бути 
обережними з публічним вихвалянням, у той час як інші можуть використовувати 
відео або соціальні медіа для розповсюдження інформації про свої «успіхи». Отже, 
незалежно від того які кадри ви використовуєте, відзняті вами або союзниками, 
чи знайдені на Facebook або Twitter, для активістів і слідчих вкрай важливо 
дослідити різні платформи, які можуть вказати на докази, підтверджуючі зв’язок 
між командуючими, які дистанційно керували процесом, та злочином.

ПІДСУМКИ 

http://skylight.is/films/dictator-in-the-dock/
http://skylight.is/films/dictator-in-the-dock/
http://skylight.is/films/dictator-in-the-dock/
http://skylight.is/films/dictator-in-the-dock/
http://skylight.is/films/dictator-in-the-dock/
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ЕЛЕМЕНТ 2 Доведіть, що командування «знало або мало знати», 
що його або її люди скоювали злочини

КЛЮЧОВИЙ ПРИНЦИП
Доведіть, що командування «знало або мало знати», що його або її люди скоювали злочини. 
Щоб довести це, слідчі та юристи шукають докази того, що вони була в курсі злочину. Нижче 
для кращого розуміння цього принципу ми розглянемо приклад Центральноафриканської 
Республіки.

КЛЮЧОВЕ ВИЗНАЧЕННЯ 
Докази поінформованості є релевантна і надійна інформація, 
яка демонструє, що військове, воєнне або цивільне командування отримало 
інформацію, в якій їх попереджали, що їх збройні сили скоюють злочин.

Щоб притягнути до відповідальності командирів за злочин вчинений підлеглим, адвокат повинен 
довести третю ознаку, тобто показати, що командування, яке дистанційно керувало процесом, «не 
перешкоджало» вчиненню злочину. Іншими словами, вони не зупинили підпорядкованих ним людей, 
вчиняючи злочини. Давайте подивимося на простий приклад з повсякденного життя, щоб з’ясувати, 
що це означає.

ПРИКЛАД: ХОРОШИЙ НАЧАЛЬНИК ПРОТИ ПОГАНОГО
Якщо ви пілот комерційних авіаліній, ваш бос несе часткову відповідальність за ваші навчальні 
польоти, обізнаність та дотримання протоколів авіації, а також самі польоти.

Скажімо, ви попалися на керуванні літаком у нетверезому стані. Ваш бос також несе відповідальність 
за вашу дисципліну. Якщо ваш бос цілеспрямовано закриває очі на ваші протизаконні дії і, як 
і раніше, дозволяє літати у нетверезому стані, ваш бос може також нести відповідальність за 
будь‑який збиток, спричинений внаслідок аварії літака, яким ви керували, будучи нетверезим, тому 
що він або вона «не попередили це», тобто не зупинили вас, коли ви вчиняли неправильно.

Це ж стосується і військового, воєнного та цивільного командування. Командири відповідальні 
за тренування, контроль і покарання своїх військ або підпорядкованих ним людей. Якщо ці люди 
скоюють злочини на фронті, вони знали, або повинні були знати про ці злочини, і потім не змогли 
зупинити своїх людей, тобто ці командири «не перешкоджали».

Тоді виникає питання: як ви могли б зафіксувати таку бездіяльність на відео? Здається це неможливо, 
так? Давайте подивимося на дані з місця подій, щоб побачити, на що ви могли б навести камеру.

КЛЮЧОВИЙ ПРИНЦИП

ЕЛЕМЕНТ 3 Доведіть, що командування «не перешкоджало»

ВІ
ДЕ

О
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ПРАКТИЧНИЙ ПРИКЛАД

Основне
Трибунал: Міжнародний Кримінальний Суд (МКС) 
Який злочин: Вбивство, як воєнний злочин і злочини проти людства, зґвалтування, як 
воєнний злочин і злочини проти людства, мародерство як воєнний злочин.
Хто: Жан‑П’єр Бемба Гомбо  
Як: Відповідальність командування

Передісторія
У жовтні 2002 року особиста армія Жан‑П’єра Бемба Гомбо, Рух за Визволення Конго 
(РВК), нібито перетнула кордон із своєї фортеці на півночі Демократичної Республіки 
Конго (ДРК) до сусідньої Центральноафриканської Республіки (ЦАР), щоб допомогти 
Президенту Анжи‑Феліксу Патассе подавити спробу державного перевороту.

ЧАСТИНА 1: ОБІЗНАНИЙ КОМАНДИР
МІЖНАРОДНИЙ КРИМІНАЛЬНИЙ СУД ПРОТИ БЕМБИ

Бемба постав перед судом за проведення руйнівної і широкомасштабної кампанії 
зґвалтування, вбивств і грабежу в ЦАР, де зґвалтування було головним методом, котрий 
використовувавсяя для тероризування цивільного населення. За словами прокурорів 
у МКС, армія Бемби ґвалтувала жінок і дівчат перед їх сім’ями, а також ґвалтувало 
чоловіків і поважних старійшин, щоб публічно принизити їх.

Бемба стверджував, що війська не були під його безпосереднім командуванням 
(елемент 1) і спростував звіти відносно злочинної діяльності його війська, як такі, 
що «не відповідають дійсності». Ми не будемо розглядати докази прокурорів, які 
свідчать, що він мав право оперативного командування. Замість цього, ми перейдемо 
безпосередньо до доказів обвинувачення того, що він знав, що його війська скоювали 
злочини (елемент 2). Давайте розглянемо деякі «докази того, що він був в курсі злочину» 
зібрані прокурорами, щоб довести, що Бембі було добре відомо, що війська РВК 
фактично вчиняли злочини.

ВІД 
ЕКСПЕРТА

СТАТУС 
СУДОВОГО 
РОЗГЛЯДУ

«Не схожий на 
окремого гвалтівника, 

зброя Бемби була не 
автомат, а ціла армія»
Прокурор МКС, Луіс 

Морено Окампо, 
вступна промова, 

МКС проти Бемби

На час листопада 
2015 року, вирок 

щодо справи Бемби 
не було винесено 

міжнародним 
кримінальним судом. 

Відслідковувати 
новини по судовій 
справі можете тут: 

ijmonitor.org/category/ 
jean‑pierre‑bemba‑

gombo/
summary/

http://www.ijmonitor.org/category/jean‑pierre‑bemba-gombo/summary/
http://www.ijmonitor.org/category/jean‑pierre‑bemba-gombo/summary/
http://www.ijmonitor.org/category/jean‑pierre‑bemba-gombo/summary/
http://www.ijmonitor.org/category/jean‑pierre‑bemba-gombo/summary/
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МЕМОРАНДУМИ ТА 
ПУБЛІЧНІ ВИСТУПИ

ДОКАЗИ ТОГО, ЩО ОСОБА 
БУЛА В КУРСІ ЗЛОЧИНУ, ЩО 
ВОНА «ЗНАЛА АБО МАЛА 
ЗНАТИ»:

ЧОМУ ЦЕ СВІДЧИТЬ ПРО ТЕ, ЩО БЕМБА БУВ 
ПОІНФОРМОВАНИЙ ПРО ЗЛОЧИНИ, ЯКІ ВЧИНЯЛИ ПІДЗВІТНІ 
ЙОМУ ВІЙСЬКОВІ ФОРМУВАННЯ:

СВІДКИ ТА ВІЙСЬКОВІ 
ЗВІТИ ЩОДО СИТУАЦІЇ

СВІДЧЕННЯ, ЯКІ 
ПІДТВЕРДЖУЮТЬ 
ВИЩЕЗАЗНАЧЕНЕ

МІЖНАРОДНІ ЗМІ

ЗВІТИ НЕУРЯДОВИХ 
ОРГАНІЗАЦІЙ

У листопаді 2002 року Бемба дав публічний виступ перед війська‑
ми в столиці ЦАР Бангі. Перш ніж він виступив, місцеві керів‑
ники Бангі презентували пам’ятку Бембі. Цією пам’яткою його 
проінформували, що його солдати РВК вбивають мирних жителів 
і проводять масові зґвалтування. У своєму виступі Бемба визнав 
існування військових звітів щодо проведення руйнівної і широко‑
масштабної злочинної кампанії, яку проводили військові РВК.

Свідки заявили, що всі військові та повстанські формування мали 
систему звітності з місця подій. Зокрема, правила проведення 
операцій РВК вимагали, щоб найнижче командування подавала 
звіти з місця подій вищому керівництву кожні 24 години. 
Доповідь повинна була охоплювати такі аспекти, як операції, 
розвідки, логістика та людські жертви.

У своїх свідченнях жертви також зазначили, що Бемба:
• Мав постійний і прямий контакт з військовим 

командуванням через різноманітні засоби зв’язку, такі 
як радіо, рації, супутникові телефони і факси;

• Відвідував ЦАР під час військової кампанії 
і спілкувався з командуванням та військовими.

Репортажі, які робили Міжнародне Радіо Франції, БіБіСі, 
Голос Америки та інші повідомляли про ці злочини, а значить 
інформували і Бембу про злочини його військ.
Звіти неурядових організацій, в тому числі організації 
Міжнародної Амністії та Міжнародна федерація з прав людини, 
які описували як попередні кримінальні звинувачення проти 
військ Бемби, так і те, що лідери РВК знали про звинувачення, 
а також злочини, скоєні у період часу, що розглядається.

Відео відсутнє у списку доказів. Одна з основних причин полягає в тому, що у 2002‑2003 рр. 
жителі села в ЦАР, які зазнали нападу, мали декілька (якщо взагалі такі мали) камери 
для зйомки подій. Якщо б ситуація у ЦАР відбулася сьогодні, ось деякі ідеї про те, як 
задокументувати на відео докази того, що Бемба був в курсі злочину, а також, що він знав або 
мав знати про злочини вчинені його військами.

ПЕРЕВІРТЕ 
СВОЇ 

НАВИЧКИ
Якщо це може бути 

застосовано у вашій 
ситуації, розгляньте, 

як ви могли б 
використовувати 

відео, щоб довести 
те, що командування 

«знало або мало 
знати». Складіть 

список.
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ПІДСУМКИ

Відео:
• Виступів, де Бемба визнає злочини;
• Скоєння злочинів або результати таких злочинів, трансльовані по телебаченню 

або через Інтернет платформи, які Бемба скоріше за все міг бачити;
• Скоєння злочинів або результати таких злочинів зазначенні у письмових звітах 

неурядових організацій, які отримали широкого розповсюдження;
• Використання Бембою засобів зв’язку;
• Бемба зі своїми військами на місці подій у ЦАР;
• Виступів представників ООН, де вони офіційно демонструють докази злочинів 

перед світовою спільнотою.

Крім того, громадяни можуть фільмувати форми, символи префектури, латки, або 
обладнання, які використовували солдати, які вчиняли злочини, для ідентифікації саме 
військових Бемби серед інших військових. Публічне поширення кадрів такого типу, також 
доведуть до відома Бемби цю інформацію, попереджаючи його можливе правдоподібне 
заперечення обізнаності у цьому в майбутньому.

БЕМБА – ОБІЗНАНИЙ КОМАНДИР
По‑перше, щоб притягнути до відповідальності командира, який здійснював 
дистанційне керування, треба довести, що він «знав або мав знати» про участь його 
або її людей у скоєнні злочину. Щоб довести це, слідчі і юристи збирають «докази 
того, що він був в курсі» ‑ інформацією, яка б повідомляла про скоєння злочину.

По‑друге, відео може продемонструвати, що вище керівництво знали 
про злочини, але це потребує планування і стратегії зйомок відео, яке б 
відповідало юридично закріпленим вимогам до необхідних доказів.

По‑третє, якщо це буде безпечним, може виявитися важливим широке 
оприлюднення доказів того, що та чи інша особа була в курсі (наприклад, 
скоєння військовими злочину або виступи офіційних осіб, в яких вони 
говорять про деталі злочину), тому, що це коли‑небудь може завадити 
злочинцю сказати: «я не знав» під час судового розгляду.
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ПРАКТИЧНИЙ ПРИКЛАД
ЧАСТИНА 2: БЕМБА НЕ ПЕРЕШКОДЖАВ ВЧИНЕННЮ ЗЛОЧИНУ
МІЖНАРОДНИЙ КРИМІНАЛЬНИЙ СУД ПРОТИ БЕМБИ

Припустимо, що обвинувачення довело перші дві ознаки, тобто, що Бемба мав 
можливість «оперативного командування і контролю» та «знав або мав знати», далі 
прокурори повинні довести «бездіяльність». Бемба стверджував, що його не можна 
звинувачувати у «бездіяльності», а солдати РВК, які скоїли злочини, постали перед судом 
і були покаранні за скоєні злочини. Звинувачення не погоджувалося з цим.

Щоб довести бездіяльність, обвинувачення в першу чергу покладається на показання 
свідків. Наприклад, свідки заявили, що: 

• Рух за Визволення Конго мав Кодекс поведінки військових, який було написано 
французькою мовою, але більшість солдатів, які не належали до кола вищого 
командування, не говорили французькою, а замість цього говорили на лінгала, 
тобто вони не могли прочитати Кодекс.

• Також ці солдати були зазвичай неграмотні, а це означає, що незалежно від мови 
написання, прості солдати не могли прочитати Кодекс і не могли точно знати, 
про що в ньому йдеться без словесного пояснення.

• Бемба не представив чітких доказів того, що він і його командири намагалися 
проінформувати всіх своїх військових про Кодекс поведінки РВК.

• Зацікавленість у дотриманні Кодексу поведінки стримала б просування РВК далі 
вглиб ЦАР від кордонів ДРК, тобто «Основною метою [операції] було скоріші 
подальші завоювання, ніж ознайомлення з питаннями дисципліни.»

• Польові командири нічого не робили, коли бачили, що їх військові скоюють 
злочини.

• Підсудний Бемба стверджував, що не притягував до відповідальності 
командирів, які були присутні при скоєні солдатами РВК злочинів проти 
цивільних осіб. Замість цього, є підозра, що судові справи стосувалися лише 
низькопосадовців, що забезпечувало безкарність командування.

• Не зважаючи на те, що Бембі було відомо про вбивства цивільних осіб і масові 
зґвалтування, судові справи, які запроваджував Бемба проти солдат РВК не 
включали в себе звинувачення у вбивстві або зґвалтування. Замість цього їх 
судили за менші провинності, такі як вимагання.

• Солдати низького рангу, які отримали багато‑річні тюремні ув’язнення за 
вчинені злочини, були помилувані по закінченню всього кілька‑місячного 
покарання, як тільки незалежні спостерігачі і міжнародне співтовариство 
покидало регіон.

• Адвокати і судді які переглядали судові справи, були призначені Бембою, 
і вироки для солдатів РВК, також були винесені Бембою.
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Відео також відсутнє в цьому списку доказів через переліченні вище причини ‑ в кишені 
кожного не було камери в 2002‑ 2003 рр. Однак, відео могло би зіграти важливу роль 
в підкріпленні і зміцненні доказової бази, оскільки захист Бемби піддавав сумніву всі 
показання, перераховані вище. Якщо ситуація в ЦАР відбулася сьогодні, ось деякі ідеї про 
те, як можна було б використати відео, щоб показати, що Бемба не перешкоджав своїм 
військовим вчиняти злочини.

Відео:
• Воєнного кодексу РВК французькою мовою;  
• Солдатів РВК з передової, які розмовляють на лінгала, а не французькою;  
• Виступу Бемби перед військами до їх дислокації; 
• Як командири на передовій спостерігають (але не перешкоджають) скоєнню 

солдатами злочинів;  
• Розмов між Бембою та його командирами про те, що робити зі злочинами, які 

вчиняють солдати;
• Запасів награбованих речей на базах РВК, або в домах командування;  
• Шевронів на формах, що вказують на ранг солдатів, які були засуджені за злочини;
• Судових справ проти солдат РВК, в тому числі зачитування звинувачень 

і оголошення вироку;  
• Солдатів, яких було визнано винними, і які беруть участь у військових заходах 

з часом і датою, що вказують на не виконання вироку в повній мірі.

На додаток громадяни можуть зафільмувати як:  
• Командири збирають свої війська і заохочують їх до скоєння злочинів;
• Командири беруть участь у скоєнні злочину зі своїми військами;
• Командири використовують награбовану на передовій власність, таку як 

вкрадений транспортний засіб;
• Будь‑які церемоній або паради на честь військ, які були помічені у скоєнні 

злочинів.

Безперечно, «бездіяльність» важко, проте не неможливо, зняти на відео. Якщо б ви 
перебували в селі, де офіцери низького рангу віддавали накази на лінгала замість 
французької, а потім вбивали мирних жителів, в той час як командири нічого не зробили 
щоб зупинити звірства, це відео може підсилити показання свідків, викладені вище. Попри 
це, ваша безпека та безпека тих, хто навколо вас є першочерговими.

ПЕРЕВІРТЕ 
СВОЇ 

НАВИЧКИ
Якщо це може бути 

застосовано у вашій 
ситуації, розгляньте, 

як ви могли б 
використовувати 

відео, щоб довести 
те, що командування 

«не перешкоджало 
скоєнню злочину». 

Складіть список. 
Якщо ваш список 

дуже короткий, не 
тривожтеся. Знайдіть 

все що можете щоб 
підтвердити інші 
докази які ви вже 

зібрали.

По‑перше, щоб притягнути до відповідальності командира або іншого начальника, 
треба довести, що військові командири або цивільні лідери, які здійснювали дистанційне 
керування, «не перешкоджали« особам, над якими у них був контроль, скоювати злочин.

По‑друге, відео може показати бездіяльність, але ви повинні подумати, як це 
показати. Ви не повинні діяти інстинктивно. Це вимагає нестандартного мислення. 
Відео може бути чи не бути для вас кращим інструментом у розслідуванні, тому 
добре подумайте, як воно може допомогти та чи варто ризикувати заради нього.

ПІДСУМКИ
БЕМБА НЕ ПЕРЕШКОДЖАВ 
ВЧИНЕННЮ ЗЛОЧИНУ
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Цінність

За словами слідчих, у справах про порушення прав людини майже все, що командир 
говорить в ході конфлікту може знадобитися пізніше для розслідування і кримінального 
провадження. Так, в той час як запис та/або збір промов, інтерв’ю, заяв та громадських 
виступів можуть здатися марними починаннями, але з високою вірогідністю ваші 
зусилля будуть того коштувати, навіть якщо не відразу буде ясно, які кадри корисні.

Ресурс

Також важливо визнати, що, як активіст, ви швидше за все не будете мати доступ 
до зйомок командирів. Однак, можете мати доступ до таких кадрів, як:

• телефони перебіжчиків або ув’язнених
• комп’ютери або жорсткі диски вилучені з місця подій
• телепередачі
• інтернет‑платформи, такі як YouTube

У свою чергу, знати, як визначити і зберегти докази причетності та докази 
того, що та чи інша особа була в курсі злочину, так само важливо, як знати, 
як зняти це на відео, коли ви будете мати камеру на місці подій.

Гра за визначеними правилами

Є багато цивільних і військових командирів, що вірять у гру за прописаними 
правилами, коли справа доходить до війни. Звичайно, є командири, які не 
підтримують вбивство мирних жителів. Вони не підтримують тортури. Вони не 
підтримують грабежі будинків мирних громадян. Однак, навіть якщо вони прагнуть 
грати за правилами, іноді вони можуть мати солдат‑злодіїв в своїх рядах.

Командири і лідери, які грають за правилами і приділяють належну увагу 
тренуванням, контролю і дисципліні людей, над якими вони мають владу, не 
є тими, кого міжнародна кримінальна система правосуддя прагне піддати 
судовому переслідуванню. Злочини, можливо, відбувалися на їх очах, але якщо 
вони зробили все від них залежне, щоб спробувати і зупинити це, командування 
не повинно відповідати за такі злочини. Краще витратити цей час, в першу 
чергу, на переслідування командирів і лідерів, які підтримували людей, які скоїли 
злочини, або закривали очі та не робили нічого, щоб зупинити їх скоєння.

КЛЮЧОВІ МОМЕНТИ 
УВАГА НА КОМАНДИРАХ ТА ІНШИХ 
НАЧАЛЬНИКАХ
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ЧАСТИНА III
Ось що ми знаємо на даний момент:

• Первинні відеодокази показують, «Що» сталося. Докази причетності та докази того, що та чи 
інша особа була в курсі злочину, допомагають нам довести відповідальність за злочин шляхом 
визначення того, «Хто» і «Як» скоїв злочин.  

• Збір інформації про те, хто скоїв злочин і як вони це зробили, часто є складнішим, ніж збір доказів 
скоєння злочину самого по собі. Це тому, що не всі винні завжди присутні на місці злочину. У свою 
чергу, ми повинні мислити творчо про те, як і коли використовувати відео для збору доказів 
причетності, щоб ми могли знайти зв’язок між винними, які здійснювали дистанційне керування, та 
самим злочином.

• Крім того, щоб довести відповідальність командира або іншого начальника, ми також повинні 
отримати докази того, що злочинець, який був дистанційно віддалений від місця подій, знав або був 
повідомлений про те, що його підлеглий скоює злочин.

Як було зазначено на початку цього розділу, свідки і правозахисники мають унікальні можливості для збору 
первинних доказів, доказів причетності, а також докази того, що та чи інша особа була в курсі скоєння 
злочину. Ось деякі ідеї того, як ви можете використовувати для цього відео.

ЯК ЗА ДОПОМОГОЮ ВІДЕО МОЖНА ПОКАЗАТИ ЗВ’ЯЗОК 
МІЖ ОБВИНУВАЧЕНИМ ТА ЗЛОЧИНОМ?

• 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

• 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

• 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

ПЕРВИННІ ДОКАЗИ: ДОКАЗИ ПРИЧЕТНОСТІ:

ПРИКЛАДИ ВІДЕО, ЩО МОЖЕ ВИКОРИСТОВУВАТИСЯ ЯК ДОКАЗ

ДОКАЗИ ПОІНФОРМОВАНОСТІ:
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ДОДАТКОВА 
ІНФОРМАЦІЯ

Дізнайтеся більше про 
техніки фільмування 

та планування за 
посиланням vae.

witness.org/uk/
відео‑як‑доказ/

Безпека
Хоча це вже було сказано, але варто повторити — зйомки доказів 
причетності та доказів того, що та чи інша особа була в курсі злочину, 
можуть бути небезпечними. Розберіться, чи варто ризикувати.

Додайте Контексту
На додаток до збору візуального змісту, як приклади описані тут, не забутьте 
також зібрати деталі, які надають контексту. Зокрема, задокументуйте речі, 
які візуально легко дозволяють глядачеві визначити час, дату та локацію 
відеозйомок, тобто орієнтири, вуличні знаки, газети або годинник.

Розробіть План
Зйомка злочинів часто відбувається через те, що ви опинилися в неправильному місці 
в неправильний час. Те, що ви знімаєте, часто може показати злочин і безпосередньо 
злочинця. Однак, якщо ви знімаєте з надією довести, що дистанційно віддалена 
особа несе фактичну відповідальність за скоєння злочину, то це вимагатиме від 
вас іншого рівня зобов’язань та планування. Відео має сильні і слабкі сторони.

Винні, Ув’язнені Та Перебіжчики
Винні, ув’язнені та перебіжчики часто є вашими найціннішими свідками, оскільки вони 
є ключовим джерелом доказів причетності та доказів того, що та чи інша особа була в курсі 
злочину. Вони можуть надати цінну інформацію, наприклад, хто розробив план, хто віддав 
наказ, звідки взялася зброя або фактична структура командування. Вони також часто 
знімають на камеру, як вони та їх колеги скоюють злочини. Коротше кажучи, вони знають, 
речі, що слідчі мають дізнатися. Відео зазняте цими інсайдерами часто є безцінним.

Застереження
Ось дві ключові поради:

• Загалом активісти надають слідчим сотні чи навіть тисячі годин відеоматеріалів, які 
може бути складно переглянути. Ведіть облік того, що фільмуєте, відмічаючи кадри, 
які, на вашу думку, можуть бути корисними для правосуддя та притягнення винних 
до відповідальності.

• Кадри, які транслюються чи показуються онлайн, можуть зникнути і стати 
надзвичайно важкодоступними. Не покладайтесь на онлайн відеоплатформи для 
зберігання відео. Замість цього, збережіть кліпи, які на вашу думку, можуть бути 
корисними, в автономному режимі. Не забувайте вести записи цих кліпів.

КЛЮЧОВІ МОМЕНТИ 
ЯК ВІДЕО МОЖЕ ДОПОМОГТИ ЗНАЙТИ ЗВ’ЯЗОК 
МІЖ ВИННИМ ТА ЗЛОЧИНОМ?

https://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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Зазначенні нижче пункти є резюме головних уроків, які можна винести з цього розділу.

Знайте правила та знайте, коли їх порушити

Ваша безпека та безпека тих, кого ви знімаєте, є першочерговими. Жодна з цих рекомендацій 
не є абсолютно універсальною. Змінюйте зазначені тут пропозиції під свої потреби.

Ваша роль

Як людина з передової, ви маєте унікальні можливості для збору доказів причетності та 
доказів того, що та чи інша особа була в курсі злочину, що, у свою чергу, може надати 
цінну інформацію про винних слідчим і юристам, які не є присутніми на місці подій.

Доведіть що, хто і як

Для успішного притягнення винного до відповідальності юрист повинен довести:
• Який злочин було скоєно;  
• Хто скоїв злочин;  
• Як обвинувачений скоїв злочин.  

Активісти, як правило, документують «Що». Якщо ви живете там, де мають місце масові 
звірства або щоденні порушення прав людини, намагайтеся зафіксувати на відео «Хто» 
і «Як» скоює злочини, займайтеся збором доказів причетності та доказів того, що та 
чи інша особа була в курсі злочину, що швидше за все матиме більше значення для 
правосуддя та притягнення винних до відповідальності у довгостроковій перспективі.

Види відповідальності  

Загалом, є шість основних способів опису того, як людина може скоїти злочин, такі як:
• Виконавець
• Співвиконавець або змовник
• Пособник
• Підбурювач або спонукач
• Замовник
• Командир або інший начальник

Важливо навчитися застосовувати відео для демонстрації того «Як» людина 
вчинила злочин, оскільки це, як правило, найбільш важка справа.

ПІДСУМКИ
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Увага на відповідальність командирів та інших начальників

Цей принцип полягає у тому, що військові та цивільні командири можуть бути 
відповідальними за злочини, скоєні їх збройними силами, якщо вони були 
поінформовані про злочини і не вдалися до спроб запобігти йому. Ці командири, 
як правило, здійснювали «дистанційне керування», що означає, вони, ймовірно, 
просто були високопосадовцями, які не були присутніми на місці подій, але замість 
цього контролювали своїх людей з місця, яке знаходилося на безпечній відстані 
від передової. Для притягнення до відповідальності командування, яке було 
дистанційно віддалене від місця подій, адвокати повинні довести, що командири:

• Мали можливість «оперативного командування та контролю» над підлеглими;  
• «Знали або повинні були знати», що його або її воєнні сили скоювали злочини;
• «Не перешкоджали» скоєнню цих злочинів.  

Ваші відеокадри можуть допомогти довести це.

Розробіть план  

Зйомки того, «Що» часто відбуваються, коли ви опиняєтесь у неправильному місці 
в неправильний час. Те, що ви зафіксуєте на відео, швидше за все продемонструє злочин 
і фактичного злочинця. Однак, якщо ви фільмуєте з надією довести, що дистанційно 
віддалений злочинець насправді несе відповідальність за скоєння злочину, то це 
вимагатиме від вас іншого рівня зобов’язань, планування та нестандартного мислення, 
бо це не повинно бути зроблено інстинктивно. Розробіть план збору доказової бази.

Цінність  

В той час як запис та/або збір промов, інтерв’ю, заяв та громадських виступів 
може здатися марним починання, з високою вірогідністю ваші зусилля будуть 
того коштувати, навіть якщо не відразу буде ясно, які кадри корисні

Майже все, що командир говорить в ході конфлікту може знадобитися пізніше 
для розслідування і кримінального провадження. Так що, хоча і запис та/або збір 
промов, інтерв’ю, заяв та громадських виступів може здатися марним починанням, 
з високою вірогідністю ваші зусилля будуть того коштувати, навіть якщо не 
відразу буде ясно, що зі сказаного командиром стане корисним у справі.

Додайте контексту  

На додаток до збору візуального змісту, такого як в прикладах описаних у цьому розділі, не 
забутьте також зібрати деталі, які надають контексту, тобто час, дату та локацію відеозйомок.
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Збирайте кадри від винних, ув’язнених, перебіжчиків та відео платформ

У вас, як у активіста, швидше за все не буде можливості зняти необхідні кадри 
командувачів за роботою. Однак, можливо, ви матимете доступ до кадрів 
перебіжчиків, ув’язнених, на комп’ютерах або жорстких дисках, вилучених з місця 
подій, телевізійних передач або інтернет‑платформ. Знати, як визначити і зберегти 
ці цінні кадри, є важливим, так само як знати, яким чином проводити зйомки, 
тому що ці сторонні джерела досить часто виявляються вашими найціннішими 
доказами причетності та того, що та чи інша особа була в курсі злочину.

Збереження

Як оператору, вам завжди слід мати немонтовану копію відео у безпечному місці, 
а також продублювати її, якщо можливо. Також, ведіть облік відзнятого матеріалу і робіть 
позначення на кліпах, які, на вашу думку, можуть бути корисними для правосуддя. 
Якщо ви використовуєте відео з інших джерел, пам’ятайте, що навіть якщо відео 
транслювалося або випускалося онлайн воно може зникнути. Після того, як воно 
стає недоступним онлайн, надзвичайно важко відслідковувати його. Як найшвидше 
завантажте і збережіть версію відео, яке, на ваш погляд, може бути корисним.

Публікація

Якщо це безпечно, опубліковані та широко розповсюджені докази того, що 
особа була в курсі злочину, можуть коли‑небудь запобігти тому, що злочинець 
скаже «я не знав, що ці злочини відбувалися» під час судового розгляду.
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ДОДАТКОВІ ДЖЕРЕЛА
Знання того, як притягнути винних до відповідальності за злочини, складно. Вам, як 
документатору, важливо зрозуміти, чим ви можете допомогти справі, знявши відео, яке 
показує зв’язок між високопосадовцем, який був дистанційно віддалений від місця подій, 
і самим злочином, а також надання цих матеріалів слідчим, аналітикам та юристам.

Якщо ви хотіли б дізнатися більше про законодавство та докази причетності, ось декілька 
тренінгів для поглибленого вивчення, які підвищать ваш базовий рівень:

«Види відповідальності: скоєння злочину та участь у ньому, міжнародне кримінальне 
право й юридична практика», все це можна завантажити за посиланням: http://bit.ly/
Module9_ModesLiability

«Види відповідальності: відповідальність командирів та інших начальників, міжнародне 
кримінальне право й юридична практика»: http://bit.ly/Module10_SuperiorCommand

Група з Міжнародного Суспільного Права та Політики‑ «Документування порушень прав 
людини: довідник для перших непідготовлених респондентів»: http://publicinternationallawandp
olicygroup.org/

Завантажити всі навчальні матеріали по міжнародному кримінальному праву й юридичній 
практиці опубліковані Організацією з Міжнародного Кримінального Права: http://wcjp.unicri.
it/deliverables/training_icl.php

Ще один хороший ресурс/ по боротьбі зі злочинністю є: www.crimesofwar.org/
category/a‑z‑guide/term/

Щодо кримінального кодексу України, основні питання права, включаючи питання складу 
злочину, можна переглянути в підручнику Ю.В. Александрова та В.А. Клименко «Кримінальне 
право України»: http://pravo.news/kniga‑ukrainyi‑pravo‑ugolovnoe/kriminalne‑pravo‑ukrajini‑zag‑
chastina‑pidruch.html

Про відповідальність командирів та інших начальників, читайте статтю 28 Римського статуту 
міжнародного кримінального суду тут: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_588/page2

Читайте про елементи злочину та види відповідальності як визначено в міжнародному 
кримінальному праві в короткому курсі лекцій по міжнародному праву: http://studme.
org/41069/pravo/mezhdunarodnoe_ugolovnoe_pravo

Окрема подяка
Окрема подяка Комісії з Міжнародного Правосуддя та Алексу Уайтінгу, професору 
Гарвардської Юридичної Школи права за їх ідеї для цього розділу.
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