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Щоб відео могло бути доказом, слідчим, експертам та юристам необхідно підтвердити:

• Коли: час і дата зйомок
• Де: місце знімання
• Що: що саме зображено у відео (якщо вказувати це безпечно);
• Хто: особа оператора.

Додавання цієї інформації до відео полегшить перевірку його вмісту глядачами, які не 
були на місці злочину. Спрощення перевірки означає, що є більше шансів на те, що відео 
буде корисним у процесі забезпечення справедливості. Адаптуючи вказані нижче кроки 
і сценарій до своєї ситуації й обмежень безпеки, ви збільшите доказову цінність відео, 
заради знімання якого витратили час і ризикували собою.

ДОДАВАННЯ НЕОБХІДНОЇ 
ІНФОРМАЦІЇ ДО ВІДЕО

ВСТУП

ДОДАТКОВА 
ІНФОРМАЦІЯ

Якщо з міркувань 
безпеки вам 

потрібно знімати 
анонімно, 

дивіться «Методи 
анонімного 

знімання»

Знімання відео про права людини може бути небезпечним. Ваша безпека і 
безпека осіб та спільнот, яких ви захищаєте своєю роботою, завжди важливіша 
за зйомку кадрів. Перед зніманням переконайтеся: 

• Чи є знімання відео доречним засобом документування? 
• Якщо так, запитайте себе, чи безпечно відкривати вашу ідентичність та 

ідентичність інших учасників знімального процесу, або ж варто знімати 
анонімно і приховати особистості тих, кого ви знімаєте?

Якщо ви вирішили, що знімати і відкривати ідентичності безпечно, ось кілька 
ідей стосовно того, як додати інформацію до вашого відео за допомогою 
закадрового тексту або напису в кадрі.

КЛЮЧ ДО РІШЕННЯ: БЕЗПЕКА

Знімання відео про права людини може бути небезпечним. Воно може 
поставити під загрозу вас самих, людей і спільноти, яких ви знімаєте. 
Тверезо оцініть ризики перед тим, як натиснути кнопку «запис». 

Дотримуйтеся вказівок, що подані внизу, наскільки це можливо, розуміючи, що жодна 
з цих інструкцій не є абсолютною, і методи слід змінювати відповідно до ваших потреб. 
За можливості звертайтеся по допомогу до місцевих експертів. Навіть якщо ви не 
можете повністю дотримуватися вказівок, ваші матеріали все одно можуть містити цінну 
інформацію, яка приведе правозахисні організації та активістів до розуміння ситуації, 
а це, у свою чергу, допоможе захистити наші основні людські права.
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КОРОТКО

КРОК 1
ХТО, КОЛИ І ДЕ: Вступна інформація

КРОК 2
ЯК: Зорієнтуйте глядачів, описавши спосіб знімання

ЩО: Опишіть, які саме факти документує ваше відео

КРОК 4 
Завершення знімання

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

ЧОТИРИ КРОКИ

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

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

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

Завершіть, вказавши час закінчення зйомки

• Адаптуйте до своєї ситуації
• Надавайте тільки факти

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

КРОК 3 (НЕОБОВ’ЯЗКОВО)
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Почати з: 

ХТО?
Мене звуть _________ [повне ім’я]. Я також відомий як __________ [будь-які прізвиська].
Зі мною можна зв’язатися через _______________ [організація, до якої ви належите, і повна 
контактна інформація].

КОЛИ & ДЕ?
Цей відеоматеріал знятий
_______ [день], _____ [місяць] ______ [рік]  
о _____ [час]
у ___________________________ [точне місце]
у __________ [місто] _____________ [штат/область] ___________ [країна].

ЧОТИРИ КРОКИ: ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН
КРОК 1

Якщо безпечно записувати ваш голос і давати контактну інформацію, адаптуйте 
поданий нижче план до вашої ситуації.

ХТО, КОЛИ І ДЕ: Додавання ввідної інформації

ХТО ЩЕ?

Інші особи, які були присутні на місці разом зі мною і можуть мати необхідну 
інформацію про подію: 
________________ [повне ім’я] _______________ [повні контактні дані]
________________ [повне ім’я] _______________ [повні контактні дані]
Та інші …

Хто? Де?Коли?
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У процесі зйомок додайте:

Я зніматиму ______________ [опишіть метод знімання перед або під час запису]

Приклади:
 
«Я починаю знімати …

… на південно-східному розі парку, а потім рухатимусь за годинниковою 
стрілкою». 

… на західному березі річки, рухаючись на південь по узбережжю».
… біля головного входу в лікарню, що знаходиться на південному боці будинку 

на Мейн Стріт».

КРОК 2
ЯК: Зорієнтуйте глядачів, вказавши, ЯК саме зніматимете

Потім слід вирішити, чи описуватимете ви події під час знімання, чи ні. 
Правильної відповіді немає. Ось два сценарії – із багатьох можливих:

СЦЕНАРІЙ 1: Ви працюєте із командою юристів як спостерігач, який документує 
акцію протесту. Після її завершення ви приносите свій матеріал разом із 
письмовим звітом, у якому вказано, що ви бачили, юристам для зберігання і 
ознайомлення. У цій ситуації найкраще говорити якомога менше, вказавши 
тільки, хто, коли, де і як проводить хйомку.

СЦЕНАРІЙ 2: Ви знімаєте у ситуації масових звірств. Немає працюючої правової 
системи. Немає безпечного місця, куди можна принести ваше відео. Є тисячі 
людей, які щодня знімають тисячі відео про порушення прав людини. У цій 
ситуації загалом найкраще додати фактичну інформацію про те, що бачить 
глядач, аби дослідники й експерти, які знаходяться далеко від місця подій і 
переглядають багато годин відео, могли швидше визначити відеозапис, який 
допоможе у процесі відновлення правосуддя.

ВИСНОВОК: Вибір між тим, вказувати хто, коли, де і як знімав відео, і наданням 
додаткових описів змісту під час знімання, залежить від ситуації. 

КЛЮЧ ДО РІШЕННЯ
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ЩО: Опишіть, що фактично документує відео

КРОК 3 (НЕОБОВ’ЯЗКОВО)

Знімаючи ПІД ЧАС та/або ПІСЛЯ інциденту, додайте наступне.

Цей відеозапис документує ймовірне _______________________________ [опишіть 
можливе правопорушення на відео].

Приклади
 
«Даний відеозапис документує ймовірне …

… перевищення сили поліцейськими»
… спалення села мілітаризованими формуваннями»
… затримання на військових блокпостах».
… антисанітарні умови у таборі для біженців».

 

Якщо ви вирішили описати зміст відео, додайте на його початок таку інформацію:

Знімаючи ОЧІКУВАНИЙ інцидент, додайте наступне.

Цей відеозапис документує  _______________________________ [опишіть матеріал, 
який побачить глядач].

Приклади:
 

«Цей відеозапис показує …
… всі школи у Хомсі, Сирія, в очікуванні авіаударів»
… вулиці, де завтра відбудуться протести». 
… громаду Ларго до Танке перед початком примусових виселень». 
… узбережжя Алабами до того, як його досяг витік нафти».

Школа До Школа Після
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КРОК 4 
Завершення знімання 

Завершіть так:

Я закінчив зйомку о _________[час].

КРОК 3 (НЕОБОВ’ЯЗКОВО)

Якщо, зваживши всі за і проти знімання ІНТЕРВ’Ю з метою отримання свідчень, 
ви вирішили, що інтерв’ю – найкращий спосіб збору свідчень, ось шаблон сценарію.

Дивіться 
«Інтерв’ювання з 

метою збору свідчень»

ДОДАТКОВА 
ІНФОРМАЦІЯ

«Співрозмовник отримав поранення, коли його витягали з автомобіля 
військові на блокпосту». 
«Дитина, вбита під час нападу, була сином співрозмовника».
«Моя співрозмовниця – лікар, що спеціалізується на документуванні 
сексуальних злочинів. Вона обстежила десять жертв».
«Співрозмовник служив в армії США і двічі відправлявся на Близький 
Схід».
«Один із знесених будинків належав моєму співрозмовнику».

Я проведу інтерв’ю із  _________ [повне ім’я] про _____________ 
[фактологічний опис події, яку ви обговорюватимете зі свідком].
Я розмовляю із ______ [повне ім’я, якщо дозволяє безпека] оскільки він/вона 
____________________ [опишіть роль свідка, запитавши, чи був він/вона 
поранений під час події? Чи знає він/вона когось, хто був поранений або вбитий? 
Чи є у нього/неї медичні знання? Військова експертиза? Чи було пошкоджене його/
її майно?]

Приклади:
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Якщо ви вирішите включити ключову фактичну інформацію, що допоможе 
глядачеві зрозуміти запис (див. вище), приблизні дані й обгрунтовані здогадки 
доречні і можуть бути корисними, але не слід вдаватися до висновків, 
непідтверджених опіній, перебільшень та дезінформації.

Важко залишити осторонь емоції під час знімання інцидентів щодо прав 
людини, оскільки ситуації, які ви документуєте, крають серце. Але намагайтеся 
зробити це, оскільки непідтверджені здогадки можуть зробити відео 
«упередженим». А якщо воно упереджене, суд не прийме його як доказ. 

27 грудня 2008 року стався вибух поблизу початкової школи на сході Кабула, 
Афганістан. Приклади, подані нижче, були адаптовані із новинної статті з 
ілюстративною метою.

«КЛЮЧОВИЙ МОМЕНТ: ВКЛЮЧАЙТЕ ТІЛЬКИ ФАКТИ.  
УНИКАЙТЕ НЕПІДВЕРЖЕНИХ ДУМОК.»

• Цей запис документує гадану атаку 
поблизу блокпосту та початкової 
школи, яка знаходиться на сході 
Кабула. За свідченнями очевидців, 
старійшини племен проводили 
зустріч на цьому посту. 

• Гадана бомба вибухнула близько 
3 години дня 27 грудня 2008 
року. Свідки розповіли, що діти 
збиралися у класах для отримання 
річних атестатів, коли стався вибух.

• За словами свідків, вибух спричинив 
терорист-смертник. 

• Я не знаю про точну кількість, але 
гадаю, що було вбито 10-15 дітей. 
Юні жертви на вигляд мають 8-10 
років, що логічно, оскільки вибух 
стався поблизу початкової школи. 
Також було поранено близько 50 
людей. 

• Я не зніматиму великі плани 
підручників і взуття на місці вибуху.

• Цей запис був зроблений в одній 
із наших шкіл. Як бачите, її було 
жорстоко розбомблено під час 
терористичного акту нашими 
ворогами, які прагнуть убити 
невинних дітей.

• Вороги напали у той момент, коли 
діти отримували річні атестати. 

• Ворог скоїв цей жахливий напад 
за допомогою бомби, яку підірвав 
терорист-смертник, щоб уразити 
дітей безпосередньо.

• Так багато дітей загинуло. 
Так багато було поранено у 
нелюдському акті. Це один із 
найкривавіших ударів за останні 
місяці.

• Як ви бачите з відео, дитячі 
підручники і взуття вкривають 
землю, залиті кров’ю через це 
звірство і кричущу зневагу до 
людського життя.

МОЖНА НЕ МОЖНА

Щоб дізнатися більше 
про «упередженість», 

дивіться «Все 
про докази». 

Відео вважається 
упередженим, якщо 

воно виглядає 
одностороннім і не 

буде розглянене 
судом.

ДОДАТКОВА 
ІНФОРМАЦІЯ
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Ознайомившись із 
цими інструкціями, 

створіть бутафорську 
«сцену злочину». 

Потім запишіть на 
мікрофон камери, 

як ви документуєте 
сцену. Переверніть 

сторінку, щоб 
дізнатися, на що 

звертати увагу, 
переглядаючи 

матеріал.

ПЕРЕВІРТЕ 
СВОЇ НАВИЧКИ

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

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

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

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

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

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

Я закінчив знімати о 10:30 ранку.
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Якщо ви не бажаєте записувати свій голос із міркувань безпеки, створіть «напис», який можна 
заповнити і тримати перед камерою при початку знімання. Ось зразок, який можна роздрукувати 
і заповнити або змінити.

Закінчивши вправу 
на попередній 

сторінці, перегляньте 
відзнятий матеріал, 

звертаючи 
особливу увагу на 

те, чи включали ви 
тільки об’єктивну 

інформацію, чи 
й непідтверджені 

думки. Якщо 
відео містить 

тільки фактичну 
інформацію, ви 

маєте добрі навички. 
Якщо ж ви включали 

непідтверджені 
думки, спробуйте ще!

ПЕРЕВІРТЕ 
СВОЇ НАВИЧКИ

Подія

Точне місце (із координатами GPS, якщо можливо)

Ім’я оператор і контактна інформація

Пишіть і записуйте на відео тільки ту інформацію, яку безпечно поширювати

Ім’я дослідника і контактна інформація

Коментарі, включаючи імена і контакти інших, хто може мати інформацію про подію

Дата/час

ТЕКСТ У КАДРІ

Якщо під рукою немає паперу, зніміть щось із надійною інформацією про дату, наприклад:
• Першу сторінку газети
• Екран вашого мобільного телефона
• Годинник

Потім – візуальні елементи, що можуть підтвердити ваше місцезнаходження, наприклад:
• Дорожній знак
• Орієнтир
• Лінія горизонту, якщо на ній є впізнавані об’єкти (гори і т.п.)


