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ЗА МЕЖАМИ СУДОВОЇ ЗАЛИ

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

ЧАСТИНА І 

Мета цього розділу Посібника: коротко розповісти про головні процеси в області захисту 
прав людини та залучення до відповідальності порушників – поза межами зали суду, де відео 
може бути використане для захисту прав людини.

ПРОЦЕС ЗАХИСТУ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ

ЧАСТИНА ІІ УЧАСНИКИ ПРОЦЕСУ

Посібник пропонує рекомендації, техніки, практики та ідеї, які допоможуть вам зібрати та 
задокументувати відеоматеріали відповідно до найвищих стандартів, які також називають судовими 
стандартами («trial‑ready»). Це гарантує, що слідчі, аналітики, адвокати та судді можуть покластись 
на відео, приймаючи рішення стосовно винності чи невинності в ході кримінального розслідування 
або щодо заходів правового захисту в цивільній справі. Цей посібник може також дуже допомогти 
вам у створенні простішого для верифікації та гідного довіри відео; однак, не варто хвилюватись, 
якщо ви не можете втілити в життя все, що тут є. Кожен документатор з передової інколи постає 
в цій царині перед такими складнощами, які роблять неможливим ані фільмування, ані захист 
відеоматеріалу, ані його безпечне поширення відповідно судового стандарту. Насправді, лише 
фрагмент відзнятого документаторами матеріалу буде відповідати таким стандартам і його буде 
представлено в кімнаті суду.

Виходячи з цього, в даному розділі ми покажемо такі процеси правозахисного правосуддя та 
притягнення до відповідальності, де відео все ж мало значну цінність під час захисту прав людини, 
при цьому не відповідаючи судовому стандарту.

ЗНАЧЕННЯ ВІДЕОЗАПИСУ
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Урядові та неурядові організації працюють в багатьох напрямках у пошуку справедливості. 
Пропонуємо п’ять найважливіших, які ми можемо задіяти, шукаючи правду та визначаючи 
відповідальність.

1) Моніторинг прав людини та виявлення факту порушення
Моніторинг – це широке поняття, під яким мається на увазі детальне спостереження за ситуацією 
(наприклад, конфліктами, у виправних закладах, таборах для біженців) або специфічною подією (на‑
приклад, виборами, судами, демонстраціями) протягом тривалого періоду часу. Цей процес включає 
в себе цілеспрямоване збирання та перевірку достовірності інформації. Ґрунтуючись на цій інфор‑
мації, захисники роблять висновки щодо факту порушення і використовують їх, щоб визначити дії 
необхідні для ліквідації порушень прав людини. Продуктом моніторингу та виявлення фактів, як 
правило, є звіт, що включає в себе оцінку ситуації і рекомендовані кроки для її виправлення.

2) Адвокація прав людини
Адвокація прав людини – це набір організованих дій, виконаних членами державних та громадських 
організацій, які здійснюють тиск на державну владу, міжнародні фінансові інституції та на інші 
впливові організації та переконують їх змінити державну політику, суспільне ставлення та закони.

3) Адвокація через ЗМІ
Адвокація через ЗМІ – це стратегічне використання місцевих, регіональних, національних чи 
міжнародних медіа, щоб привернути увагу до соціальних питань і, відповідно, вплинути та змінити 
державну політику, установки суспільства та закони.

4) Правосуддя перехідного періоду
Правосуддя перехідного періоду – це набір заходів, які було вжито країнами після конфлікту, щоб 
реалізувати рух суспільства від війни до миру, ліквідувати порушення, відбудувати довіру спільноти 
та запровадити закони, які ґрунтуються на захисту прав людини. Заходами правосуддя перехідного 
періоду зазвичай вважають:

• Комісії правди та примирення. Такі організації засновують, щоб досліджувати історію по‑
рушень прав людини в конкретній країні, включно з порушеннями з боку військових, інших 
владних структур або сил озброєної опозиції. Завданням комісій є розкрити та показати 
колишні правопорушення з надією на владнання будь‑якого залишкового конфлікту.

• Реформа інституцій. Відбудова уряду після конфлікту. Це процес перегляду та реструктури‑
зації державних інституцій (таких як внутрішні сили, військові і суди) так, щоб вони пова‑
жали права людини і охороняли право закону, а також несли відповідальність перед своїми 
виборцями після того, як конфлікт скінчиться.

• Репарації. В двох словах, репарації – це відшкодування за образу чи фізичну шкоду. Більш 
детально – це заходи, які вживає держава, щоб розпізнати систематичне порушення прав 
людини та надати певну форму підтримки жертвам. Відшкодування може бути символічним 
або матеріальним. Воно може бути у формі публічного вибачення за минулі порушення або 
фінансової компенсації за фізичне насильство, або у формі психологічної підтримки, освітніх 
фондів, мікрофінансування, тощо.

5) Кримінальне правосуддя та відповідальність
Це стосується процесу притягнення винного до відповідальності за злочини, які він вчинив. 
Цей процес передбачає розслідування злочинів, збір доказів, проведення арешту, висування звину‑
вачення, представлення позиції захисту, проведення суду, винесення вироку та виконання вироку.

ЧАСТИНА І
ПРОЦЕС ЗАХИСТУ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ

ДОДАТКОВА 
ІФОРМАЦІЯ

Читайте більш 
глибші звіти 

щодо моніторингу 
і правосуддя 
перехідного 

періоду в 
матеріалах 

наведених в 
частині Додаткові 

Джерела в кінці 
цього розділу.
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ПРОЦЕС ЗАХИСТУ 
ТА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 
ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ
ДОКУМЕНТУВАННЯ ПОРУШЕНЬ

МОНІТОРИНГ  
ПРАВ ЛЮДИНИ

ПОШУК  
ФАКТУ ПОРУШЕНЬ

ПРАВОСУДДЯ 
ПЕРЕХІДНОГО ПЕРІОДУ

АДВОКАЦІЯ 
ПРАВ ЛЮДИНИ 

(Парламенти, ООН, 
Комісії з Прав 

Людини, Корпорації) 

РОЗПОВСЮДЖЕННЯ 
ЧЕРЕЗ ЗМІ

(CNN, Al Jazeera, BBC)

ПРАВДА  
І ПРИМИРЕННЯ

ІНСТИТУЦІЙНА  
РЕФОРМА РЕПАРАЦІЇ

МІЖНАРОДНІ  
СУДИ

РЕГІОНАЛЬНІ  
СУДИ

ДЕРЖАВНІ  
СУДИ

МІСЦЕВІ  
СУДИ

Документатори
Активісти

Кінорежисери 
Громадяни

ПРАВОСУДДЯ  
ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

через

Неурядові  
Громадські  
Організації
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ПРАКТИЧНИЙ ПРИКЛАД

Передісторія

Ендоройс – це спільнота, що складається з близько 60 000 кочовиків‑скотарів, які 
століттями жили в області озера Богорія в провінції Ріфт‑Валлі центральної Кенії. Крізь 
віки народ ендоройс зберіг свій самодостатній побут, нерозривно пов’язаний із землею. 
Крім того що вона була джерелом всього необхідного, земля була для цього народу ще 
й святинею. Ендоройс берегли її для майбутніх поколінь. Їх стосунки із землею були 
і є надзвичайно важливими для їх способу життя та й для їх виживання як корінного 
народу загалом.

У 1973 році уряд Кенії примусово виселив народ ендоройс з його земель, щоб звільнити 
місце для розвитку нового проекту – заповідника Лейк Богорія Гейм (Lake Bogoria Game). 
Ендоройс вигнали з батьківщини із забороною наближатись до своїх домівок, своїх 
традиційних пасовищ, своїх священних місць і місць, де вони збирали свої традиційні 
ліки. Тоді спільнота заявила, що цей прецедент веде до порушення прав, викладених 
в «Африканській хартії прав людини та народів», включаючи право власності, право на 
природні ресурси, на розвиток, культуру, здоров’я та свободу віросповідання.

Спочатку народ ендоройс звернувся зі своєю справою до Найвищого суду Кенії. Після 
того як кенійський суд відмовив у її розгляді в 2002 році, ендоройс подали скаргу до 
Африканської комісії з питань прав людини та народів (АКПЛН). У 2003 році вони 
попросили АКПЛН повернути їм їхню землю, а також фінансове відшкодування збитків 
від кенійського уряду. Юридична назва цього процесу – «реституція».

РОЛЬ ВІДЕО В ЗАХИСТІ ПРАВ ЛЮДИНИ 
СПРАВА «ДОБРОБУТ НАРОДУ ЕНДОРОЙС ПРОТИ ДЕРЖАВИ КЕНІЇ»

Основне
Орган правосуддя: Африканська комісія з питань прав людини та народів (АКПЛН)
Хто і Що: Уряд Кенії був звинувачений у порушенні наступних прав ендоройс, групи корінних 
жителів Кенії:

• власності
• на природні ресурси
• на розвиток
• на культуру
• на здоров’я
• на свободу віросповідання
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Відео #2: Відео захисту
Враховуючи, що відео доказових 
аргументів для АКПЛН було 
конфіденційне до прийняття 
Комісією остаточного рішення, 
в 2007 році Центр з прав меншин, 
ГПМ і WITNESS зробили другий, 
16‑хвилинний ролик, «Місце, 
що належить по праву», Це 
відео було використане, щоб 
привернути увагу до питання 
виселення ендоройс, як в Кенії, 
так і на міжнародному рівні. 
Цільовою аудиторією додаткового 
адвокаційного фільму були:

• кенійські міністерства юстиції та конституційних справ, планування та 
національного розвитку, земель, внутрішніх справ, туризму та дикої природи;

• локальні уряди провінцій (в особливості Баринго и Койбатек);
• кенійські агентства, включно з Комісією з прав людини, Туристичним трастовим 

фондом, Національною владою з питань навколишнього середовища та 
менеджменту, кенійською службою з питань дикої природи;

• Робоча група ООН з питань меншин та корінних населень;
• національні та міжнародні неурядові організації, що займаються правами на 

землю та захистом корінного населення;
• національні та міжнародні ЗМІ та
• ендоройс.

ВІДЕО, СТВОРЕНІ НА ПІДТРИМКУ НАРОДУ ЕНДОРОЙС
Відео #1: Доказові аргументи для АКПЛН
Центр з прав меншин, Рада з питань добробуту народу ендоройс (РДЕ), Міжнародна група 
з прав меншин (ГПМ) і WITNESS створили дев’ятихвилинне відео, яке було подано на розгляд 
АКПЛН як доказ.

Ендоройс та їх адвокати прийняли рішення відзняти і подати відеодоказ, тому що:

• за допомогою відео члени Комісії отримували розуміння контексту справи. АКПЛН 
розглядала справу у Гамбії, яка знаходиться майже за 8000 км від традиційних земель 
ендоройс. Відео ж давало змогу показати комісіонерам землі, які традиційно заселяли 
ендоройс, землі, на які їх виселили, деякі їх культурні практики та складнощі, із якими 
вони зіштовхнулись після того, як їх насильно виселили з їх традиційних земель.

• Відео допомогло ефективно та доступно подати ключові аргументи. Оскільки 
комісіонери АКПЛН добровільно присвячують свій час для роботи в Комісії, а в цій 
роботі безліч справ водночас, дев’ятихвилинне відео дозволило їм запам’ятати суть 
справи.

• Відео підтвердило заяви ендоройс про порушення їх прав, детально демонструючи, як 
жебрацькі умови життя, в яких змусили жити спільноту, порушують «Африканську 
хартію прав людини та народів».

• Відео захищало правозахисні принципи свободи вибору, участі, та доступу до 
справедливості. В більшості випадків на слуханнях адвокати роблять промови 
в інтересах своїх клієнтів. Відео ж дозволило комісіонерам почути голоси та показання 
самих ендоройс.

ЗМІСТ  
ВІДЕО

Доказові аргументи 
для АКПЛН

Це відео показує 
землі, які традиційно 

населяли ендоройс, та 
культурні практики, 

які відрізняли їх як 
корінне населення цієї 
місцевості. На тлі цих 

картин – свідчення 
представників 

ендоройс, 
одночасно з якими 

демонструються 
цитати з 

«Африканської хартії 
прав людини та 

народів», пояснюючи, 
як було порушено 
Хартію. Особливу 

увагу відео приділило 
тому, як було 

зневажено право 
власності, право на 

природні ресурси, 
розвиток, культуру, 
здоров’я та свободу 

віросповідання. 
Дивіться відео на: 

bit.ly/ Evidentiary
Submission_
CEMIRIDE

ЗМІСТ  
ВІДЕО

«Місце, що належить 
по праву» 

розповідає особисті 
історії представників 

спільноти ендоройс, 
щоб проілюструвати 

вплив примусового 
виселення на народ 

та про його боротьбу 
за повернення своїх 

традиційних земель. 
Дивіться фільм на:  

bit.ly/RightfulPlace

http://bit.ly//EvidentiarySubmission_CEMIRIDE
http://bit.ly/EvidentiarySubmission_CEMIRIDE
http://bit.ly/EvidentiarySubmission_CEMIRIDE
http://bit.ly/EvidentiarySubmission_CEMIRIDE
http://bit.ly//EvidentiarySubmission_CEMIRIDE
http://bit.ly/RightfulPlace
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ВПЛИВ ВІДЕОМАТЕРІАЛІВ
На рішення АКПЛН
У 2009 році АКПЛН прийняла безпрецедентне рішення, яке визнало уряд Кенії винним 
у порушенні прав спільноти ендоройс через виселення її у 1970 році з її земель заради 
створення заповідника дикої природи. Зокрема, АКПЛН виявила, що

• ендоройс були корінним населенням і
• виселення порушило їх право власності, права на природні ресурси, розвиток, 

культуру, здоров’я та свободу віросповідання.

Потім Комісія наказала Кенії повернути ендоройс на їх історичні землі та компенсувати 
їм шкоду, завдану неправомірним виселенням.

Приймаючи рішення щодо цієї справи, члени Комісії спирались на відеодокази, що 
доводили, що

• ендоройс – це окремий корінний народ, а, відповідно, на додаток до прав 
особистості в нього є права спільноти;

• доступ до чистої питної води було серйозно обмежено в результаті виселення 
ендоройс із землі пращурів і

• їх традиційний засіб до існування – випас тварин – був обмежений через 
відсутність доступу до зелених пасовищ їх рідних земель.

Рішення АКПЛН стало законом лише після того, як Африканський Союз схвалив його 
2 лютого 2010 року. Ці події стали значимою перемогою для корінних народів по всій 
Африці і піком 40‑річної боротьби, яку вела спільнота ендоройс.

Для адвокації
Щоб досягти цільової аудиторії, фільм «Місце, що належить по праву» було 
продемонстровано на міжнародних подіях таких, як Форум ООН з питань корінних 
народів, а також в столиці Кенії Найробі та в місцях біля земель пращурів народу 
ендоройс, у провінції Ріфт‑Валлі.

Вся кампанія, підсилена фільмом, викликала серйозні дискусії про права корінного 
населення та право на землю протягом підготовки останньої редакції конституції Кенії. 
В результаті обговорень конституція країни 2010 року краще захищає корінні народи 
та їх право на землю. На регіональному рівні корінні групи Танзанії, така як Масаї, 
успішно використали рішення Комісії, щоб гарантувати інструменти захисту своїх прав 
у майбутньому.

Крім того, спільнота ендоройс відчула себе сильнішою завдяки створеному відео. 
Фільм мотивував її до більшої згуртованості і продовження багаторічної боротьби, 
адже вона відчула, що хтось з‑зовні нарешті почув їх і захотів допомогти. Більш того, 
записані багатогодинні інтерв’ю тепер служать важливою складовою усної історії народу 
ендоройс, яка потрапить до прийдешніх поколінь.
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КОНТРПРИКЛАД
Щоб відповісти на аргументи ендоройс, уряд Кенії вирішив представити власне відео. 
Але на відміну від фільму спільноти, урядове відео було довгим та грубо відредагованим. 
Комісіонери не схотіли дивитись кількагодинні відеоматеріали, тож вони переглянули 
лише частину урядового фільму.

Демонстрація цього фільму в суді подарувала той момент, про який будь‑який адвокат 
мріє для своєї кар’єри. Відео, представлене кенійським урядом, включало в себе інтерв’ю 
з представником народу ендоройс. У той час як вождь цього племені говорив на камеру 
мовою кішахілі, внизу йшли субтитри англійською. Переклад одного із тверджень вождя 
свідчив, що всі ендоройс отримали повну компенсацію від уряду Кенії. Однак один з аф‑
риканських комісіонерів володів мовою кішахілі. Слухаючи, він зауважив, що оригіналь‑
не аудіо не відповідає англійським субтитрам, тож він попросив урядовців перекрутити 
плівку і ще раз показати момент фільму. При повторному перегляді Комісія виявила, що 
насправді вождь казав протилежне: ендоройс не отримали повної компенсації.

Довіра до кенійського уряду була знищена!

По‑перше, на додаток до використання відео в кримінальному судочинстві, варто роз-
глянути можливості його залучення до моніторингу та захисту прав людини, використан-
ня в медіа, для гарантування відшкодування, в процесах встановлення істини та прими-
рення. У викладеному прикладі, ендоройс вдало використали відео для АКПЛН та перед 
основною цільовою аудиторією, яка могла вплинути на зміни в політиці.

По‑друге, відео, зняте для судового процесу, має стосуватись справи і бути достовір-
ним. Тим не менш, найвищим стандартам воно повинно відповідати лише тоді, коли 
воно представлено в суді загальної юрисдикції, як це було із «Доказовими аргументами» 
спільноти ендоройс для АКПЛН. Навіть якщо б відео не відповідало судовому стандарту, 
воно все одно могло б бути корисним для захисту прав людини. Про це свідчить приклад 
використання фільму «Місце, що належить по праву».

По‑третє, один і той самий відеоматеріал можна відредагувати, щоб він служив для 
різних цілей. У наведеному прикладі фільм використовувався як доказ перед АКПЛН, 
а потім був відредагований для захисту і спрямований на урядових представників, які 
приймають рішення, на інформаційні агентства, а також з метою розвитку спільноти за 
парадигмою «нульовий рівень – усвідомлення ‑ підняття». Він також став важливим для 
племені, написавши його історію.

По‑четверте, важливо мислити стратегічно і враховувати, коли і де ділитись відеомате-
ріалами. Публічна демонстрація дев’ятихвилинного відео для АКПЛН була заборонена. 
Іншими словами, воно не могло стати публічним, доки рішення АКПЛН не було остаточ-
ним. Інколи ви не зможете поділитись відео, що відкриває очі на правду в певній справі, 
через обмеження, передбачені процесом.

По‑п’яте, ніколи не ризикуйте довірою, тому що, втративши її один раз, буде дуже важко 
(неможливо) повернути її.

По‑шосте, будьте розважливі стосовно тривалості вашого відео. Комісіонери із задово-
ленням подивились дев’ять хвилин фільму ендоройс, але вони не дивились кількагодин-
не відео, яке представив уряд. 

ПІДСУМКИ 

ДОДАТКОВА 
ІНФОРМАЦІЯ

Щоб визначити що 
таке «належність» 

та «вірогідність» 
відео доказів, та 

що саме кваліфікує 
відео готовим до 

суду, звертайтеся до 
четвертого розділу 
посібника «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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ЧАСТИНА ІІ
УЧАСНИКИ ПРОЦЕСУ
АДВОКАТИ ПІДТРИМУЮТЬ АКТИВІСТІВ, АКТИВІСТИ ПІДТРИМУЮТЬ АДВОКАТІВ 
Для правозахисників‑активістів завжди корисно попрацювати разом з адвокатами із захисту 
прав людини, тому що адвокати можуть порадити, які відеоматеріали стануть найкращою 
підтримкою зусиль моніторингу та захисту. Тим не менш, є кілька ситуацій, в яких співпраця 
правозахисників‑активістів і захисників з передової з адвокатами є обов’язковою, наприклад, коли 
ви:

• працюєте над побудовою справи, з якою плануєте йти до суду;
• випадково виявляєте, що ви втягнуті в процесуальні дії, бо були свідком злочину 

чи помилково звинувачені в злочині; або
• зняли відеоматеріал про порушення, який адвокат хотів би використати при розслідуванні 

або, можливо, в суді.

Іншими словами, пересічним громадянам, активістам, журналістам, авторам фільмів, неурядовим 
організаціям та іншим не потрібно, щоб адвокати ділились відео з органами ООН, комісіями 
з вивчення питання, комісіями з прав людини, закладами, що займаються військовими злочинами, 
парламентами, комісіями з правди, сільськими радами, фінансовими інституціями, інформаційними 
агентствами тощо. Але якщо ви хочете, щоб ваше відео було використане в суді, вам доведеться 
співпрацювати з слідчими, аналітиками та адвокатами. Нижче ми розглянемо, хто чим займається.

ПОСАДОВІ ОБОВ’ЯЗКИ
Документатор з передової (наприклад, спостерігач, медіа‑активіст, 
правозахисник‑документатор): збирає докази (або випадково, або цілеспрямовано) на місці 
під час того, як протікає порушення, або внаслідок порушення. Зберігає докази до того 
моменту, поки їх можна буде передати відповідним зацікавленим сторонам.

Враховуючи, що документатори передової найчастіше є тими, хто перебуває на місці події під 
час події, їх значення надзвичайно велике, адже:
слідчі рідко перебувають на місці, де відбувається порушення прав людини, а відповідно вони 
не встигають зібрати свіжі докази, включно з відео;

• коли слідчі прибувають на місце порушення – інколи це через кілька годин, днів і, 
навіть, років – докази найбільш ймовірно будуть порушені або їх взагалі не буде; 
і інколи злочини розслідуються поліцією недобросовісно. Навіть якщо злочин 
розслідується і є достатньо доказів, щоб висунути звинувачення потенційному 
злочинцю в суді, адвокат може не передавати справу до суду з політичних міркувань. 
У таких ситуаціях, хоча притягнення до відповідальності ніколи не гарантоване, 
відео, зняте документаторами з передової, забезпечує виявлення правди.

Правозахисна неурядова організація (NGO): Неурядові організації відіграють безліч 
ролей. У даному випадку вони сприяють передачі інформації від документаторів з передової 
особам, що приймають рішення, а також інформаційним агентствам. Зокрема, вони 
моніторять, вивчають та документують ситуації з правами людини. Вони також можуть 
збирати інформацію, забезпечувати аналіз та активно закликати до дій. Неурядові організації 
підтримують документаторів з передової, отримуючи інформацію зібрану в полях, зберігаючи 
та аналізуючи її в контексті всієї іншої зібраної інформації, а потім доставляючи її до більш 
широкої аудиторії, часто як частину більшої стратегії чи кампанії із захисту.
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Слідчий: Збирає докази, щоб розкрити злочин, а потім відфільтровує ці докази, приймаючи 
перші рішення щодо того, що є цінним, а що – ні. Повідомляє отримані результати та 
висновки аналітику.

Аналітик: Оцінює докази, зібрані слідчим, щоб визначити, чи вони підходять до справи або 
чи вони будуть прийнятними для суду. Переглядає докази опозиції, щоб знайти можливість 
для виключення їх використання в суді. Повідомляє отримані результати та висновки 
адвокату.

Адвокат: Оцінює докази, щоб встановити факти і визначити, як найкращим чином вести 
справу проти потенційного злочинця або захистити особу, яка була звинувачена в злочині. 
Розробляє правову стратегію та аргументи. Просить суд про дозвіл надати докази і тоді 
представляє докази суддям та присяжним.

Суддя: Вирішує, чи відповідає доказ юридичним стандартам, а, отже, чи буде доказ прийнято 
судом. Вислуховує справу, показання свідків, переглядає всі докази, надані протягом 
суду, представляє процедурне рішення і повідомляє остаточне рішення щодо винності чи 
невинності підозрюваного, якщо немає присяжних. Коли присяжні є, суддя інструктує їх, що 
розглядати, приймаючи рішення про винність чи невинність підозрюваного.

Судові присяжні: Відповідають за прийняття рішення щодо винності чи невинності особи 
в злочині, в якому її звинувачують. Підґрунтям для такого рішення можуть бути лише докази, 
представлені в суді, і вказівки судді, а, приймаючи його, присяжні керуються виключно 
фактами справи.

У Бразилії, якщо поліцейський офіцер звинувачений в тому, що він застрелив когось без причини, 
існує лише 0,8% ймовірності, що державна прокуратура буде розслідувати справу жорстокого 
протистояння за участі поліції. Часто неправдива версія подій від офіцера стає офіційною, доки 
нема відео. Прісцила Нері, старший менеджер програм в організації WITNESS пояснює ситуацію 
в Бразилії:

«[Так] дивовижно, поглянути назад… і зрозуміти, яким важливим стало відео 
для того, щоб зламати цей закоренілий зразок безкарності. Незважаючи ні на що, 
існування відео [знятого випадковим свідком] часто стає справжньою надією – інколи 
єдиною – для встановлення істини та притягнення до відповідальності у справах 
правопорушень, скоєних поліцією. Відео надає беззаперечні докази, нівелюючи 
неправдиві свідчення і допомагаючи збільшити тиск на процеси, інституції та владні 
органи, що відповідають за забезпечення справедливості…Це так, ніби існування 
відео – це найкраща гарантія того, що слово поліцейського офіцера не переважить 
тишу мертвої жертви».

Подібні історії чути, як відлуння, по всьому світі, і вони ілюструють, яку неоціненну роль 
документатори з передової відіграють у зборі інформації, що може бути використана для захисту 
прав людини, однаково – в кімнаті суду чи поза нею. Більше відомостей від Нері з цього питання 
ви можете отримати на: bit.ly/PoliceAbuse_Brazil.

ВІД ЕКСПЕРТА 
ІЛЮСТРАЦІЯ ЦІННОСТІ ЗАХИСНИКІВ З ПЕРЕДОВОЇ

http://bit.ly/PoliceAbuse_Brazil
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УЧАСНИКИ ПРОЦЕСУ

Документатори
Активісти

Кінорежисери 
Громадяни

Неурядові 
Громадські 
Організації

МОНІТОРИНГ ПРАВ 
ЛЮДИНИ

ПОШУК ФАКТУ 
ПОРУШЕНЬ

ПРАВОСУДДЯ 
ПЕРЕХІДНОГО ПЕРІОДУ

АДВОКАЦІЯ ПРАВ 
ЛЮДИНИ

РОЗПОВСЮДЖЕННЯ 
ЧЕРЕЗ ЗМІ 

ПРАВОСУДДЯ  
ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
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ДОДАТКОВІ ДЖЕРЕЛА
HURIDOCS – «Що таке моніторинг?», Мануел Гузьман і Берт Верстаппен.
http://www.mediafire.com/view/vg0ozrt8i1tndt0/OHCHR_Training_Manual_on_HR_Monitoring.pdf

Норвежський Центр з Прав Людини, Університет Осло‑ «Посібник з моніторингу прав людини: Вступ для 
кураторів польвих офісів», Маріт Молум.
http://www.mediafire.com/view/45cpn4p3z6pixnz/HURIDOCS_What_is_Monitoring.pdf

Управління Верховного комісара ООН з прав людини – «Тренувальний посібник з моніторингу прав 
людини».
http://www.mediafire.com/view/vg0ozrt8i1tndt0/OHCHR_Training_Manual_on_HR_Monitoring.pdf

Інститут для Демократії та Вирішення Конфлікту – «Правосуддя перехідного періоду: Основні положення 
процеси і труднощі», Клара Сандовал Влалба.
http://www.mediafire.com/view/wbe5255mzdb8o6s/IDCR_Transitional_Justice_Concepts_Processes_Challenges.pdf

Африканська комісія з питань прав людини та народів (АКПЛН)‑ Рішення щодо добробуту народу 
ендоройс проти держави Кенії.
http://www.mediafire.com/view/15rygmz3ik6vn2w/EWC_v_Kenya_ACHPR_Decision.pdf

Міжнародна Група з Прав Меншин ‑«Знакове рішення суду забезпечує перемогу корінному народу Кенії 
ендоройс» –Люсі Кларідж
http://www.mediafire.com/view/syre1c3lcbwhggp/Briefing_EWC_v_Kenya.pdf

WITNESS – «Депеша з Бразилії: Якщо вбитий поліцією, винуватий за замовчуванням… окрім коли 
є відео». Присцила Нері.
https://blog.witness.org/2015/09/dispatch‑from‑brazil‑if‑killed‑by‑police‑guilty‑by‑default‑unless‑theres‑video/

WITNESS – Курс навчання «Адвокація за допомоги відео».
https://library.witness.org/product‑category/curriculum/

Ще один хороший ресурс‑ Освітній проект про військові злочини:
www.crimesofwar.org/category/a‑z‑guide/

Особлива подяка
Дякуємо Клайву Болдвіну та Синтії Морел за їх допомогу в підготовці Практичного прикладу на тему 
справи ендоройс проти уряду Кенії.

http://www.mediafire.com/view/vg0ozrt8i1tndt0/OHCHR_Training_Manual_on_HR_Monitoring.pdf
http://www.mediafire.com/view/45cpn4p3z6pixnz/HURIDOCS_What_is_Monitoring.pdf
http://www.mediafire.com/view/vg0ozrt8i1tndt0/OHCHR_Training_Manual_on_HR_Monitoring.pdf
http://www.mediafire.com/view/wbe5255mzdb8o6s/IDCR_Transitional_Justice_Concepts_Processes_Challenges.pdf
http://www.mediafire.com/view/15rygmz3ik6vn2w/EWC_v_Kenya_ACHPR_Decision.pdf
http://www.mediafire.com/view/syre1c3lcbwhggp/Briefing_EWC_v_Kenya.pdf
https://blog.witness.org/2015/09/dispatch-from-brazil-if-killed-by-police-guilty-by-default-unless-theres-video/
https://library.witness.org/product-category/curriculum/
http://www.crimesofwar.org/category/a-z-guide/

