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Відеозйомка подій, що стосується прав людини, може бути небезпечною. Вона 
може піддати ризику вас, людей, яких ви знімаєте, та спільноти, які ви знімаєте. 
Уважно оцініть ризики до того, як нажати кнопку «запис».
Намагайтеся використовувати на практиці цей довідник, але враховуйте, що ніщо 
із вказаного тут не є абсолютним, і вам слід модифікувати ці практики для ваших 
потреб. Якщо можливо, шукайте підтримки від місцевих експертів. Навіть якщо 
ви не можете повністю дотриматися поряд цього довідника, ваш матеріал все ще 
може містити цінну інформацію, яка може допомогти правозахисним організаціям 
та правозахисникам знайти відповіді на питання та, в свою чергу, захистити наші 
основні права людини.

Є багато причин, чому збирачі доказів можуть бажати записати на камеру свідчення людей, які були жертвами 
або свідками чи мають інформацію про ситуації, пов’язані з правами людини. Такими причинами, зокрема, є:

• підтримка людей, які піддалися порушенням прав людини, шляхом надання їм можливості 
розказати свої історії;

• поширення історій через медіа, щоб привернути увагу до ситуації з правами людини та 
посилити голоси жертв;

• повідомлення історій ключовим керівникам, щоб вплинути на правила та закони;
• збереження особистих історій для історичної довідки; та
• документування правопорушень для підтримки правосуддя та намагань притягнути до 

відповідальності.

Якщо основною вашою метою для фільмування свідчень є притягнення до юридичної 
відповідальності, експерти рекомендують, щоб ви:

• пройшли професійне навчання, як проводити такі інтерв’ю; та
• документували опитування у письмовій формі, а не на камеру, в більшості випадків.

Причини для цих рекомендацій узагальнені у частині II нижче, але, якщо сказати коротко, то 
безвідповідальні збір, копіювання або поширення записаних відеозаписів може поставити під 
серйозну загрозу життя свідка.

ПОКАЗАННЯ: 
ВІДЕОЗЙОМКА
СВІДЧЕНЬ

ВСТУП
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ЧАСТИНА I: 

Хоча загальна рекомендація пройти навчання і виключати камеру, якщо ви збираєте 
свідчення виключно як частину розслідування прав людини, у дійсності збирачі доказів не 
завжди мають доступ до навчання та часто збирають свідчення на місці події під час або 
безпосередньо після порушення прав людини, коли важко дістати олівець та папір. У світі 
такої реальності цей розділ містить керівництво, як знімати свідчення для підтримки зусиль 
по притягненню до юридичної відповідальності, якщо ви вирішите знімати дачу свідчень під 
час триваючої події з правами людини, коли недостатньо часу для старанного планування 
опитування. Конкретними цілями цього розділу є наступні:

• надати керівництво, чи записувати опитування на камеру чи занотовувати його; та
• надати керівництво для випадку, якщо ви вирішите натиснути запис, як зняти 

попереднє опитування на місці події, яке допоможе професійним слідчим та 
юристам забезпечити притягнення до відповідальності порушників прав людини.

Цей розділ поділений на такі частини, які ви можете окремо або разом:

Прелімінарні Опитування на Місці Події vs. Повні Показання. 
Ця частина визначає типи опитувань, які зазвичай проводяться з свідками та 
визначає різні категорії свідків.

ЧАСТИНА II: Оберіть Свій Метод Документування. 
Тут ми вивчаємо причини для того, щоб записувати опитування на камеру, 
чи ні.

ЧАСТИНА III: Принципи та Практичні Поради для Фільмування Прелімінарних Опитувань на Місці Події. 
Ця частина узагальнює ключові принципи, яких потрібно дотримуватися для того, щоб 
впевнитися, що ви записуєте свідчення у безпечний, етичний та ефективний спосіб.

ЧАСТИНА IV: Проведення Прелімінарних Опитувань: До, Протягом та Після. 
Ця частина приводить практичне покрокове керівництво, як знімати 
опитування, в тому числі, що робити до, протягом та після того як даються 
свідчення на камеру.

ЧАСТИНА V: Більше про Поінформовану Згоду. 
Тут ми даємо визначення «інформованої згоди» та вивчаємо складні питання 
щодо того, як отримати її та що робити, якщо ви не можете цього зробити.

EVIDENCEADVOCACY
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Пропагуюче Відео (Video Advocacy) - це використання відеозапису, щоб 
звернути увагу до питань прав людини та спонукати цільову аудиторію до дій 
для того, щоб зробити зміни у практиці, політиці чи законодавстві щодо прав 
людини. Основною метою зйомки свідчень людини з метою спонукання є:

• розказати зворушуючу історію;
• дати можливість особі, яка дає інтерв’ю, розказати власну історію;
• реалізувати основоположні права людини, такі як свобода слова та участь 

в державному управлінні;
• посилити голоси, які не часто чують, та долучити ці голоси до заклику до змін; і 
• зберегти історичний запис для наступних поколінь.

Відеодокази, в широкому сенсі, це використання відео документування у процесах 
правосуддя у питаннях прав людини, щоб притягнути держави або людей до цивільної 
чи кримінальної відповідальності за порушення прав людини. Відеозаписи можуть 
бути використані на кожній стадії процесу правосуддя, починаючи з прийняття 
рішення про розслідування та закінчуючи залом засідань. Першочерговою метою 
є забезпечення отримання судового рішення про дії держави, відшкодування шкоди, 
ув’язнення злочинця або про звільнення помилково засудженої людини. Основними 
цілями для документування свідчень людини з метою використання як доказу є:

• об’єктивно отримати фактичну інформацію про подію (хто, що, коли, де і т.п.);
• встановити інших свідків та докази;
• надати достатню кількість інформації для професійних слідчих, у випадку, 

якщо пізніше вони захочуть більш детально поспілкуватися з особою, що дала 
інтерв’ю; і

• по можливості, притягнути до відповідальності державу або людей, винних 
у вчинених злочинах щодо прав людини, або звільнити помилково засуджених 
осіб.

Якщо ви збирач доказів і здійснюєте документування з пропагуючою метою, ви 
часто будете робити записи свідчень на камеру. Якщо ви виключно документуєте 
для фіксування доказів або юридичної відповідальності, вам рідко необхідно 
документувати свідчення на камеру, тому що прелімінарні інтерв’ю найчастіше фіксують 
у письмовій формі. Якщо ви приймаєте рішення натиснути на запис зі адвокаційною 
метою, цей розділ допоможе збільшити вірогідність того, що зібрані вами свідчення 
зможуть бути використані також і для цілей притягнення до відповідальності.

КЛЮЧОВИЙ МОМЕНТ
РІЗНИЦЯ МІЖ ПРОПАГУЮЧИМ ВІДЕО ТА ВІДЕОДОКАЗАМИ

Дивіться як 
відеозаписи можуть 

бути використані для 
пропагування прав 

людини поза межами 
залу суду, а також 
у кримінальному 

процесі, у матеріалі 
«Роль Відеозапису 

за межами Судової 
Зали» за посиланням 

vae.witness.org/uk/
відео-як-доказ/

ДОДАТКОВА 
ІНФОРМАЦІЯ
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ЧАСТИНА I: 
ПРЕЛІМІНАРНІ ОПИТУВАННЯ  
НА МІСЦІ ПОДІЇ VS ПОВНІ ПОКАЗАННЯ

Є два основних типи інтерв’ю свідків1: попереднє опитування на місці події та допит. 
Характеристики та цілі кожного з них описані далі.

Прелімінарні Опитування на Місці Події
Коротке опитування, яке часто роблять на місці події, має на меті одержати важливу 
інформацію, яка буде потрібна професійному слідчому на ранніх стадіях розслідування. Такий 
тип опитування зазвичай беруть у розпал порушення прав людини або безпосередньо після 
нього, коли деталі ще свіжі у пам’яті опитуваного.

Основною метою попереднього опитування є отримати
• базову, фактичну інформацію про подію — хто, що, коли, де, 

як та деколи чому;
• інформацію, яка допоможе встановити інших свідків та 

докази і надасть серйозні зачіпки, які можуть допомогти 
слідчому (у короткостроковій або довгостроковій 
перспективі) у його спробах реконструювати події; і

• достатньо контактної інформації, щоб професійний слідчий 
зміг зв’язатися з опитаним, для отримання додаткової 
інформації на допиті, якщо потрібно.

Повні Показанння
Це більш тривале та детальне опитування у безпечному, 
комфортному середовищі, розділене у часі та місці від події.

Основними цілями допиту є:
• встановити усе, що свідок знає про подію;
• зібрати інформацію з метою оцінки правдивості та точності 

свідчень свідка;
• встановити, чи свідку відомо про інших свідків чи речові 

докази; і
• зібрати достатньо загальної інформації, щоб можна було 

встановити місцезнаходження свідка у майбутньому 
(наприклад, поточну адресу, контакти в соціальних 
мережах, контактну інформацію родичів, які знатимуть, де 
знаходиться допитаний, якщо він чи вона переїдуть).

Якщо ви місцевий збирач доказів та/або спеціаліст оперативного реагування, ви будете робити 
виключно прелімінарні опитування на місці події. Ми зосередимося на цьому в решті цього розділу.

Якщо ви хочете покращити ваші навички опитування та дізнатися більше про проведення допитів, 
зверніться до розділу Додаткові Джерела в кінці цього документу. Однак пам’ятайте, що незалежно від 
того, наскільки кваліфікованим ви станете, слідчий, що працює над справою, повинен завжди провести 
свій допит.

Типи Інтерв’ю
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Метою попереднього опитування на місці події не є одержати повне, 
детальне свідчення, а отримати надійну інформацію, досить повну, щоб дати 
професійним слідчим серйозні зачіпки в ефективний та етичний спосіб. Якщо 
опитування дає зачіпки та допомагає слідчому встановити, кого слід допитати 
та про що запитувати під час цих допитів, ви справились успішно.

КЛЮЧОВИЙ МОМЕНТ 

Зазвичай є три категорії свідків, які можуть надати попередню інформацію на місці події 
або коротко після неї: прохожі, жертви та особи, які знають чи знали жертв. У звичайних 
розслідуваннях щодо прав людини ці особи вважаються ключовими свідками, тому що вони 
мають неоціненну інформацію про вчинені злочини. Ключові свідки можуть повідомити про 
деталі злочину (такі як, скільки було злочинців, який тип зброї був використаний, о котрій 
годині сталися події, скільки було жертв та ступінь матеріальної шкоди). Однак вони не 
завжди можуть надати інформацію, яка необхідна для встановлення участі осіб, які несуть 
найбільшу відповідальність за злочин. Командам правників часто потрібно покладатися на 
докази причетності та докази поінформованості, щоб довести, хто наказав здійснити напади 
або допустив їх.

Є три інші категорії свідків, про які вам слід знати: iнформатори (яких також називають 
викривачами, англ. whistleblower), підозрювані та експерти. Навряд чи вам як збирачу 
доказів доведеться проводити попереднє опитування з кимось із цих трьох категорій; однак 
під час триваючих ситуацій масового насильства бувають випадки, коли активісти ведуть 
очні розмови з такими особами. Спеціальні правила, як проводити опитування інсайдерів, 
підозрюваних та експертів не входить до цього розділу, але якщо ви опинитеся у такій ситуації, 
викладені тут принципи також діятимуть.

Типи Свідків

Щоб дізнатися більше 
про докази щодо 

злочину та докази 
зв’язку, дивіться 

«Анатомію Злочину» 
і «Доведення 

Відповідальності: 
Докази Причетності 

до Злочину» за 
посиланням vae.

witness.org/uk/
відео-як-доказ/

ДОДАТКОВА 
ІНФОРМАЦІЯ
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Свідки є невід’ємною частиною будь-якого розслідування і судової справи. Незалежно 
від того, скільки зібрано доказів, без пояснення їх релевантності свідками вдале 
засудження малоймовірне. З урахуванням цього, свідки можуть бути складними 
джерелами інформації, а опитування, що не проведені належним чином, можуть 
зіпсувати розслідування і дискретувати вашу роботу щодо забезпечення достовірності.

Ось кілька найбільших складнощів при роботі зі свідками:

Кожен помиляється. Людська пам’ять неідеальна. Численні дослідження показують, що 
свідчення очевидців часто містять неточності, незважаючи на найкращі наміри свідків. 
Крім цього, травматичні переживання можуть ще більше подавити здатність свідка 
точно пригадати події. Наприклад, дослідження показують, що коли особа стає свідком 
події з використанням зброї (як наприклад пістолета або ножа), її увага концентрується 
на зброї. В результаті зменшується їх здатність запам’ятати інші деталі злочину.

У нас усіх є упередження. Культурне виховання, релігійні вірування, політичні уподобання, 
стать, освітній рівень, соціально-економічний клас, статус та вік – все це може вплинути 
на наше сприйняття. Оскільки люди однозначно бачать речі з власної точки зору, 
навіть дві людини, що стоять поруч під час якоїсь події, сприймають її по-різному.

Розгляньте кілька прикладів, як це може виражатися:
• Якщо дві релігійні общини знаходяться у конфлікті, а ви проводите опитування 

в районі, де живе лише одна група, свідчення будуть упередженими щодо вірувань 
тієї групи.

• Свідченням поліцейських часто вірять більше, ніж свідченням обвинувачених.
• Люди, які володіють частками у компанії, яку звинувачують у зловживанні, можуть 

свідомо або несвідомо захищати компанію, тому що вони мають фінансовий інтерес 
у результаті справи.

Бути свідком може забрати багато часу і бути емоційно виснажливим. На 
свідків може сильно вплинути те, що участь у справі чи суді може зайняти велику 
кількість часу та енергії. Ця участь може суттєво порушити їх особисті відносини, 
роботу та власне самопочуття. Крім цього, вони можуть потрапити в епіцентр уваги 
медіа, що може бути важко або небажано. Важливо забезпечити, що вони знають 
про можливість такого, і приймуть рішення брати участь, незважаючи на ризики.

ПОТРІБНО ЗНАТИ ДО ТОГО ЯК ПОЧИНАТИ 
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ЧАСТИНА II: 
ОБЕРІТЬ СВІЙ МЕТОД ДОКУМЕНТУВАННЯ

ПРИНЦИП 1: НЕ НАШКОДЬТЕ
За будь-яких умов збирачі доказів повинні прагнути до того, щоб «не нашкодити», коли 
вони просять людей надати інформацію про подію щодо прав людини. У деяких випадках 
люди, їх сім’ї чи общини можуть бути піддані ризику просто через те, що вони знаходяться 
разом із збирачем доказів, який збирає свідчення, або перебувають з ним на зв’язку. Зйомка 
дачі свідчень на відеокамеру збільшує ймовірність того, що стане відомо, що опитана особа 
співпрацює з шукачами справедливості, що може посилити ризики для таких осіб, якщо 
відеозапис потрапить у не ті руки або буде переглянутий не тією особою.

Збирачі доказів повинні докласти усіх зусиль, щоб уникнути спричинення шкоди, коли 
вони здійснюють моніторинг. Це значить, що вони повинні постійно знаходити баланс між 
потребою отримати інформацію з потенційним ризиком завдання шкоди тим, хто надає 
таку інформацію. За певних обставин це може означати, що ви відмовляєтеся від збирання 
інформації.

Як мінімум, збирачі доказів повинні
• розуміти ризики, пов’язані зі збором інформації;
• впевнитися, що опитувані надають свою поінформовану згоду на участь 

в опитуванні;
• захищати задокументовану інформацію;
• вживати особливих пересторог при роботі з дітьми, особами з психічними вадами, 

жертвами сексуального насильства чи інших травм, та з іншими вразливими 
категоріями людей;

• наскільки можливо, вивчати подальші інструкції та проходити навчання, які 
допоможуть вам при здійсненні ваших опитувань.

Додаткові стратегії для забезпечення того, що принцип «не нашкодь» дотримується під час 
процесу опитування, включені у цей розділ.

КЛЮЧОВІ ПРИНЦИПИ

Уявіть, що ви знаходитеся на місці вибуху закладеної в автомобіль бомби перед школою, 
в общині, де бульдозери незаконно зносять будинки, або на робочому місці, де міжнародна 
корпорація порушує вимоги безпеки і працівники працюють в небезпечних умовах. Ви 
можете провести опитування свідка про порушення прав людини на місці події або недалеко 
звідти. Чи слід проводити опитування на камеру чи ні? Ось кілька правил, які слід врахувати.

HARM
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ПРИНЦИП 2: ЛИШЕ ПЕРВИННІ ДОКАЗИ
Найбільш важливо розуміти, що свідчення, зібрані чи записані збирачем доказів на місці 
події можуть служити важливими первинними доказами, що часто трапляється на практиці. 
Первинні докази – це інформація, що вказує на те, що, можливо, стався злочин. Однак лише 
цієї інформації недостатньо, щоб встановити, чи дійсно мав місце злочин. Для того, щоб 
вирішити, чи має бути розпочате розслідування, необхідно зробити додаткове дослідження.

Також важливо знати, що зроблені збирачем відео опитування рідко (а то й ніколи) будуть 
використані в суді через дві ключові юридичні доктрини:

Перевага Особистих Свідчень. Судді віддають перевагу тому, щоб свідки давали 
свідчення особисто, тому що так легше оцінити, наскільки можна вірити свідку, і це 
робить більш складним неправдиві свідчення. Хоча і є рідкісні виключення, коли 
особисті свідчення не вимагаються, але зазвичай їх намагаються отримати.

Право Очної Ставки. Більшість кримінальних судів дають право обвинуваченому 
мати очну ставку з свідком, який свідчить про участь обвинуваченого в злочині. Це 
іноді називають «право очної ставки та перехресного допиту». Відповідно, свідків 
треба повідомити, що колись їм треба буде давати свідчення у суді в присутності 
обвинуваченого.

Хоча прелімінарні опитування, ймовірно, не будуть використані в суді, це не означає, що вони 
не мають значення для пропагандистських цілей або на ранніх стадіях слідства.
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КЛЮЧОВІ РІШЕННЯ:  
ОПИТУВАТИ ЧИ НІ? НАТИСНУТИ ЗАПИС ЧИ НІ? 

1) «Чи слід мені опитувати цю людину чи ні?»

2) «Чи слід мені записувати опитування на камеру чи занотувати надану 
інформацію?»

ПИТАННЯ 1: 
Для того, щоб встановити, чи опитувати людину — чи то для притягнення до відповідальності 
чи то для пропаганди — обговоріть наступне з опитуваним перед тим, як документувати 
опитування будь-яким способом. Запитайте, чи опитування

• загрожуватиме безпеці опитуваного чи його сім’ї або общині;
• порушить його право на приватне життя;
• принизить його гідність; та/або змусить опитуваного знову відчути себе жертвою.

Якщо будь-що із вищенаведеного може трапитися, вам не слід продовжувати опитування.

ПИТАННЯ 2: 
Якщо після розгляду вищенаведеного ви вирішите провести попереднє опитування на місці 
події для цілей притягнення до відповідальності, тоді вам потрібно буде встановити, чи відео- 
(або аудіо-) запис є хорошим вибором чи вам слід записати свідчення у письмовій формі. 
Врахуйте питання, описані нижче.

STOP
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ПОПЕРЕДНІ СВІДЧЕННЯ: НА КАМЕРУ ЧИ ПИСЬМОВО?
ПРИЧИНИ ЗАДОКУМЕНТУВАТИ ПРЕЛІМІНАРНІ 
ОПИТУВАННЯ У ПИСЬМОВІЙ ФОРМІ

ПРИЧИНИ ЗАДОКУМЕНТУВАТИ 
ПРЕЛІМІНАРНІ ОПИТУВАННЯ НА КАМЕРУ

Зручність: Слідчий, аналітик чи юрист може швидко 
проглянути записані нотатки і узагальнення опитування, щоб 
знайти ключову інформацію, яку вони шукають. У випадку 
з відеозаписом вони повинні переглянути весь відеозапис, 
щоб знайти потрібну інформацію. Це може зайняти дуже 
багато часу. Якщо ви все ж використовуєте відеозапис, 
найкраще додати до відеофайлу транскрипцію опитування, 
повну роздруківку опитування, та опис метаданих файлу. 
Хоча вже розробляються нові технології для автоматизації 
транскрипції відеозаписів, здійснення транскрипції 
відеозапису все ще може бути затратним по часу та дорогим.
Навички Особи, що Проводить Опитування: Опитування 
очевидців злочину є спеціалізованими навичками; якщо ви 
вирішите здійснити запис, помилки, які ви можете зробити, 
також будуть записані. Свідки – критична частина кожної 
справи, і неналежно проведене опитування – навіть якщо 
особа, що проводить опитування, має хороші наміри – може 
назавжди перекреслити можливість надання подальшої 
інформації для слідчих, юристів та судів, що може мати 
протилежний результат до того, чого ви хотіли.
Послідовність: Кожного разу, коли свідок розповідає про 
подію, його спогади містять незначні ненавмисні зміни; 
історії ніколи не можна розповісти точно так само двічі. Якщо 
опитування записане, а потім через тижні, місяці або навіть 
роки опитаний свідчить в суді, то розбіжності між записаним 
опитуванням та свідченнями в суді можуть підірвати 
вірогідність свідка. Якщо при опитуванні слова опитуваного 
занотовуються, іншій стороні буде більш важко встановити, 
хто відповідальний за розбіжності – опитуваний чи особа, яка 
записувала опитування.
Безпека: Хоча будь-яке опитування може піддати людину 
ризику, письмове опитування лише розкриває ім’я особи 
разом з їх свідченнями. А відеозапис також містить їх обличчя 
та голос, що робити легшою їх ідентифікацію.
Повторне Відчуття Жертви: Деякі люди почуваються 
незручно, коли надають інформацію про правопорушення 
на камеру, а в деяких випадках камера, направлена на свідка, 
може бути нав’язливою. Інші, можливо, пережили глибоку 
травму, і зйомка опитування може завдати їм повторного 
відчуття жертви. Перегляд своїх свідчень також може 
заподіяти травму. Занотовування свідчень може допомогти 
вам уникнути деяких з цих ризиків.
Поінформована Згода: Інколи може бути складно, якщо 
взагалі можливо, забезпечити надання поінформованої згоди, 
коли робота проводиться безпосередньо після порушення 
прав людини. Якщо ви не можете отримати поінформовану 
згоду, найкращою міжнародно визнаною практикою 
є не записувати опитування. Однак якщо ви таки приймете 
рішення записувати опитування без поінформованої згоди, 
пам’ятайте, що письмове нотування є кращою опцією, тому 
що ймовірно буде менш ризиковано з точки зору безпеки, 
якщо обличчя та голос людини не можна буде побачити чи 
почути. Дивіться Частину V нижче, щоб дізнатися більше 
про поінформовану згоду та що робити, коли її неможливо 
отримати.

Час і швидкість: Протягом або безпосередньо 
після правопорушення час зі свідком обмежений. 
Запис, зроблений на камеру, може бути 
здійснений швидше, ніж записаний письмово. 
Пізніше відео файл може бути переглянутий, 
проаналізований та його транскрипція може бути 
зроблена в спокійному та безпечному місці.
Доступ: Протягом або безпосередньо після 
правопорушення доступ до свідка може бути 
також обмежений. Може скластися ситуація, 
коли буде непрактично або небезпечно дістати 
ручку і папір та робити письмові записи. Бувають 
випадки, коли відео- або аудіо запис є вашими 
єдиними реальними опціями.
Наявність: Інколи ключовий свідок не може 
бути наявним для процесу у зв’язку з переїздом, 
смертю чи іншими екстраординарними 
обставинами. У деяких юрисдикціях та у рідких 
специфічних обставинах, фрагменти опитування 
можуть бути допустимі в суді без можливості 
провести перехресний допит, якщо особа більше 
не наявна для дачі свідчень.
Оцінка Достовірності: Опитування на 
відеоплівці дозволить членам команди 
слідчих або юристів, які не присутні на місці 
події, краще оцінити достовірність свідка. 
Відеозаписи показують зовнішній вигляд, 
голоси, місцезнаходження. Якщо опитування 
проводяться, поки правопорушення триває, 
відеозаписи можуть навіть показати події на 
задньому плані. Це додає цінну контекстуальну 
інформацію до проголошеного свідчення, яку не 
може зафіксувати письмовий запис.
Допомога Пам’яті: Судові процеси можуть бути 
повільними. У багатьох випадках можуть пройти 
місяці, роки чи навіть десятиліття між першим 
опитуванням свідка та подальшими допитами 
чи свідченнями у суді. Раніше записані на камеру 
свідчення можуть бути використані для того, щоб 
освіжити пам’ять свідка у ці пізніші дні.
Відмова від Свідчень: Інколи свідки 
відмовляються від своїх свідчень з особистих 
причин або тому що на них чиниться тиск. 
Юридичний термін для цього – «відмова від 
свідчень». Якщо їх первісне свідчення зняте на 
камеру, існує можливість використати його в суду 
за особливих обставин.
Пропагування: Нарешті, як зазначено на початку 
цього розділу, притягнення до юридичної 
відповідальності є однією з кількох причин для 
опитування свідка перед камерою. Ви можете 
мати інші причини для того, щоб натиснути 
«запис».
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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?

Рішення, чи записувати опитування на камеру, загалом нелегке. Це рішення, 
яке вам потрібно буде приймати на основі наявної у вас інформації на той час. 
В ідеалі, ви б хотіли мати можливість відповісти «так» на кожне з перелічених 
вище питань для того, щоб прийняти рішення про зйомку.

Щоб дізнатися більше 
про викривальні 

докази та інші цілі, 
для яких може 

слугувати відеозапис 
для притягнення до 

відповідальності, 
дивіться «Усе 

про Докази» за 
посиланням  

vae.witness.org/uk/
відео-як-доказ/

ДОДАТКОВА 
ІНФОРМАЦІЯ

КОНТРОЛЬНИЙ ЛИСТ: НАТИСКАТИ «ЗАПИС» ЧИ НІ?
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ЧАСТИНА III:
ПРИНЦИПИ ТА ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ ДЛЯ ФІЛЬМУВАННЯ 
ПРЕЛІМІНАРНИХ ОПИТУВАНЬ НА МІСЦІ ПОДІЇ

Міркування безпеки. Розказати правду часто може поставити під серйозну загрозу життя 
людини, її родини або членів її общини і, відповідно, може вплинути на відповіді, які даються, 
свідомо чи ні. Як особа, що проводить опитування, ваш обов’язок переконатися, що 
опитуваний повністю розуміє ці ризики та дає задокументовану згоду.

Залишайтесь об’єктивним. Зробіть усе, щоб не дозволити власним почуттям вплинути 
на опитування. Не виказуйте свої почуття щодо свідчень опитуваного. У вас можуть бути 
сильні реакції на те, що ви почуєте, але ці краще притримати до того часу, поки опитуваний 
їх не бачитиме. Якщо ви використовуєте перекладача, переконайтеся, що він теж розуміє цей 
принцип і дистанціює своє власне ставлення, коли робитиме переклад розмови.

Шукайте правду. Якщо ви документуєте для притягнення до відповідальності, ваша роль 
не довести, що ваша теорія того, що трапилося, правильна. Ваша роль дозволити свідку 
розповісти своє бачення того, що відбулося, навіть якщо це суперечить вашим власним 
переконанням. Кожна особа зробить свій внесок у те, щоб дістатися до правди про події 
якомога ближче. Якщо ви знайдете докази, які вказують на те, що хтось невинний, не бійтеся 
цього. Кінцева мета – притягнути до відповідальності тих, хто дійсно відповідальний за 
злочини, та забезпечити, що невинний не буде помилково засуджений. Крім цього, якщо 
у вас є інформація, яка підтримує аргументи захисту, для слідчого чи юриста набагато краще 
дізнатися про ці докази раніше, щоб вони не були застані зненацька і могли підготувати 
відповідь на ці докази до того, як вони потряплять у зал засідань.

Опитуйте особу наодинці. Усі інтерв’ю, включаючи прелімінарні опитування на місці події, 
повинні проводитися наодинці, якщо це можливо, щоб інформація, яку надає свідок, не 
піддавалася впливу інших людей та не впливала на свідчення інших потенційних свідків.
Приклад:

У випадках статевого насилля жінка може зменшувати ступінь інциденту та навіть взагалі 
заперечувати його, якщо її чоловік присутній при опитуванні. Або, якщо перший свідок 
говорить, що машина, яка віддалялася, була червоною, а другий свідок думає, що машина 
була синьою, то почувши відповідь першого свідка, другий свідок може засумніватися, як 
відповідати.

Опитування потребують часу, тому робіть опитування цілеспрямовано. Опитування 
можуть зайняти багато часу, навіть якщо тривалість самого опитування невелика. Час 
займає пошук надійного і правдоподібного свідка, знайти відповідне місце для записування, 
підготувати та задати запитання і т.п. Додатково час займає добре організувати та зберегти 
репортаж, розшифрувати стенографічний запис опитування та переглянути його для 
релевантної інформації. Думайте стратегічно, кого ви хочете опитати та чи ви робите це на 
камеру чи ні.
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Ніколи не пропонуйте компенсацій. Якщо в обмін на свідчення пропонуються компенсації, 
надана свідком інформація може бути визнана недостовірною.

Приклади компенсацій включають:

Фінансова допомога, допомога при переїзді або з отриманням візи, захист свідка.

Поводьтесь етично. Детальне обговорення етичної поведінки під час опитування не входить 
до змісту цього посібника; це складний предмет та відрізняється від країни до країни і від 
культури до культури. В підсумку, якщо ви вирішили зібрати свідчення, необхідно, щоб ви 
дотримувалися найвищих етичних стандартів. Якщо ви цього не зробити, це може вплинути 
на надійність зібраної інформації, credibility свідків, вашу репутацію та репутацію будь-яких 
організацій, на які ви працюєте.

Подумайте про себе. Свідкам часто важко розказати історію порушень прав людини, але 
ці опитування можуть бути емоційно складними і для осіб, які проводять опитування, та 
перекладачів. За необхідності зверніться за емоційною підтримкою.

Заархівуйте запис. Хоча й розуміючи, що ви ніколи не можете бути впевненим, чи інтерв’ю 
буде цінним, намагайтеся записувати лише опитування, які ви плануєте зберегти та 
використати для захисту прав людини. Опитувані особи часто ризикують, щоб дати свідчення. 
Поважайте це, наскільки ви можете, враховуючи практичні обмеження, такі як міркування 
безпеки та місце на диску.

Щоб дізнатися більше 
про архівування 

відеозапису, дивіться
«Посібник Активіста 

по Архівуванню 
Відеозапису» 

за посиланням 
archiveguide.witness.org.

ДОДАТКОВА 
ІНФОРМАЦІЯ
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ЧАСТИНА IV: 
ПРОВЕДЕННЯ ПРЕЛІМІНАРНОГО ОПИТУВАННЯ – ДО, 
ПРОТЯГОМ, ПІСЛЯ

Крок 1: Підготуйте Своє Обладнання
Прелімінарні опитування на місці події зазвичай проводяться в неідеальних умовах, тому 
якщо у вас мало часу, щоб підготувати своє обладнання, зробіть наступне до того, як іти:

• зітріть будь-яку інформацію з вашої камери або телефону (контактні дані, файли, 
фотографії і т.п.), яку ви не хочете, щоб вона потрапила до інших рук на випадок 
вилучення владою;

• зарядіть свою камеру або мобільний телефон;
• встановіть правильну дату, час та місцезнаходження на своїй камері;
• переконайтеся, що на картах пам’яті достатньо місця;
• протестуйте нормальну роботу вашого обладнання; і
• потренуйтеся знімати вашим обладнанням, щоб бути впевненим, що ви вмієте ним 

добре користуватися і легко це зробите на місці події.

Крок 2: Проаналізуйте та Miнiмізуйте Загрози Безпеці
Уважно оцініть безпекові аспекти проведення відео опитування. Які наслідки це може 
мати для вас, опитуваного або для общини? Поспілкуйтеся з опитуваним, щоб встановити 
потенційні ризики та можливості для їх мінімізації. Виясніть та задокументуйте, яку 
інформацію опитуваний бажає залишити конфіденційною. Подумайте, як та де ви зможете 
надійно зберігати відео файли та документацію після опитування. Чи ви завантажите їх 
на безпечні сервери через закодоване інтернет-з’єднання, після чого знищите файли на 
оригінальних носіях? Чи ви передасте оригінальні файли довіреній особі?

Подумайте, чи вам потрібно приховати ідентичність вашого свідка під час процесу зйомки. 
Ви повинні знати, що анонімний свідок може надати важливу викривальну інформацію, але їх 
інформація може бути мнеш цінною для процесуального просування, оскільки в результаті їх 
анонімності слідчий не може оцінити їх достовірність чи провести їх допит.

Крок 3: Наскільки Можливо, Знайте, Що Ви Повинні Дізнатися, і Чому
Підготуйте список тем опитування або питань, пам’ятаючи про вашу мету. Якщо у вас 
недостатньо часу, щоб підготувати питання, знайте, що ви хочете задати питання щодо 
безпеки додатково до «хто, що, де, коли та чому».

ДО
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ОЩо 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, 
поділіться, будь-ласка своїми думками щодо цього. На чому 
базується ваша точка зору?

Якщо це не є небезпечним, ви можете повідомити імена та контактну 
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 дізнатися 
подальший розвиток подій або зробити більш детальне опитування? 
Якщо так, як ми зможемо з вами зв’язатися? Яка ваша адреса, 
номер телефону, електронна пошта або інша контактна інформація?

Ось список ключових питань для попереднього опитування на місці:

КОНТРОЛЬНИЙ ЛИСТ: 
KЛЮЧОВІ ПИТАННЯ ПІД ЧАС ПОПЕРЕДНЬОГО 
ОПИТУВАННЯ НА МІСЦІ
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Крок 4: Підготуйте Допоміжні Матеріали Заздалегідь
Допоміжні матеріали можуть бути використані, щоб освіжити пам’ять опитуваного, але не 
підказати певну відповідь.

Приклади:
• Карти можуть допомогти свідку більш 

точно вказати деталі місця події.
• Фотографії часто використовуваної зброї 

можуть допомогти їм вказати на зброю, 
назва якої їм невідома.

• Календар може допомогти для 
пригадування дат.

Крок 5: Оберіть Свідків
У багатьох випадках просто неможливо опитати усіх свідків порушення прав людини. Подумайте, 
який тип інформації ви намагаєтесь зібрати, та які прогалини в інформації ви намагаєтеся 
заповнити. Тоді зважте, кого про що розпитувати. Наприклад, свідок, який переживає втрату його 
чи її сім’ї, ймовірно, зможе згадати події до, під час та після нападу, але навряд чи буде володіти 
достатніми знаннями, щоб описати деталі використаної зброї. З іншого боку, сусід з військовою 
підготовкою більш підходить в якості свідка, щоб розповісти про типи використаної зброї. Також 
зважте, скільки свідків вам потрібно опитати, щоб забезпечити достовірність та компенсувати тих 
свідків, які можуть надати помилкову або нечітку інформацію.

Крок 6: Оберіть Безпечне, Приватне та Інформативне Місце для Опитування
Якщо можливо, оберіть безпечне, приватне та досить тихе місце для проведення опитування. 
Можливо, було б зручно знайти таке місце, яке дозволить глядачу також бачити місцевість, де 
відбувалися події; вид місцевості та звуки можуть допомогти підтвердити показання опитуваного. 
Наприклад, якщо свідок розповідає про обстріли під час фактичного обстрілу, супровідні 
звуки підтвердять їх свідчення. Якщо свідок розповідає про умисний підпал нафтопереробного 
заводу, і ви можете побачити та почути полум’я на задньому плані, це також підкріплюватиме їх 
свідчення. Суть в тому, що хоча інколи добре мати високоякісне зображення та звук, може бути 
кращим пожертвувати якістю зображення та звуку, щоб зняти фонову інформацію, яка підтримує 
свідчення свідка. Цей вибір робите лише ви, враховуючи ситуацію та мету, з якою ви збираєтеся 
використати відеозапис.

Крок 7: Оберіть особу, яка проводить опитування
Якщо можливо, нехай дві людини, які зручні для опитуваного, записують опитування – один для 
організації технічних аспектів, а інший для того, щоб задавати питання. При обранні осіб для 
проведення опитування, врахуйте їх стать, культурні, політичні та релігійні погляди.

Крок 8: Створіть зручні умови для опитуваного
Особам необхідно почуватися зручно та довіряти вам, якщо ви хочете, щоб вони чесно 
розповіли свою історію. Представтесь та поясніть, що ви робите та чому. Поясніть усі аспекти 
конфіденційності та дайте можливість опитуваному задати питання до початку опитування.
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Хоча багато прелімінарніх опитувань проводяться несподівано, є випадки, коли 
трохи планування можливо. Далі слідують кілька прикладів сценаріїв, у яких ви 
можете виділити перелік тем для опитування до того, як вирушити на місце.

Протести

Якщо ваша громада планує протест, і ви очікуєте, що поліція буде занадто жорстокою, 
ви можете сісти заздалегідь і приготувати короткий список релевантних запитань, які 
допоможуть освітити, що трапилося, якщо насилля таки станеться. Наприклад:

• Чи поліція використовувала силу при виконанні обов’язків?
• Що трапилося перед насильницькими сутичками?
• Як стався напад?
• Що сталося після нападу?

Вибори

Якщо ви документуєте вибори, які плануються бути дискусійними, 
ви можете задати свідками такі питання як:

• Якою була ситуація під час підготовки до виборів та під час реєстрації для 
голосування?

• Що ви пережили в день виборів, на виборчій дільниці та поза нею?
• Які були ваші спілкування з посадовцями на виборах?

Якщо ви працюєте над тим, щоб задокументувати конкретне порушення або вирішити 
певну справу, можливо вам варто прочитати розділ «Планування Збору Доказів» 
(можна знайти за посиланням vae.witness.org/uk/відео-як-доказ/) та підготувати 
відповідний ряд запитань перед тим, як вирушити на місце події для фільмування.

КОЛИ ПЛАНУВАННЯ МОЖЛИВЕ 
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Крок 1: Отримайте Поінформовану Згоду на Камеру
«Поінформована згода» означає обов’язок оператора забезпечити, що опитуваний знає та 
повністю розуміє потенційні наслідки для його безпеки та добробуту, що можуть виникнути 
зі згоди на інтерв’ю – особливо опитування на камеру – і з майбутнього використання цього 
інтерв’ю. Наприклад, якщо ви опитуєте особу з віддаленого села в Афганістані, де відсоток 
письменності низький і доступ до інтернету обмежений, ви повинні добре пояснити, як буде 
використаний відеозапис, хто його побачить та потенційні ризики, які можуть виникнути для 
опитуваного, якщо відеозапис буде розміщений онлайн або стане доступний публічно.

Міжнародно визнане правило, що коли проводите опитування – як на камеру, так і без неї – 
з жертвами та свідками порушення прав людини, повинна бути отримана поінформована 
згода. Хоча для деяких збирачів доказів буде неможливо отримати поінформовану згоду 
в розпал або безпосередньо після інциденту з правами людини. Частина V досліджує труднощі 
в отриманні поінформованої згоди і що робити, якщо ви не можете її отримати.

Крок 2: Встановлення Кадру, Освітлення та Звук
Зйомки репортажу з хорошим кадром, освітленням та звуком збільшує шанс того, що його 
використають в розслідуваннях, медіа або для цілей пропагування та/або збережуть для 
історії. Однак важливо усвідомити, що може бути важко сконцентруватися на цих технічних 
аспектах, коли ви проводите зйомку на місці порушення прав людини. Намагайтеся зняти 
чіткі кадри та звук, щоб глядачі могли легко розпізнати того, хто говорить та місце, а також 
зрозуміти, що вони кажуть. Але пам’ятайте, що зняти релевантний та корисний матеріал 
набагато важливіше, ніж зняти репортаж, який технічно досконалий. Навіть технічно не 
ідеальний репортаж може все ще бути цінним через його зміст.

ПРОТЯГОМ

Крок 3: Додайте Загальну Інформацію на Камеру
Якщо можливо, вербально проговоріть під запис наступну інформацію до проведення опитування:

• ваше ім’я;
• вашу контактну інформацію;
• дату, час та місце опитування;
• одне-два речення опису інциденту, який ви збираєтеся обговорити зі свідком; і
• одне-два речення опису, чому ви опитуєте цю конкретну людину.

Щоб дізнатися більше 
про камеру, звук, 

дивіться «Як Знімати 
Інтерв’ю» за 
посиланням  
http://library.

witness.org/product/
conducting-

interviews-2/.

ДОДАТКОВА 
ІНФОРМАЦІЯ

BAD SET-UPGOOD SET-UP



ВІДЕО ЯК ДОКАЗ: ВІДЕОЗЙОМКА СВІДЧЕНЬ V 1.0
vae.witness.org

151

ВІ
ДЕ

О

Крок 4: Ставлення Питань
Ставлення Питань для Збору Базової Фактичної Інформації. Ключові питання, які потрібно 
поставити під час опитування на місці події, є, по-перше, про безпеку і потім про «хто, що, де, коли та 
чому».

Ставлення Нейтральних Запитань. В залежності від ситуації ви можливо захочете почати опитування 
з нейтральних питань, щоб вибудувати довіру і допомогти опитуваному почуватися зручно.

Ставлення Питань по Темі. Цінуйте час людей і ставте лише питання, що стосуються свідка, з яким 
ви розмовляєте. Наприклад, запитайте жителя, що був виселений з його громади, про те, як його 
будинок був знесений бульдозером без попередження або про компенсацію, яку вони отримали чи 
не отримали за свій будинок. Не потрібно ставити питання щодо того, чому громаду переселили і хто 
відповідальний – організатор, інформатор чи особа, яка здійснювала виселення.

Ставлення Відкритих Питань. В загальному, ваші питання повинні бути відкритими, оскільки вони 
вимагають розповідної відповіді від опитуваного. Їх ще називають РПО-запитаннями, тому що вони 
починаються зі слів, як:

• Розкажіть мені…
• Поясніть мені…
• Опишіть мені…

Ставлення Уточнюючих Питань. Також уточнюйте відповіді, питаючи їх, звідки вони знають, що їх 
відповіді правильні. Наприклад, якщо ви запитуєте «О котрій годині вибухнула автомобільна бомба?», 
добре уточнити питаннями на кшталт «Як ви знаєте, котра була година?» - не тому, що ви не вірите 
опитуваному, а тому що нам усім важко правильно пам’ятати деталі під час стресових ситуацій. 
Уточнюючі запитання допомагають роз’яснити, що говорить людина, і збільшити їх достовірність.

Визнання культурних та мовних бар’єрів. Стать, раса, національність, релігійна група, політична 
партія чи соціально-економічний клас опитуваного – та перекладача, якщо ви його використовуєте – 
може вплинути на якість відповідей. Якщо ви працюєте в команді, врахуйте культурні норми та звичаї 
і зважайте на те, хто проводить опитування і як ставляться запитання.
Приклади:

• Час по-різному рахують в різних місцевостях, так що можливо вам не прийдеться питати 
«Скільки років тому сталася подія?» Натомість вам, можливо, прийдеться питати «Скільки 
урожаїв рису тому сталася подія?»

• Сім’я також визначається по-різному. Замість того, щоб запитати «Скільки членів сім’ї ви 
маєте?» вам, можливо, слід буде запитати «Скільки людей їсть з вашої каструлі щодня?»

Уникайте чуток. Ваша робота, як людини, яка робить опитування, забезпечити, що опитуваний 
розуміє, як надавати точну інформацію. Працюйте зі свідком, щоб допомогти їм розрізнити між тим, 
що вони знають, та тим, що вони просто чули від інших. Іншими словами, допоможіть їм розрізнити 
інформацію з перших рук від інформації, почутої від інших. Якщо опитуваний не бачив чи чув щось 
особисто, вони все одно можуть повідомити цю інформацію, зазначивши «Я не бачив/чув це особисто, 
але мені сказав ____________________, що __________________ трапилося.»

Захищайте свою та їхню вірогідність. Будь-яке опитування, яке ви знімаєте, може потрапити 
в публічний доступ, умисно чи ні. Якщо буде будь-яка підозра, що ви намагалися вкласти слова в їх 
уста або тиснули на них, щоб вони щось сказали, це поставить свідчення під сумнів та може назавжди 
зіпсувати вашу власну вірогідність. Тому вам слід уникати навідних питань, використовуючи відкриті 
питання.
Приклад:

• Навідне питання: З яким перевищенням швидкості їхала червона машина, коли вона врізалася 
у сіру машину?

• Відкрите питання: З якою швидкістю їхала кожна машина, коли трапилася аварія?
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Хорошою практикою є попереджати свідка перед опитуванням, що майже на 
кожну відповідь, яку вони нададуть, ви будете задавати уточнюючі питання, 
такі як «Звідки ви це знаєте?» чи «Звідки ви знаєте, з ким це трапилося?» Ці 
уточнюючі питання є чи не найважливішими питаннями під час опитування, 
тому що вони вказують свідку думати уважно, розповідати історію 
у хронологічній послідовності, і надавати підтверджуючу інформацію. Коротко 
кажучи, уточнюючі питання роблять свідчення більш правдоподібними.

Однак такий тип питань може створити враження на свідка, що ви йому не вірите 
або сумніваєтеся у їх спогадах. Ось чому важливо впевнитися до запису, що свідок 
розуміє, що ви не сумніваєтеся у його чи її особистій достовірності, правдивості чи 
пам’яті. Натомість ви питаєте, тому що їх відповіді збільшать цінність їх свідчень.

Приклад:

Питання: «Скажіть, що ви побачили, коли вперше увійшли на фабрику?»

Відповідь: «Я побачив приблизно 100 працюючих людей. Усі вони 
виглядали молодше 14 років. Умови, в яких вони працювали, були….»

Уточнююче питання: «Ви побачили приблизно 
100, які виглядали молодше 14 років?»

Відповідь: «Так. Це вірно.»

Уточнююче питання: «Як ви оцінили таку кількість людей?» 
і «Чому ви вважаєте, що працівники були молодше 14 років?»

КЛЮЧОВИЙ МОМЕНТ
УТОЧНЮЮЧІ ПИТАННЯ

Для перегляду 
прикладу, що знімати 

до опитування, 
дивіться «Додавання 

Необхідної 
Інформації». 

Як покращити 
достовірність 

вашого матеріалу, 
використовуючи 
техніку зйомки, 

дивіться «Відеозйомка 
Безпечних Місць 

Подій» за посиланням 
vae.witness.org/uk/

відео-як-доказ/.

ДОДАТКОВА 
ІНФОРМАЦІЯ

Крок 5: Продовжуйте Запис
Окрім випадків, коли опитуваний попросить зупинити камеру, намагайтеся вести постійний 
відеозапис. Чим більш триваючий репортаж, тим більш надійний він загалом є. Якщо вам 
необхідно зупинити запис, слід сказати «Ми зробимо перерву, час _______». Тоді, коли 
відновлюєте зйомку, слід вказати час, дату та місце, і зробити коротке резюме контексту перед 
тим, як почати опитування.

Крок 6: Опитуйте по Одній Особі
Намагайтеся проводити опитування однієї особи в певний час у місці, де розмову не можна 
підслухати, щоб людина більш імовірно говорила правдиво і відкрито та щоб інші опитувані не 
підпадали під вплив її свідчень.

Крок 7: Слухайте Уважно
Будьте гарним слухачем та будьте відкритими. Ваша мета може змінитися протягом часу, коли ви 
слухаєте та дізнаєтеся більше про те, що розповідає опитуваний. Будьте гнучкими і на підставі 
відповідей особи відповідно адаптуйте свої питання. Давайте можливість опитуваному розказати 
їх послідовність релевантних фактів власними словами. Не перебивайте їх.
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Крок 8: Знімайте Додаткову Інформацію
Додатково до свідчень, ви ймовірно захочете зняти візуальну інформацію, яка підтвердить те, що вам 
розказують. Якщо свідок розповідає вам про вибух, зніміть місце вибуху. Якщо свідок розказує про 
його травми, запитайте, чи ви можете зняти ці травми на відео. Якщо свідок повідомляє про масове 
поховання, зніміть місце заховання. Якщо вони говорять про трудовий табір, зніміть табір.

Також намагайтеся зняти візуальну інформацію, яка могла б допомогти підтвердити дату, час та 
місце опитування. Наприклад, ви можете зняти такі деталі як

• час та дату на екрані вашого мобільного телефону;
• кут сонця по відношенню до горизонту або тіні;
• культурну чи природну пам’ятку або відому 

будівлю;
• вуличний знак;
• індикатори погоди;
• оточуючі дерева або рослини;
• різні перспективи місця опитування.

Дивіться розділ «Додаткові Джерела» в кінці цього довідника для додаткової 
інформації про збирання інших джерел доказів для підтвердження показань свідка, такі як 
документи, фотографії та матеріальні докази (магазини набоїв, зброя, людські останки, одяг, бризки 
крові і т.п.).

Крок 9: Завершення Опитування
Перед завершенням опитування, хорошою практикою є

Уникати закінчення розмови на найгіршій травмі для свідка. Пом’якшіть емоційний вплив травми на 
них, перевівши розмову на буденні речі або на те, що вони будуть далі робити.

Дати можливість опитуваному задати будь-які питання про опитування і постаратися забезпечити, 
що вони йдуть у позитивному настрої.

Скажіть на камеру час завершення опитування.

Крок 1: Перевірте Безпеку
Після вимкнення камери, поговоріть з опитуваним, щоб встановити, чи вони побоюються 
якихось нових ризиків з урахуванням наданої інформації. Підготуйте план, які дії необхідні 
у зв’язку з новими ризиками – наприклад, приховання особи шляхом використання інструментів 
редагування.

Крок 2: Продумайте Наступні Кроки
Якщо у вас готовий план, проінформуйте опитуваного, що буде далі. Подумайте, чи ви будете 
передавати це опитування слідчому, поширювати його в медіа, постити онлайн і т.п. Чи потрібно вам 
буде зробити додаткове уточнення наданої опитуваним інформації? Якщо так, то який план дій? Чи 
є якісь інші дії по додатковому дослідженню, які ви реалістично можете виконати?

Крок 3: Надайте Підтримку після Опитування
Як збирач доказів, маловірогідно, що у вас будуть ресурси для надання будь-якої підтримки 
після опитування. Якщо у вас немає ресурсів, не давайте обіцянок. Щоб не сталося, не створюйте 
помилкових надій для опитуваного. Незважаючи на це, якщо можливо і практично надати 
опитуваному інформацію про можливості підтримки або допомоги, яка може бути доступна, тоді 
повідомте цю інформацію. Ви можете також дати їм свою контактну інформацію, якщо бажаєте.

ПІСЛЯ
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Крок 4: Підбийте Підсумок
Коли ви повертаєтеся з місця події, підготуйте об’єктивне письмове резюме опитування, 
виділивши інформацію, яку ви вважаєте релевантною та важливою, і зазначивши, чому ви так 
вважаєте. Пам’ятайте, інтуїція часто права!

 

Крок 5: Заархівуйте та Захистіть
Заархівуйте свідчення і захистіть їх від використання у недозволений спосіб. Якщо 
можливо, зверніться по допомогу експертів, щоб забезпечити, що ваш матеріал захищений 
і не потрапить у неправильні руки.

Крок 6: Вчіться з Власного Досвіду
Враховуйте, що ви навчилися зі свого досвіду, так щоб ви могли покращити свої навички 
опитування наступного разу, коли ви поїдете на місце події.
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ЧАСТИНА V: 
ПОІНФОРМОВАНА ЗГОДА
Поінформована Згода – це згода опитуваного на його зйомку і може бути надана лише після того, 
коли вони повністю розуміють

• хто ви є;
• мету опитування;
• чого ви сподіваєтеся досягти проведенням опитування і чого ви не можете досягти;
• ризики надання інтерв’ю;
• як і де буде використаний відеозапис;
• хто його побачить;
• як ви захистите їх приватність та безпеку; і
• що ви можете забезпечити і чого не можете. Наприклад, більшість збирачів доказів не 

мають змоги допомогти з переїздом, отриманням візи, фінансами або захистом свідків.

Міжнародно погодженим стандартом є те, що поінформована згода повинна бути отримана, 
якщо свідчення збираються у письмовій формі, записуються на аудіо- або відеоплівку. Це чітка 
рекомендація, яку підтримує цей Довідник. Однак на місці подій на стадії попереднього опитування 
слідувати цій рекомендації може бути важко – якщо взагалі можливо. Відповідно, ми спочатку 
обговоримо, як отримати поінформовану згоду, а потім скажемо, що робити, коли отримати згоду 
неможливо.

ЩО ТАКЕ ПОІНФОРМОВАНА ЗГОДА?

Для зразків 
правил і зразків 
поінформованої 
згоди, відвідайте

vae.witness.org/uk/
відео-як-доказ/.

ДОДАТКОВА 
ІНФОРМАЦІЯ

Концепція «поінформованої згоди» закріплена в чотирьох фундаментальних принципах. 
Ці принципи допомагають зрозуміти юридичне визначення згоди і моральне зобов’язання 
правозахисних журналістів і організацій захистити безпеку та гідність опитуваних осіб.

• Розкриття: Мета та плановане використання здобутої інформації повинні бути повністю 
роз’яснені для того, щоб захистити безпеку опитуваного, наскільки це можливо, і щоб 
зберегти чесні відносини між опитуваним та особою, що веде інтерв’ю.

• Добровільність: Опитуваний повинний дати дозвіл на використання матеріалу та 
висловитись, чи він або вона бажає, щоб розкрили його чи її ім’я; це має відбутися в умовах, 
які дозволять опитуваному дати свою згоду добровільно. Наприклад, їх не можна спонукати 
обіцянкою оплати або додаткового захисту.

• Розуміння: Опитуваний повинний розуміти наслідки інтерв’ю. Це може бути ускладнено, 
якщо опитуваний не має повного планованого поширення опитування – що воно може, 
наприклад, дійти до Міжнародного Кримінального Суду. Особа, що проводить опитування, 
повинна знайти баланс, уникаючи високомірності, але й захищаючи безпеку опитуваного.

• Компетентність: Особа, що проводить інтерв’ю, повинна бути здатною повністю розуміти 
наслідки своєї участі. Це особливо важливе питання, коли мова йде про вразливих осіб, 
таких як діти, люди з психічними вадами та люди, що пережили значні травми (наприклад, 
сексуальне насильство).

ЕЛЕМЕНТИ ПОІНФОРМОВАНОЇ ЗГОДИ

Отримання поінформованої згоди необхідне, щоб забезпечити, що опитуваний знає про можливі 
наслідки згоди на інтерв’ю. Розуміння найгіршого сценарію дозволяє опитуваному та інтерв’юеру 
розробити план мінімізації ризиків для безпеки для них та оточуючих. Надання поінформованої 
згоди також поважає агентський принцип прав людини та дозволяє опитуваному зробити 
повноважне рішення щодо того, давати інтерв’ю чи ні.

ЧОМУ ПОТРІБНО ОТРИМУВАТИ ПОІНФОРМОВАНУ ЗГОДУ?
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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 відмінять згоду після 
опитування, логістичні та юридичні практики можуть зробити 
неможливим знищити свідчення.

Поінформована згода може бути задокументована на папері, на камеру або обома способами. 
Рекомендується фіксування надання згоди на камеру, тому що так краще забезпечується, що 
доказ згоди і важливі умови щодо безпеки не будуть відокремлені від матеріалу.

КОНТРОЛЬНИЙ ЛИСТ: 
ОТРИМАННЯ ПОІНФОРМОВАНОЇ ЗГОДИ – 
ПЕРЕД ЗАПИСОМ

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

Перелік питань нижче може служити довідником для документування поінформованої згоди 
на камеру. Редагуйте цей контрольний лист

• щоб виконати особливі юридичні вимоги країни, де відбувається зйомка;
• щоб врахувати культурні звичаї та етичні міркування в регіоні; і 
• як може вимагатись відповідно до ситуації на місці.
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КОНТРОЛЬНИЙ ЛИСТ:
ОТРИМАННЯ ПОІНФОРМОВАНОЇ ЗГОДИ – 
ПРОТЯГОМ ЗАПИСУ

НА КАМЕРУ – Тепер поверніться до камери і 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 запитання, 
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 свідчити 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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КОНТРОЛЬНИЙ ЛИСТ: 
ОТРИМАННЯ ПОІНФОРМОВАНОЇ ЗГОДИ – 
ЗАВЕРШЕННЯ ЗАПИСУ

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 – Коли камера буде вимкнена, подумайте про наступне:

Належним чином задокументуйте та збережіть матеріал 
у безпечному та надійному місці.
Вирішіть, чи ви будете комусь передавати матеріал, і якщо так, 
то кому, коли і як?
За необхідності та якщо можливо, надайте контактну інформацію 
адвокатів або служб підтримки жертв.
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Міжнародно визнаною практикою є те, що поінформована згода повинна бути отримана, коли 
отримуються свідчення, у письмовій формі, на диктофон або на камеру. Однак отримання поінформованої 
згоди займає час, і бувають ситуації на місці, коли може бути непрактично – або навіть ризиковано – 
виконати описану вище процедуру, тому що у вас просто немає часу пояснювати усе в розпал або 
безпосередньо після протесту, повітряного удару або примусового виселення, у день виборів або поки 
людина в процесі міграції.

Рішення брати свідчення без отримання повністю поінформованої згоди – це рішення, яке можете прийняти 
лише ви на базі наявної тоді у вас інформації. Пам’ятайте, що якщо ви вирішите записувати інтерв’ю без 
поінформованої згоди, ви також берете на себе зобов’язання захистити фізичну безпеку, приватність та 
гідність опитуваного, як тільки ви зможете, щоб в результаті інтерв’ю йому не було завдано шкоди.

Коли ви потрапляєте у ситуацію, коли неможливо забезпечити поінформовану згоду людини, щонайменше 
ви повинні задати опитуваному наступні питання:

• Які ви маєте міркування щодо безпеки?
• Ви б хотіли, щоб ми вчинили якісь дії під час зйомки або після цього для мінімізації ваших ризиків 

та/або ризиків для вашої громади?

Тоді, перед тим як записувати будь-які свідчення без проходження повної процедури поінформованої згоди, 
пройдіться по тих же питаннях, які ви задавали собі, коли приймали рішення, чи знімати інтерв’ю на камеру 
чи документувати його в письмовій формі, шукаючи якомога більше позначок в колонці «так».

КОЛИ ОТРИМАННЯ ПОІНФОРМОВАНОЇ ЗГОДИ НЕМОЖЛИВЕ

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

Якщо ні, у вас є можливість належно пом’якшити ризики безпеки?

У вас є можливість зберегти приватність опитуваного?
Чи дача інтерв’ю дасть можливість особі висловитись (на відміну від повторного 
відчуття жертви)?

Чи це, ймовірно, єдина можливість для когось поговорити з цією людиною?

Чи велика ймовірність того, що опитуваний може надати значиму інформацію?

У вас є засоби для безпечного збереження матеріалу?

КОНТРОЛЬНИЙ ЛИСТ: 
ЧИ ПРОВОДИТИ ІНТЕРВ’Ю, КОЛИ НЕМОЖЛИВО 
ОТРИМАТИ ПОІНФОРМОВАНУ ЗГОДУ?
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Як збирач доказів ви будете проводити лише прелімінарні опитування на місці події. 
У польових умовах часто непрактично або неможливо пояснити опитуваним усе про 
поінформовану згоду та отримати її. Хоча це не ідеально, але це реальність. Врахуйте 
перелік питань вище, коли вирішуватимете натиснути «запис» без отримання 
повністю поінформованої згоди. Щонайменше, запитайте про міркування безпеки.

Якщо ви сподіваєтеся використати допити для цілей пропагування або 
розслідування, вам необхідно повністю виконати процедуру поінформованої 
згоди, описану тут, видозмінену під потреби вашої ситуації.

КЛЮЧОВИЙ МОМЕНТ
ПОІНФОРМОВАНА ЗГОДА: ПРЕЛІМІНАРНІ ОПИТУВАННЯ 
vs ПОВНІ ПОКАЗАННЯ



ВІДЕО ЯК ДОКАЗ: ВІДЕОЗЙОМКА СВІДЧЕНЬ V 1.0
vae.witness.org

161

ВІ
ДЕ

О

ДОДАТКОВІ ДЖЕРЕЛА
Джерела щодо Проведення Інтерв’ю для Цілей Захисту Прав Людини або Медіа Пропагування

• Довідник з Опитування Жертв Сексуального або Расового Насильства. WITNESS. https://library.
witness.org/product/guide-to-interviewing-survivors-of-sexual-and-gender-based-violence/

• Проведення Інтерв’ю. WITNESS. https://library.witness.org/product/conducting-interviews-2/
• Приховування Особи в Інтерв’ю. WITNESS. https://library.witness.org/product/concealing-identity/

Джерела щодо Проведення Повних Інтерв’ю
Кращі міжнародні практики показують, що усі слідчі допити для публічних і приватних цілей повинні 
базуватися на МИРНІЙ Моделі, запропонованій британськими поліцейськими органами у 1994 році і з 
того часу імплементованими різними організаціями по всьому світі. Ви можете дізнатися більше про неї 
онлайн; ось кілька джерел для початку:

• «Довідник Розслідувань Прав Людини» Дермота Грума. Розділ 7 дає огляд того, як проводити 
і прелімінарні опитування і допити. Доступний онлайн через різні книжкові магазини.

• «Документування Порушень Прав Людини: Довідник для Ненавчених Cпеціалістів 
Оперативного Реагування.» Група Публічного Міжнародного Права і Політики. Очікується. 
http://publicinternationallawandpolicygroup.org/

• «Довідник для Допомоги Міжнародним Кримінальним Слідчим.» Академія Фольке Бернадота. 
http://www.mediafire.com/view/h8dk2hknoa7begr/ICL_FOLKE_Handbook_Assisting_Intl_
Criminal_Investigations.pdf

• «Міжнародний Протокол Документування та Розслідування Сексуального Насильства 
у Конфліктах» Частина II. Міністерство Закордонних Справ і у Справах Співдружності 
Великобританії. http://www.mediafire.com/view/2ixoeq82jrbekml/PSVI_protocol_Documentation_
of_SGBV.pdf

Організації, Які Пропонують Професіональне Навчання
• Інститут Міжнародних Кримінальних Розслідувань (ІМКР). http://www.iici.info/
• Міжнародна Дослідницька Група з Допитів у Розслідуванні (МДГДР). http://www.iiirg.org/training/

Інше
• «Перетворення Другорядної Травми у Першочергову Справу: Дослідження Медіа Очевидців та 

Чужих Травм на Цифровій Передовій» Медіа Хаб Свідків. http://eyewitnessmediahub.com/research/
vicarious-trauma

• Довідник Активістів щодо Архівування Відеозаписів. WITNESS. http://archiveguide.witness.org/

ПРИМІТКИ

1 «Довідник Розслідувань Прав Людини» Дермота Грума.


