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Вступ 

Ці основні стандарти розслідування (ОСР) встановлюють мінімальні стандарти, 

яких мають дотримуватись співробітники служб оперативного реагування в 

процесі збору, обробки та зберігання інформації щодо ймовірного злочину, який 

можна кваліфікувати як міжнародний злочин з метою подальшого полегшення 

роботи професійних слідчих та прокурорів. Ці стандарти (ОСР) призначені для 

осіб, які не є професійними юристами та слідчими, включаючи осіб, які працюють 

в неурядових організаціях (НУО), та намагаються збирати, обробляти та зберігати 

інформацію щодо порушення норм міжнародного гуманітарного або 

кримінального права. З метою оптимізації практичного співробітництва з 

Прокурором Міжнародного кримінального суду (МКС) розроблені ОСР є 

корисними для створення ефективної та міцної основи для будь-якого подальшого 

розслідування та судового переслідування на національному та міжнародному 

рівнях.  
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Огляд функцій учасників служб оперативного реагування та 

Міжнародного кримінального суду 

КОНТРОЛЬНИЙ СПИСОК 

1. МКС є судом останньої інстанції, що покликаний втручатись, коли 
національні системи правосуддя не бажають або неспроможні проводити 
добросовісне розслідування та судове переслідування осіб, які є 
основними підозрюваними у скоєнні злочину. 

2. МКС може притягати до відповідальності за вчинення злочину геноциду, 
злочинів проти людяності та воєнних злочинів. 

3. Здебільшого функції професійного слідчого відрізняються від функцій 
учасників служби оперативного реагування. Учасник служби 
оперативного реагування намагатиметься зібрати достовірну та 
релевантну інформацію, яка створюватиме всебічне уявлення про хід 
подій. Професійні слідчі намагаються оцінити інформацію, щоб зібрати 
релевантні та переконливі докази на підтвердження версій або єдиної 
версії подій, що мали місце, які можуть бути використані під час судового 
процесу, а також встановлюють особу, яка може бути відповідальною за 
підготовку до скоєння можливого злочину. 

4. Прокурор МКС може отримувати подібну інформацію у вигляді 
"повідомлень" відповідно до статті 15 Римського статуту, щоб вирішити, 
чи існують "обґрунтовані підстави" вважати, що було вчинено злочини, 
які підпадають під юрисдикцію Суду, чи їх достатньо, щоб звернутися до 
МКС з метою відкриття повноцінного розслідування для встановлення 
осіб, які можуть нести відповідальність за їх вчинення. 

5. Співробітник служби оперативного реагування може контактувати з МКС 
через підрозділ Секретаріату, який називається "Секція з питань участі 
потерпілих та відшкодування ним збитків", щоб отримати інформацію 
або допомогу щодо участі потерпілого в судовому процесі в МКС. 

6. Найважливішими принципами представлення доказів в МКС є: 

a. Прокурор має надати на підтримку своєї позиції такі докази, які 
виключали би будь-які розумні сумніви; 

b. Релевантність, доказова сила та вагомість доказів є 
фундаментальними критеріями, які дозволяють Суду встановити, 
чи була доведена Прокурором його позиція; 

c. Перед тим, як докази можуть бути використані під час судового 
розгляду справи, вони мають бути визнані прийнятними; 

d. Докази можуть бути визнані прийнятними лише після доведення 
їх автентичності і розкриття обставин їх отримання; 

e. Інформація та докази, представлені Прокурору МКС, можуть 
бути надані іншим органам Суду, у тому числі стороні захисту; 

f. Учасник служби оперативного реагування та професійний 
слідчий повинні досліджувати інформацію або докази, які не 
лише вказують на вину відповідних осіб, але й виправдують їх; 

g. Опосередковані докази є прийнятними для МКС. 
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МКС 

МКС - це перший у світі постійний незалежний міжнародний кримінальний суд. 

Він знаходиться у Королівстві Нідерландів. МКС покликаний розслідувати, 

переслідувати в судовому порядку та притягувати до відповідальності осіб, які 

підозрюються у скоєнні найбільш серйозних злочинів, які турбують міжнародну 

спільноту в цілому, зокрема, злочини геноциду, злочинів проти людяності, 

воєнних злочинів та у майбутньому - злочину агресії.1 

МКС як суд останньої інстанції 

МКС є судом останньої інстанції, що призначений виконувати комплементарну 

функцію щодо національних судових систем тоді, коли вони не бажають або 

неспроможні проводити добросовісне розслідування та судове переслідування осіб, 

які підозрюються у скоєнні зазначених злочинів.  

Органи в структурі МКС 

Суд складається з чотирьох органів, а саме: Президіуму, Палат, Канцелярії 

Прокурора та Секретаріату. У складі Суду працюють захисники, які представляють 

інтереси обвинувачених перед Судом, а також Бюро громадських адвокатів для 

потерпілих, яке хоч і знаходиться під контролем Секретаріату, але є незалежним у 

своїй діяльності. Учасник служби оперативного реагування може підтримувати 

зв'язок з Прокурором МКС під час попереднього судового розгляду й 

розслідування з метою надання інформації щодо злочинів і свідків. Під час збору 

інформації або надання допомоги з питань щодо участі потерпілого у судовому 

процесі або ситуації, яка розглядається в МКС, учаснику служби оперативного 

реагування та іншим зацікавленим особам слід контактувати з підрозділом 

Секретаріату - Секція з питань участі потерпілих і відшкодування їм шкоди.2 

                                                 

1 Суд може встановити свою юрисдикцію щодо злочину агресії з урахуванням рішення, яке буде 
прийнято після 1 січня 2017 року двома третинами від складу держав-учасниць  – тих, хто 
ратифікував Римський статут, який є основним документом МКС - та за умови, що принаймні 30 
держав-учасниць ратифікують поправки стосовно цього злочину. 
2 International Criminal Court, 
Victims Participation and Reparations Section (VPRS), 
P.O. Box 19519, 2500 CM The Hague, 
The Netherlands 
Fax: + 31 (0)70 515 9100 
Email: vprs.applications@icc-cpi.int, 
https://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/structure%20of%20the%20court/victims/Pages/forms.aspx 

mailto:vprs.applications@icc-cpi.int
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Функції співробітника служби оперативного реагування 

Порядок дій учасника служби оперативного реагування щодо злочину, у скоєнні 

якого існує підозра, може складатися з трьох етапів: (i) збір якомога більше 

достовірної та релевантної інформації; (ii) пошук зачіпок для отримання нової 

інформації; та (iii) передача кінцевого звіту з інформацією відповідним органам. 

По-перше, збір великої кількості достовірної та релевантної інформації передбачає 

або накопичення та зберігання інформації, або ретельне фіксування відповідних 

даних. Така робота зазвичай передбачає лише збір та зберігання інформації, а не 

формулювання версій стосовно того, що сталося, або хто є винним. Однак 

інформацію треба ретельно систематизувати та попередньо оцінити на предмет 

того, чи сприяє вона подальшому дослідженню справи та отриманню відповідних 

даних. 

По-друге, робота учасника служби оперативного реагування буде спрямована на 

вчинення слідчих дій, що випливають з першочергово зібраної інформації. До них 

може відноситися вивчення місць скоєння злочину, встановлення контакту зі 

свідками або ж виявлення документів та інших речових доказів, які допомогли б 

відтворити картину перебігу подій, що мали місце під час відповідного інциденту. 

Учаснику служби оперативного реагування слід прагнути покращити якість вже 

отриманої інформації та намагатись "заповнити прогалини". Це може означати 

вчинення певних дій, починаючи з проведення подальших допитів, отримання 

підтверджуючої інформації або встановлення джерела походження тієї чи іншої 

інформації.  

По-третє, співробітники служби оперативного реагування мають надавати 

відповідному отримувачу звіти щодо деталей стосовно злочину. Це можуть бути 

місцеві органи влади або Прокурор МКС. Прокурор МКС може отримувати 

подібну інформацію у формі "повідомлень" згідно зі статтею 15 Римського статуту. 

Прокурор МКС може запитувати інформацію та отримувати її від держав, органів 

Організації Об'єднаних Націй, міжурядових та неурядових організацій або інших 

надійних джерел, які на його погляд є відповідними, а також може отримувати 

письмові та усні свідчення під час засідань Суду. Ці повідомлення є особливо 

важливими у процесі проведення попереднього допиту та розслідування, і 

дозволяють Прокурору МКС вирішувати, чи існують "обґрунтовані підстави" 
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вважати, що скоєні злочини підпадають під юрисдикцію Суду, і є достатніми для 

звернення до МКС з метою відкриття повноцінного розслідування певної ситуації. 

Таким чином, інформація співробітника служби оперативного реагування може 

стати першою сходинкою для залучення МКС або професійних слідчих у 

майбутньому розслідуванні.  

Функції професійного слідчого 

Здебільшого функції професійного слідчого відрізняються від функцій 

співробітників служби оперативного реагування. Професійні слідчі повинні 

дотримуватися діючих норм, які визначають правила їхньої процесуальної, 

правової та етичної поведінки; прикладом може слугувати Кодекс професійної 

поведінки слідчих МКС, що регулює їхню професійну діяльність.3 Професійний 

слідчий повинен відійти від інформації, що загально описує події. Він має 

спробувати зібрати докази, які конкретно вказують на певні версії або версію щодо 

того, що сталося, і хто може нести за це відповідальність. Слідчий збирає та вивчає 

інформацію, що підтверджує його версію щодо справи, та оцінює дану 

інформацію, зважаючи на основні принципи та концепції права (наприклад, тягар 

та критерії доведення та ймовірні види співучасті, злочинів та захисту) для того, 

щоб передбачити обставини справи, оцінити всі прогалини в інформації чи 

доказах та прорахувати наступні кроки і забезпечити заповнення всіх прогалин.4 

Докази 

Різниця між інформацією та доказами виявляється на стадії кримінального 

судочинства та при їх застосуванні. Докази - це офіційний термін, який позначає 

інформацію, що є складовою частиною судового процесу в тому розумінні, що її 

використовують для доведення або ж спростування факту вчинення злочину. 

Таким чином, інформація є первинним неопрацьованим доказом: всі докази є 

інформацією, але не вся інформація є доказом. 

Існують два види доказів: прямі та непрямі. Прямі докази - це ті, які доводять факт 

без додаткових пояснень; наприклад, жінка упізнає чоловіка, який стріляв у когось. 

Непрямі (або опосередковані) докази не доводять факт самі по собі; вони повинні 

                                                 

3ICC, ‘Code of Conduct for Investigators’, ICC/A1/2008/002 (10 September 2008) <https://www.icc-
cpi.int/en_menus/icc/legal%20texts%20and%20tools/vademecum/AI/Code%20of%20Conduct%20for
%20Investigators.PDF> accessed 2 March 2016.  
4D. Groome, Handbook of Human Rights Investigation, 2nd Edn. (Createspace, 2011), p. 54 
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підтверджуватися іншими доказами, людським досвідом або здоровим глуздом для 

того, щоб опосередковано встановити факт. Ці два види доказів можуть бути 

представлені в трьох формах: показання свідків, речові докази та документальні 

докази. 
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Речові докази: предмети та матеріали, отримані внаслідок використання наукових 

методів, які можуть бути представлені на розгляд суду. Прикладами речових доказів 

можуть бути комп'ютери, обладнання або зброя, на рівні з ними можуть бути 

представлені докази, отримані науковим шляхом, такі як ДНК, або відбитки 

пальців. 

Документальні докази: будь-що, що містить певну описову інформацію.  

Зокрема, це офіційні документи, електронні листи, бази даних, карти або 

фотографії. Документальні докази зазвичай є поєднанням речових доказів і 

показань свідків, як, наприклад, документ, що містить військовий наказ, виданий 

певною особою. Як правило, свідок надає ці докази і в подальшому очікується, що 

ці докази будуть "заявлені" (офіційно представлені) в МКС.  

Показання свідків: як правило, це присутність у суді свідків для надання усних 

показань, або ж представлення письмових свідчень по суті справи або стосовно 

проведеної експертизи у якості свідка, потерпілого або підозрюваного. МКС, як 

правило, вимагає, щоб свідок надавав показання особисто. Висновки експертів - це 

усні докази (часто висновки), які надаються експертом щодо питань, які 

знаходяться поза сферою компетенції суду.  

Зазначені нижче принципи є ключовими принципами, які регулюють процедуру 

роботи з доказами в МКС. 

Тягар та критерій доведення 

Саме Прокурор МКС має надавати проти обвинуваченого докази, які виключають 

будь-які розумні сумніви. Обвинувачуваний не повинен доводити свою 

невинуватість. На практиці Суд повинен переконатись, що кількість і якість 

наявних у нього доказів - свідчення, документи і (або) речові докази - є достатніми, 

щоб не залишалося розумних сумнівів у винуватості обвинуваченого. 

Релевантність, доказова сила та вагомість доказів 

Релевантність доказу, його доказова сила та вагомість є фундаментальними 

критеріями, спираючись на які суд, включаючи МКС, встановлює, чи довів 

Прокурор свою позицію відповідно до стандартів. 

По-перше, докази є релевантними, якщо вони пов'язані зі справою, що перебуває 

на розгляді суду. Якщо доказ є релевантним, то його використовують для оцінки 
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особистої відповідальності обвинуваченого. Наприклад, відеозапис злочину може 

бути дуже релевантним для справи.  

По-друге, доказова сила доказів визначається відповідно до рівня, за яким той чи 

інший доказ доводить щось у справі. Доказова сила також визначається згідно з 

критеріями, які характеризують невід'ємні якості доказу.5Наприклад, оригінальний 

відеозапис, на якому підозрюваний розмахує ножем, був би визнаний вельми 

вагомим для доведення того факту, чи мала особа зброю у своїх руках. 

По-третє, вагомість доказу характеризується відносною важливістю, яка має бути 

надана цьому доказу при вирішенні того, чи було доведене певне твердження чи ні. 

Це є якісною оцінкою доказів. Вагомість є досить суб'єктивним критерієм, що 

залежить від дійсної якості та характеристик доказу, а також від кількості та якості 

інших наявних доказів того ж факту.6 Наприклад, оригінальний відеозапис низької 

якості, на якому підозрюваний розмахує ножем, буде мати меншу вагу, ніж 

показання свідка-очевидця нападу, за умови, що слова свідка вважаються надійними 

та достовірними. При оцінці вагомості доказу суд розглядає його загальні 

характеристики (наприклад, чи був він автоматично створений за допомогою 

технологій або ж особою, що зацікавлена у результатах судового процесу), 

включаючи те, чи є доказ прямим чи непрямим та, частково, чи є даний доказ 

опосередкованим свідченням. Менша вага може надаватися показанням свідків, що 

не були представлені Суду особисто, адже такі показання не стали предметом 

перехресного допиту і не давалися під присягою.7 

Вагомість також залежить від надійності, достовірності та точності доказів.  

Надійність визначається при вивченні походження доказу: чи було доведено, що 

походження доказу є надійним, і чи не було у них мотивації дати неправдиві та 

неточні докази? Достовірність характеризується тим, чи заслуговують такі докази 

на довіру. Точність характеризується ступенем чіткості даних самого доказу 

                                                 

5 The Prosecutor v. Germain Katanga and Mathieu Ngudjolo Chui, Decision on the Prosecutor’s Bar 
Table Motions, ICC-01/04-01/07 (17 December 2010) para. 13. 
6ibid. 
7  Nancy Amoury Combs, ‘Evidence’ (William and Mary Law School, 2011) p. 329, 
<http://scholarship.law.wm.edu/facpubs/1178> accessed 2 March 2016, citing to The Prosecutor v. 
Dusko Tadić, Decision on the Defence Motions to Summon and Protect Defense Witnesses and on the 
Giving of Evidence by Video Link, IT-94-1-T (25 June 1996) para. 21; Prosecutor v. Zlatko Aleksovski, 
Decision on Prosecutor's Appeal on Admissibility of Evidence, IT-95-1 4/1-AR73 (16 February 1999) 
para. 15; Prosecutor v. Dusko Tadic, Judgment on Allegations of Contempt against Prior Counsel, Milan 
Vujin, IT-94-1-A-R77 (31 January 2000) para. 93. 
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(наприклад, при зазначенні осіб чи дат). Вагомість також може визначатися 

логічністю та несуперечливістю документа.8 

Зважаючи на зазначене вище, виникає питання щодо підтвердження: чи 

підтверджує один доказ інший? Якщо так, то такий доказ вважатиметься більш 

надійним, достовірним та точним. Посібник з підготовки звітів щодо катувань, 

виданий Центром з прав людини Університету Ессекса, описує формулу 

отримання доказу найкращої якості: 

"Отриманий з перших рук + детальний + внутрішньо несуперечливий + 

підтверджений з декількох точок зору + доводить наявність сталих дій + 

новий = доказ найвищого стандарту".9 

Прийнятність 

Навіть якщо доказ є релевантним, то він мусить бути "прийнятним" для 

використання у процесі судового розгляду. МКС вимагає надання показань свідком 

особисто, за винятком деяких випадків (наприклад, посягання на свідка, смерть або 

нездатність свідка бути присутнім на суді, докази обставин, що не є предметом 

суперечки, чи загальної інформації, або за умови, що свідок вже був допитаний 

раніше). 

Питання прийнятності може бути порушене, коли докази подаються до МКС. При 

винесенні рішення щодо прийнятності доказів МКС також враховує їхню доказову 

силу та будь-яку шкоду, що може бути нанесена здійсненню справедливого 

судочинства або справедливій оцінці показань свідка. 

Автентичність 

Перед тим, як визнати доказ вагомим, МКС вивчає походження доказу. Іншими 

словами: де була отримана дана інформація? Для визнання документу вагомим його 

походження має бути зрозумілим. Якщо документ був представлений, але його 

автентичність не була підтверджена свідком або іншим чином (наприклад, 

                                                 

8 Див. D. Pigaroff in O. Triffterer (Ed.), Commentary on the Rome Statute – Observers’ Notes, Article by 
Article (Nomos Verlag, 2nd Edn, 2008), pp. 1322 and 1323; Cyrol Laucci, The Annotated Digest of the 
International Criminal Court: 2009 (Martinus Nijhoff, 2009) p. 324; Стосовно "надійності" дивіться 
аналогічні ознаки: The Prosecutor v. Germain Katanga and Mathieu Ngudjolo Chui, Decision on the 
Prosecutor’s Bar Table Motions, ICC-01/04-01/07 (17 December 2010) para.  26 – 27. 
9C. Giffard, The Torture Reporting Handbook (Essex: The University of Essex Human Rights Centre, 2000) at 
II.2.2. <http://www.essex.ac.uk/torturehandbook/> accessed 17 October 2015. 
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офіційною печаткою, підписом і т.д.), то його прийнятність може бути поставлена 

під сумнів, і доказ може бути визнаний неприйнятним.  

Встановлення автентичності документа розглядається детальніше на в розділі V.2.b. 

(стр.33).  

Конфіденційні докази 

Слідчі мусять бути надзвичайно уважними, погоджуючись прийняти 

конфіденційні докази. Докази, як правило, повинні на певній стадії надаватися 

іншим органам Суду (наприклад, суддям) або стороні захисту після початку 

судового розгляду. Будь-яке рішення щодо прийняття доказів в конфіденційному 

порядку повинно закріплюватися письмово та відповідати єдиній політиці, 

встановленій тими, хто в кінцевому рахунку відповідальний за розслідування. Хоча 

в Правилах МКС й існує положення, що дозволяє зберігати конфіденційність 

деякої інформації протягом судового розгляду, доки вона використовується лише 

для отримання нових доказів, але це є винятком і розраховувати на це не слід.  

Процедура роботи з конфіденційними доказами розглядається далі в розділі 

V.1.b.ii. (стр.30-31). 

Виправдувальні докази 

Не всі докази свідчать про вину особи. Досить часто важко сказати, чи інформація 

свідчитиме про вину особи, чи виправдовуватиме її. Незалежно від того, чи 

інформація вказує на вину або її відсутність, її необхідно збирати, а у випадку, коли 

вона вказує на відсутність вини, то вона повідомляється обвинуваченому. Як 

зазначається в наступному розділі (розділ ІІІ.3 на стр.12), надзвичайно важливо 

залишатись неупередженим та об'єктивним. Прокурор МКС має позитивне 

зобов'язання в рівній мірі розслідувати як обставини, що вказують на вину, так і ті, 

що вказують на її відсутність. Співробітники служб оперативного реагування 

повинні брати до уваги, що ця вимога застосовується до них. Ви також повинні 

постійно пам'ятати про презумпцію невинуватості. Ці підходи можуть здаватись 

дещо обтяжливими, але це основа ретельного збору інформації та представлення 

аргументів стороною обвинувачення в процесі судового розгляду справи. 
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Опосередковані докази 

Ви повинні враховувати "опосередковані" докази. Опосередковані докази є 

прийнятними в МКС та можуть бути використані або на користь, або ж проти 

обвинуваченого в рамках процесу в МКС. Опосередковані докази є показаннями, 

що були дані особою, яка не є свідком у суді, і використовуються як доказ певного 

факту. Приклад: "Моя мати сказала мені, що вона бачила, як він зайшов до будинку 

через задній двір".   



 

GRC - Імплементація норм міжнародного гуманітарного права на національному рівні в Україні 16 

Десять основних принципів розслідування 

КОНТРОЛЬНИЙ СПИСОК 
Слід переконатись, що при проведенні будь-яких слідчих дій ви 
дотримуєтесь зазначених нижче основних принципів: 

1. Не завдавайте ШКОДИ; 
2. Дотримуйтесь МІНІМАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ; 
3. Зберігайте НЕУПЕРЕДЖЕНІСТЬ ТА ОБ'ЄКТИВНІСТЬ; 
4. Будьте впевнені у власній КОМПЕТЕНЦІЇ перед тим, як розпочинати 

виконання завдання; 
5. Зосереджуйте увагу на ІНФОРМАЦІЇ/ДОКАЗАХ, а не на нормах правах 

або висновках експертів; 
6. ЗАНОСЬТЕ ДО ПРОТОКОЛУ, ЗБИРАЙТЕ та ЗБЕРІГАЙТЕ всю 

інформацію/докази; 
7. Запроваджуйте ОРГАНІЗОВАНУ СИСТЕМУ для 

ПРОТОКОЛЮВАННЯ розслідування та отриманих результатів; 
8. Забезпечуйте КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ свідкам і джерелам інформації та 

їх ЗАХИСТ; 
9. Завжди дотримуйтесь ВІДПОВІДНОГО ПОРЯДКУ ЗБЕРІГАННЯ ТА 

ПЕРЕДАЧІ РЕЧОВИХ ДОКАЗІВ; та  
10. Ознайомтеся з власними ВНУТРІШНІМИ ІНСТРУКЦІЯМИ. 

 

 

Чи то при викладенні показань свідків, чи то при завантаженні веб-сайту або 

фотографуванні місця злочину, необхідно чітко пам'ятати про ці десять принципів 

і керуватись ними під час збору інформації/доказів.  

Не завдавайте ШКОДИ 

Це фундаментальний принцип діяльності у сфері міжнародного права прав 

людини та міжнародного гуманітарного права (МГП). Спеціалісти служб 

оперативного реагування мають, в першу чергу, знати, що не можна робити. 

Спеціалісти служби оперативного реагування мусять завжди зважати на те, що у 

разі втручання осіб, що за власним рішенням збирають інформацію або 

виконують функції слідчих, виникають серйозні наслідки, які інколи можуть 

становити загрозу життю, включаючи завдання шкоди собі самому.   

Цей принцип вимагає спокійного та ретельного обмірковування, урівноваження 

ризиків та прогнозування потенційної шкоди і визначення дій щодо врегулювання 

ситуації у разі завдання шкоди, приділяючи особливу увагу цивільним та особливо 
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вразливим особам. Як мінімум, це означає обізнаність щодо питань безпеки, 

приватності, здоров'я та інших подібних сфер життя потерпілих і свідків, а також їх 

вирішення. 

Вимога "не нашкодь" підтверджує всі інші основні принципи. Нею необхідно 

керуватись при проведенні будь-яких слідчих дій, у тому числі при прийнятті будь-

якого рішення: стосовно проведення слідчих дій на місці злочину, збору 

інформації/доказів, взаємодії з особами, пов'язаними з подією або з потенційними 

свідками, а також при веденні протоколу. Окрім інших важливих запобіжних 

кроків, спеціалісти служб оперативного реагування мають бути уважними до ознак, 

що свідчать про емоційний розлад або нанесення повторної травми, і зупиняти, 

призупиняти або відкладати будь-яку процедуру, або допит, якщо це буде 

потрібно.10 

Дотримуйтесь МІНІМАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ 

Слід завжди бути певним, що ваші дії та дії ваших підлеглих і колег відповідають 

мінімальним стандартам. Це означає бути обачним, розважливим та діяти на 

найвищому професійному рівні під час виконання поставлених задач. Це 

зобов'язання також лежить в основі всіх інших принципів і тісно пов'язане з 

принципом "не завдавайте шкоди".  

Цей принцип вимагає, щоб будь-яке розслідування ретельно планувалося та 

проводилося; будь-яке рішення щодо проведення слідчих дій на місці злочину 

було прийняте з обачністю і врахуванням ризиків; будь-який збір 

інформації/доказів був своєчасним та супроводжувався веденням належного 

протоколу; будь-яка взаємодія з особами, що мають відношення до події, або з 

потенційними свідками, проводилась тільки після відповідної оцінки ризиків; і щоб 

розслідування, що проводиться, було точним, незалежним та неупередженим, і 

знаходилося б під контролем. Під час оцінки необхідно, як мінімум, визначити 

потенційні ризики, прораховувати ймовірність того, що такі потенційні ризики 

можуть мати місце, і визначити шляхи їх усунення. 11  Нездатність виконати ці 

                                                 

10PILPG, ‘Protocol on the Investigation and Documentation of Gross Human Rights Violations: A Field 
Guide, (2015), p.11 <http://publicinternationallawandpolicygroup.org/wp-
content/uploads/2015/11/PROTOCOLS-ON-INVESTIGATION-AND-DOCUMENATION-Field-
Guide-Couch-20.11.15.pdf> accessed 2 March 2016 (“PILPG Protocol”).  
11PILPG Protocol, p. 14.  
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вимоги може зірвати проведення подальших судових засідань і здійснення 

правосуддя в цілому.  

Зберігайте НЕУПЕРЕДЖЕНІСТЬ ТА ОБ'ЄКТИВНІСТЬ 

Цей стандарт може розглядатися в якості вимоги дотримуватись мінімальних 

стандартів. Відповідно до Римського статуту Прокурор МКС зобов'язаний діяти 

незалежно, неупереджено й об'єктивно, як це зазначено у статтях 42 і 54 Римського 

статуту та у пунктах 24 і 34 Положення Канцелярії Прокурора. Вимоги до 

поведінки співробітника служби оперативного реагування щодо його діяльності є 

такими самими. 

Важливо зібрати всю релевантну інформацію. Це передбачає розгляд у рівній мірі 

інформації, що як виправдовує, так і вказує на вину, а також готовність сприймати 

альтернативні припущення та пояснення. Будь-яке припущення, що одна сторона 

є поганою, а інша сторона є хорошою, підірве надійність і достовірність зібраної 

інформації/доказів і може перешкодити подальшому переслідуванню 

відповідальних осіб. Кожний компетентний адвокат звертатиме увагу на будь-які 

упередженості або необ'єктивність, які він помітив на будь-якій стадії проведення 

розслідування стосовно свого підзахисного.   

Завжди залишайтесь об'єктивним при фіксації інформації про ймовірний злочин. 

Враховуйте різницю між власною думкою та висновками, на які вказують 

інформація/докази. Будьте об'єктивним та зберігайте здорове скептичне ставлення 

до будь-якої інформації, яку ви отримуєте. Ніколи не припускайте, що окремі дані є 

точними. Завжди піддавайте сумніву свої власні припущення. Остаточну оцінку 

того, що є правдивим, а що - ні, робитиме суд, а не співробітник служби 

оперативного реагування, слідчий або адвокат, і саме суд буде приймати рішення 

на підставі всіх релевантних доказів, а не окремих даних, якими б важливими чи 

доказовими вони не здавалися б на перший погляд.   

Таким чином, ставте загальні запитання, що дозволяють свідку давати показання 

відверто та без припущень: 

● Що? (наприклад: Що трапилося? Що є джерелом?); 

● Хто? (наприклад: Хто брав участь? Хто що робив?); 

● Яким чином? (наприклад: Як це сталось? Звідки особа знає це?); 

● Де? (наприклад: Де це трапилось? Звідки відома ця інформація?); 
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● Коли? (наприклад: Коли це сталось? Коли ця інформація була отримана?); і 

● Чому? (наприклад, Чому особа так вважає?). 

Будьте впевнені у власній КОМПЕТЕНЦІЇ перед тим, як 

розпочинати виконання завдання 

Будьте впевнені у власній компетенції перед тим, як розпочинати виконання 

завдання. В певному сенсі, ця вимога є квінтесенцією перших трьох (не завдавати 

шкоди, дотримуватись мінімальних стандартів і зберігати неупередженість та 

об'єктивність). Якщо ви відчуваєте, що не можете виконати певне завдання, не 

порушуючи цих основних вимог, то слід звернутись по допомогу або відмовитися 

від виконання завдання.  

Зосереджуйте увагу на ІНФОРМАЦІЇ/ДОКАЗАХ, а не на нормах 

правах або висновках експертів 

Саме МКС або національні прокуратури повинні аналізувати та вивчати 

інформацію, щоб вирішити, що є, а що не є релевантним і переконливим доказом. 

У цьому полягає відмінність від функцій більшості спеціалістів служб 

оперативного реагування, які зазвичай полягають у зборі та збереженні достовірної 

та релевантної інформації, яка або стосується події, або вказує на існування іншої 

інформації/доказів. Інформація, яка може становити доказ, визначається на основі 

релевантності, достовірності, точності та надійності інформації. 12 У той час, як 

спеціалісту оперативного реагування слід пам'ятати про те, що в майбутньому 

прокурору треба буде довести, що не існує жодних розумних сумнів щодо його 

позиції, зберігаючи при цьому неупередженість та об'єктивність, то ви повинні 

зосередитися на здійсненні ретельного та комплексного збору достовірної та 

релевантної інформації/доказів того, що надасть учасникам судового процесу чітке 

уявлення про те, яка інформація може, в решті-решт, бути доказом та мати 

відповідну релевантність та доказову силу.  

                                                 

12M. Nystedt (ed.), C. A. Nielsen and J.K. Kleffner, A Handbook on Assisting International Criminal 
Investigations, (Strokirk-Landströms AB, 2011) p. 14. 
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ЗАНОСЬТЕ ДО ПРОТОКОЛУ, ЗБИРАЙТЕ та ЗБЕРІГАЙТЕ всю 

інформацію 

Ви ніколи не повинні ігнорувати або залишати без уваги будь-яку 

інформацію/докази, які можливо навіть опосередковано стосуються справи. Відбір 

найбільш релевантної інформації/доказів не є вашим першочерговим завданням. 

Звісно, необхідно робити відбір: не всю інформацію можна збирати і вносити до 

протоколу та зберігати. Але на ранніх стадіях будь-якого розслідування неможливо 

знати, що може виявитися релевантним і довести відповідальність або вину особи. 

Відповідно, важливо не ставити себе на місце слідчого або прокурора і не робити 

спроби здогадатись, що може, або не може трапитися в подальшому судовому 

розгляді. Замість цього, слід сконцентрувати увагу на протоколюванні, зборі та 

збереженні всієї інформації/доказів таким чином, щоб це допомагало при 

подальшій ідентифікації доказів та дозволяло б тим, хто безпосередньо залучений 

до кінцевого судового розгляду справи, відновити інформацію або надати більшої 

сили доказам за допомогою визначення релевантних та переконливих доказових 

версій.  

Необхідно знати, що будь-яка інформація/докази, що ви збираєте або 

протоколюєте, можуть на певному етапі бути використані в суді і, ймовірно, 

оприлюдненими, або доведеними до відома майбутнім захисникам 

обвинувачуваного. Кожен раз при веденні розмови зі свідками або роботі з 

джерелами інформації вам слід повідомляти їм про цей факт і обговорювати 

питання конфіденційності їхніх доказів і питання щодо надання захисту, які можуть 

у них виникати (див. розділ V.3.a.i. на стр.37). 

Запроваджуйте ОРГАНІЗОВАНУ СИСТЕМУ для 

ПРОТОКОЛЮВАННЯ розслідування та отриманих результатів 

Будь-які очевидні відступи від основних принципів, що стосуються збору, обробки 

та збереження інформації/доказів, можуть в кінцевому рахунку бути розцінені як 

такі, що мали на меті скомпрометувати доказ і сприяти виникненню розумних 

сумнівів під час судового розгляду. Як відомо будь-якому професійному слідчому 

або адвокату, те, яким чином проводиться розслідування та протоколювання, може 

виявитися в залі суду так само важливим, як і самі докази. Адвокати обвинуваченого 

зобов'язані звертати увагу на будь-які неправомірні дії або недотримання правил, 
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щоб поставити під сумнів належність, достовірність і надійність аргументів 

обвинувачення.   

Отже, надзвичайно важливо, щоб ці процедури були проведені та 

запротокольовані ретельно і прозоро, щоб їх можна було перевірити. Незважаючи 

на те, що не існує усталеного або єдиного правильного підходу, будь-яка система 

повинна бути ретельною, прозорою та легко контролюватися. Є три основних 

елементи будь-якої надійної системи: папка розслідування (система для збору та 

обробки трьох типів інформації/доказів (речові, документальні та показання 

свідків)); робочі журнали розслідування (з викладом хронології/етапів, і записом 

особистих спостережень); і план розслідування. Про ці вимоги мова йтиме у 

розділі IV.1. (стр.22). 

Забезпечуйте КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ свідкам і джерелам інформації 

та їх ЗАХИСТ 

Збереження конфіденційності особистих даних свідка та його особистий захист 

мають першочергове значення. Перш за все, вам слід пояснити потенційному 

свідку те, як ви збираєтеся забезпечити його конфіденційність або безпеку. 

Наприкінці опитування необхідно поставити свідку запитання: чи погоджується він 

на розкриття його інформації/доказів МКС, або іншим національним слідчим 

органам, або іншим відповідним структурам. Цю згоду необхідно оформити 

документально. 

Ви повинні запитати свідка, чи він погоджується в подальшому давати свідчення 

під час судового розгляду. Відповідь має бути внесена до протоколу. Якщо свідок 

повідомляє вам, що боїться або з певної причини потребує допомоги, то ви 

повинні зазначити це у його свідченнях. 

Важливо вжити заходи для попередження неправомірного розкриття інформації, 

що встановлює особу свідка. Забезпечення захисту свідка від осіб, що можуть 

намагатися помститися йому, не тільки заспокоює його, але також полегшує 

процес отримання інформації. Нижче наведені мінімальні гарантії: 

● Організована система ведення протоколу, що здатна забезпечити 

конфіденційність особи свідка;  

● Піклуйтесь про свідка: завжди обговорюйте та перевіряйте погляди свідка 

щодо конфіденційності і, якщо це можливо, дотримуйтесь їх. Якщо це 



 

GRC - Імплементація норм міжнародного гуманітарного права на національному рівні в Україні 22 

неможливо, то обговоріть це зі свідком і переконайтеся, що його згода 

залишатиметься чинною за зміни обставин; 

● Переконайтесь у безпеці ваших комп'ютерів. Файли з особливо важливою 

інформацією, які знаходяться на вашому комп'ютері, повинні бути 

зашифровані за допомогою програмного забезпечення для шифрування 

(доступне в Інтернеті, часто за мінімальну платню;13 і 

● Ви повинні дати кожному свідку кодове ім'я і використовувати його під час 

складання будь-яких документів та під час роботи (наприклад, ніколи не 

називайте іншого свідка його іменем під час розмови з іншими свідками. Це 

є зайвим та небезпечним).14 

Завжди дотримуйтесь ВІДПОВІДНОГО ПОРЯДКУ ЗБЕРІГАННЯ 

ТА ПЕРЕДАЧІ РЕЧОВИХ ДОКАЗІВ 

Міжнародний кримінальний трибунал щодо колишньої Югославії визначив, що 

збір інформації належним чином залежить від: (i) впровадження відповідного 

порядку зберігання та передачі речових доказів; (ii) збереження; та (iii) точності при 

ідентифікації та реєстрації.15 Як мінімум, це передбачає наявність належного опису 

джерела походження доказів, правильної класифікації інформації/доказів, 

реєстрації вилучення їх з місця знаходження, зберігання і вилучення 

інформації/доказів з архівів до тих пір, поки їх не буде передано відповідним 

органам.  

Надзвичайно важливо, щоб в момент отримання інформації/доказів або їх 

вилучення на місці знаходження (місця злочину або від свідка) було здійснено 

відповідні записи про кожну особу, яка володіла або контролювала таку 

інформацію, коли це мало місце, де і чому. Для суду це є особливо важливим, якщо 

йому необхідно визначити, чи знаходиться інформація/докази у своєму 

первісному стані чи ні. Саме так впроваджується відповідний порядок зберігання та 

передачі речових доказів. Це основні записи, які забезпечують цілісність 

інформації/доказів та зменшують підозру у навмисній чи ненавмисній підробці 

                                                 

13Groome, p. 76. 
14Groome, p. 75. 
15  International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, ‘ICTY Manual on Developed Practices’ 
(UNICRI, Turin, 2009) p. 18, para. 31 
<http://www.icty.org/x/file/About/Reports%20and%20Publications/ICTY_Manual_on_Developed_Pr
actices.pdf> accessed 19 January 2016. 
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такої інформації/доказів. Якомога менше осіб повинні працювати з 

інформацією/доказами.16 

Відповідного до цього основного стандарту ви повинні спробувати встановити 

походженнята автентичність інформації/доказів.  Залежно від виду 

інформації/доказів, це може бути як проста дія у вигляді конкретних запитань 

свідку, який надав вам документ, або додаткові зусилля у випадку завантаження 

матеріалу з Інтернету. Дивіться нижче вимоги МКС до конкретної 

інформації/доказів (див. в розділі V.2.b.). (стр.33).  

Ознайомтеся з власними ВНУТРІШНІМИ ІНСТРУКЦІЯМИ 

Як правило, важко постійно дотримуватись стандартів під час роботи з великою 

кількістю складної документації та проведення слідчих дій. Відповідно, також важко 

захистити здійсненні вами дії від подальших обвинувачень у свавіллі або 

порушенні основних принципів проведення розслідування, якщо відсутні певні 

внутрішні стандарти проведення процесуальних дій, які допомагають 

дотримуватись мінімальних стандартів і послідовності, а в подальшому виправдати 

або пояснити свої слідчі дії. Можливо, ви вже маєте внутрішній усталений порядок 

проведення процесуальних дій. Якщо ні, то було б розумно його розробити. Ви 

повинні пам'ятати про внутрішні інструкції протягом всього процесу збору 

інформації/доказів, щоб забезпечити достовірність, точність та надійність зібраної 

інформації/доказів.  

                                                 

16Groome, p. 103. 
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Базова матеріально-правова інформація для 

проведення розслідувань щодо порушень 

МГП 

КОНТРОЛЬНИЙ СПИСОК 

Ви маєте переконатись, що у вас є базові знання з наступних питань: 

1. Спосіб, у який буде побудовано кримінальну справу стосовно особи: за 
рахунок інформації щодо "місця та обставин вчинення злочинів" 
(злочини та безпосередні обставини) та доказів причетності до скоєння 
злочинів (дані, що відсилають до конкретних осіб); 

2. Правові елементи злочину геноциду, воєнних злочинів і злочинів проти 
людяності, включаючи індивідуальні злочинні діяння та їхні 
контекстуальні елементи; та 

3. "Види" та "форми" співучасті; правові елементи, що мають бути 
доведені перед встановленням факту, що дії особи призвели до скоєння 
злочинів.  

 

 

У цьому розділі надається базова інформація з МГП стосовно проведення 

розслідування, на які мають спиратись спеціалісти оперативного реагування під час 

збору надійної та релевантноїінформації з метою її збереження для подальших 

розслідувань. Він містить базові положення матеріального права щодо процесу 

збору інформації. Перед тим, як збирати інформацію або брати показання у свідка, 

ви повинні розуміти наступне: (i) дві основні цілі доказів, які загалом створюють 

базу судового розгляду в МКС - "місце та обставини вчинення злочинів" та "докази 

причетності"; (ii) що становлять злочин геноциду, воєнні злочини і злочини проти 

людяності з точки зору МКС, а саме обставини та індивідуальні злочинні діяння; та 

(iii) основні види співучасті (а саме, яким чином були скоєно злочини). 

Місце та обставини вчинення злочинів і докази причетності до 

скоєння злочинів 

Професійні слідчі у справах щодо порушень норм МГП зазвичай проводять свої 

розслідування у два етапи. По-перше, вони повинні знайти всі докази злочинів, що 

було скоєно під час певної ситуації. Зазвичай, такі докази можна отримати від 
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очевидців і потерпілих. По-друге, вони повинні в подальшому встановити 

причинно-наслідковий зв'язок між злочинами та особами (колом осіб), що 

відповідальні за їх скоєння. 

Місце та обставини вчинення злочинів зазвичай прямо або опосередковано 

доводять факт вчинення злочину, або знаходяться свідки, що були поблизу місця 

злочину та в приблизний час його скоєння. Докази причетності до скоєння 

злочину доводять наявність причинно-наслідкових зв'язків між вчиненими 

злочинами та політичними і військовими структурами, які несуть відповідальність 

за координацію або надання допомоги у скоєнні злочину. Досить часто 

співробітнику служби оперативного реагування буде важко виявити такі чіткі 

відмінності, адже велика кількість зібраної інформації потенційно може 

відноситися до місця та обставин вчинення злочинів та доказів причетності до їх 

вчинення. Зрештою, кінцеве рішення щодо того, на що можна покладатись та з 

якою метою, приймається лише професійним обвинувачем, який вирішуватиме, як 

використовуватиметься кожен доказ та свідок аби сформувати певну обґрунтовану 

позицію проти обвинуваченого. Тим не менш, важливо мати на увазі відмінності, 

щоб ви мали змогу брати показання у свідків або збирати інформацію/докази з 

метою отримання більш чіткого уявлення про злочини, обставини їх скоєння та 

характер зв'язків між злочинами на місцях та вищими посадовими особами зі 

складу політичного або військового керівництва. 

Місце та обставини вчинення злочинів: потенційні правопорушення в 

МКС 

Контекстуальна інформація 

Коли ви розмовляєте з потенційним свідком або збираєте іншу інформацію, ви 

повинні робити це, маючи уявлення про злочини, що розглядаються в МКС, і їхні 

складові елементи. Для розгляду трьох видів злочинів, що підпадають під 

юрисдикцію МКС, важливо мати на увазі, що існує ряд елементів, наявність яких 

необхідно довести під час судового розгляду. Серйозні порушення норм МГП 

відрізняються від звичайних злочинів, зокрема через обставини їх вчинення. МКС 

має юрисдикцію щодо наступних злочинів: злочину геноциду, злочини проти 

людяності та воєнні злочини. Для того, щоб встановити факт скоєння одного або 

більше з цих злочинів, необхідно визначити їхні контекстуальні елементи.  
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Злочин геноциду має містити наступні "контекстуальні" елементи: 

● Діяння (наприклад, вбивство) було вчинено з наміром винищити повністю 

або частково групу; та 

● Такою групою є національна, етнічна, расова або релігійна група. 

Злочини проти людяності мають такі "контекстуальні" елементи: 

● Мав місце "напад"; 

● Напад був широкомасштабним або систематичним; 

● Напад було спрямовано проти цивільного населення, у тому числі 

багаторазове вчинення діянь проти цивільного населення, проведення 

політики держави або організації, що спрямована на здійснення такого 

нападу, або з метою сприяння такій політиці; 

● Ймовірний злочин було скоєно як складова частина нападу; 

● Обвинувачений знав про напад і про те, яким чином його дії становили 

частину цього нападу. 

Воєнні злочини мають такі "контекстуальні" елементи: 

● Наявність збройного конфлікту міжнародного або неміжнародного 

характеру; 

● Збройний конфлікт відрізняється від порушень внутрішнього порядку або 

напруженої ситуації, як наприклад, заворушення, окремі та спорадичні акти 

насильства чи інші подібні діяння; 

● Злочин скоєний під час збройного конфлікту і тісно пов'язаний з ним; та 

● Обвинувачений знав про фактичні обставини, що свідчать про існування 

збройного конфлікту. 

Інформація про індивідуальні діяння 

Є певні окремі індивідуальні діяння, які, якщо вони вчинені за зазначених вище 

обставин, можуть бути кваліфіковані як злочин геноциду, злочин проти людяності 

або воєнний злочин. 

По-перше, злочин геноциду означає будь-яке з наступних діянь, коли вони 

вчиняються в рамках зазначених вище контекстуальних елементів: 

● Вбивство членів такої групи; 
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● Нанесення серйозних тілесних ушкоджень або спричинення розумового 

розладу членам групи; 

● Навмисне створення для певної групи таких умов життя, які розраховані на 

повне або часткове фізичне знищення групи; 

● Заходи, спрямовані на попередження дітонародження всередині групи; та 

● Насильницька передача дітей однієї групи до іншої. 

По-друге, злочини проти людяності означають будь-яке з наступних діянь, коли 

вони вчиняються у рамках зазначених вище обставин: 

● Вбивство; 

● Винищення; 

● Поневолення; 

● Депортація або насильницьке переміщення населення; 

● Ув'язнення або інше жорстоке позбавлення фізичної свободи з 

порушенням основоположних норм міжнародного права; 

● Катування; 

● Зґвалтування, сексуальне рабство, примус до проституції, примусова 

вагітність, примусова стерилізація або будь-які інші форми сексуального 

насильства співмірної тяжкості; 

● Переслідування; 

● Насильницьке зникнення осіб; 

● Злочин апартеїду; та 

● Інші нелюдяні діяння аналогічного характеру. 

По-третє, МКС розслідує велику кількість "воєнних злочинів", зазначених в статті 8 

Римського статуту. Воєнний злочин визначається як поведінка, що серйозно 

порушує закони та звичаї ведення воєнних дій. Існують всеосяжні принципи МГП; 

порушення одного з цих принципів є переконливим свідченням того, що було 

скоєно один або декілька воєнних злочинів, перелічених у статті 8. Основоположні 

принципи МГП: 

● Розрізнення: зобов'язує сторони конфлікту завжди проводити розрізнення 

між цивільним населенням та комбатантами. Жодний напад не може 

здійснюватися проти цивільного населення:; 



 

GRC - Імплементація норм міжнародного гуманітарного права на національному рівні в Україні 28 

● Людяність: вимагає людського ставлення до осіб, які знаходяться під 

захистом (наприклад, цивільні особи та комбатанти, що вийшли зі строю 

hors de combat), за будь-яких обставин; 

● Пропорційності: вимагає, щоб всі військові заходи були пропорційними 

кінцевій меті; 

● Перестороги: вимагає вживати всі можливі запобіжні заходи, щоб уникнути, 

а також в будь-якому разі мінімізувати випадкові втрати серед цивільного 

населення, нанесення шкоди цивільним особам та цивільним об'єктам; та 

● Недискримінації: вимагає ставлення до всіх осіб без дискримінації за 

ознаками статі, національності, раси, релігії чи політичних поглядів. 

Згідно зі статтею 8 прикладами індивідуальних діянь, що потенційно можуть 

становити військові злочини, є: вбивство, поневолення, колективні покарання, 

взяття в заручники, використання живих щитів, зґвалтування та злочини 

сексуального характеру, свавільне позбавлення свободи та насильницькі 

зникнення.  

Докази причетності до скоєння злочинів: потенційні види 

відповідальності в рамках МКС 

МКС зосереджує увагу на притягнення до відповідальності окремих осіб, тобто не 

груп чи організацій. Тому необхідно зрозуміти, яким чином особи можуть вчиняти 

злочини. Злочини, які розглядаються в МКС та національних правових системах, 

можуть здійснюватися лише певним чином. Зазвичай це називається "видами" або 

"формами" співучасті або відповідальності. Для того, щоб особа понесла 

відповідальність за злочин, обвинувачення має довести, що наслідком поведінки 

підозрюваної особи є одне або більше з наведених діянь.  

Існує дев'ять основних видів співучасті у злочинах, що передбачені в статтях 25-30 

Римського статуту. Не потрібно, щоб співробітники служб оперативного 

реагування розуміли найдрібніші деталі кожного виду співучасті. Однак для цілей 

збору інформації/доказів, у тому числі роботи зі свідками, важливо пам'ятати про 

наступні аспекти. 

Скоєння злочину: звичайний спосіб, в який можна було б очікувати, що хтось 

скоїть злочин. Він передбачає безпосереднє умисне фактичне скоєння злочинного 

діяння фізичною особою, яка усвідомлює обставини або наслідки свого діяння. Як 
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правило, під цим розуміють сам процес здійснення правопорушення (наприклад, 

якщо солдат стріляє в цивільну особу).  

Співучасть у скоєнні злочину/непряма участь у скоєнні злочину/непряма 

співучасть у скоєнні злочину: ці види діянь, які вчиняють злочинці у складі 

групи відповідно до спільного плану і (або) в рамках організації, маючи при цьому 

необхідні знання та наміри щодо втілення злочинного плану або скоєння злочинів. 

Наприклад, командир незаконного збройного угруповання, що об'єднується з 

іншим незаконним збройним угрупованням під його керівництвом для спалення 

поселення, може бути відповідальним за участь в злочинних діяннях, не дивлячись 

на те, що він не був присутній на місці злочину.  

У випадку вчинення таких діянь особа, що бере показання, повинна зосередитися 

на зборі інформації/доказів щодо існування спільних злочинних планів і 

здійснення контролю з боку осіб організації, яка здійснювала злочини. Наприклад, 

з метою збору інформації/доказів, що свідчать про злочинну поведінку вищих 

командирів, важливо зосередитися на військовослужбовцях, поліції або політичній 

силі і виконанні плану, узгодженого підлеглими в рамках цих об'єднань, які 

здійснюють злочини.  

Окрім того, особа, що бере показання, повинна буде зосередитися на знаннях, 

обізнаності та намірах кожного з учасників плану, в тому числі тих підлеглих, які 

мають владні повноваження стосовно безпосередніх виконавців.  

Відповідальність начальника/командира: начальник або командир може 

притягатися до відповідальності за злочини, скоєні його підлеглими, навіть коли 

він не є співучасником злочинного плану та не контролює організацію, щоб 

використати її в майбутньому для здійснення злочинів. Наприклад, цей вид 

відповідальності буде застосовуватись, якщо командир в'язниці не зупинив своїх 

підлеглих у випадку порушення ними прав затриманих осіб або не запроваджує 

дисциплінарні покарання за скоєні ними правопорушення. Співробітник служби 

оперативного реагування повинен зосередитися на зборі інформації про злочини і 

про тих, хто міг діяти у якості військових командирів, але не спромігся вжити 

розумні та необхідні заходи для контролю силових підрозділів або повідомити про 

злочини (або навмисні злочини) компетентним органам для проведення 

розслідування та судового розгляду.  
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Підбурювання: особа може притягатися до відповідальності за підбурювання до 

скоєння злочину за певних обставин, коли вона здійснювала вплив на іншу особу 

або з метою вчинення злочину, який вже скоєно, або з метою замаху на злочин, 

або вчинити діяння чи вдатися до бездіяльності, результатом чого стало скоєння 

злочину. Наприклад, підготовка командиром підрозділу здійснення нападу 

невибіркового характеру на цивільне населення та його присутність під час 

операції може вважатися підбуренням. Співробітнику служби оперативного 

реагування слід взяти до уваги наступне: i) чи є інформація, що вказує на 

спонукання, і чи це прямо впливало на скоєння злочину або на його замах; та (ii) 

чи підбурювач принаймні усвідомлював, що злочини будуть скоєні при 

звичайному перебігу подій, як наслідок його дій або бездіяльності.  

Віддання наказу: це загально зрозуміле словосполучення. Важливі обставини 

включають у себе наступні фактори: (i) особа мала владу; (ii) ця особа наказала інші 

особі (a) скоїти злочин, що насправді був скоєний, або на скоєння якого було 

здійснено замах; або (б) вчинити діяння або бездіяльність, внаслідок чого було 

скоєно злочин; (iii) наказ мав безпосередній вплив на діяння або замах на скоєння 

злочину; і (iv) підозрювана особа, коли давала наказ, принаймні усвідомлювала, що 

внаслідок виконання або втілення в життя наказу, буде скоєно злочин за 

звичайного розвитку подій. Наприклад, цей вид поведінки буде мати місце, якщо 

командир віддав наказ своїм підлеглим убити всіх цивільних осіб в певній 

місцевості, і вони вбили одного або більше таких цивільних осіб.  

Сприяння та пособництво: ці поняття широко використовуються в 

міжнародному кримінальному праві та багатьох національних системах правосуддя. 

Для встановлення особистої відповідальності за сприяння та пособництво важливо 

врахувати наступні обставини: чи особа здійснювала діяння з метою надання 

допомоги, моральної підтримки або заохочення в здійсненні конкретного злочину, 

і що підтримка мала істотний вплив на скоєння цього злочину. Крім того, особа, 

що ймовірно сприяла та допомагала скоєнню злочину, мала усвідомлювати, що її 

дії допоможуть скоєнню злочину, і вона повинна була знати про основні елементи 

злочину. Наприклад, військовий командир таємно забезпечує озброєне 

угруповання великим арсеналом зброї, усвідомлюючи, що угруповання 

використовуватиме зброю для вбивства цивільного населення, і в результаті зброя 

використовується саме таким чином.  
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Співучасть: для встановлення особистої відповідальності за співучасть важливими 

є наступні міркування: чи (i) злочин, що підпадає під юрисдикцію Суду, було 

скоєно чи мав місце лише замах; (ii) злочинне діяння або замах на скоєння такого 

діяння було здійснено групою осіб, які діяли зі спільною метою; і (iii) особа 

сприяла здійсненню злочину іншим чином, крім як зазначено вище. 

Правопорушник мав навмисно надавати відповідну допомогу з метою вчинення 

наступних злочинних дій або досягнення злочинної мети групи, або 

усвідомлюючи намір групи скоїти злочин. 
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Запроваджуйте ОРГАНІЗОВАНУ 

СИСТЕМУ для ПРОТОКОЛЮВАННЯ 

розслідування та отриманих результатів 

КОНТРОЛЬНИЙ СПИСОК 

1. Ви повинні запровадити організовану систему для протоколювання 
розслідування та отриманих результатів. 

2. Існує три основні елементи для підтримки будь-якої надійної системи: 
(i) папка розслідування; (ii) два робочі журнали розслідування; (iii) план 
розслідування.  

 

 

У цьому розділі розглядаються основні стандарти, яких повинні дотримуватися 

спеціалісти служб оперативного реагування під час роботи з різними видами 

інформації/доказів. Перш за все, має бути сформована організована система 

протоколювання етапів розслідування і отриманих результатів. Як було зазначено 

вище в розділі III.7., в основних принципах (дивіться на сторінці 14), в кожній 

надійній системі існує три основні елементи: (i) папка розслідування (система збору 

та обробки трьох типів інформації/доказів (речові, документальні та показання 

свідків)); (ii) два робочі журнали розслідування (з викладом хронології/етапів, і 

записом особистих спостережень); і (iii) план розслідування. Що стосується будь-

якої вже запровадженої системи, то хоча і немає усталеного або єдиного підходу, але 

він має бути ретельним, прозорим і давати можливість здійснювати перевірку. 

Попередні етапи розслідування 

Перший етап: папка розслідування 

Суд повинен бути впевненим у співробітнику оперативного реагування або 

слідчому: незанесення певної інформації до протоколу негативно впливає на якість 

зібраної інформації/доказів, можливостях співробітника служби оперативного 

реагування або слідчого 17 , адже в подальшому це може поставити під сумнів 

                                                 

17 Groome, p. 73. 
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послідовність і переконливість позиції обвинувачення або захисту. Інформація 

повинна бути організована таким чином, щоб її можна було легко, швидко і 

логічним шляхом віднайти за необхідності.  

Структурування інформації передбачає її організацію в узгодженому порядку. 

Одним із способів реалізації цього є використання шаблонів при протоколюванні 

релевантної інформації.18 

Отже, з боку спеціаліста служби оперативного реагування було б розумно 

оформити папку або щось подібне, яка буде містити всі записи вашої слідчої 

діяльності. Записи, що містяться в папці, призначені для документування 

результатів розслідування і самого розслідування. 19  Ця система повинна бути 

запроваджена до початку розслідування.20 

Папка має містити різні файли з кожного важливого аспекту розслідування. Кожен 

файл, як правило, має журнал реєстрації документів цього файлу і їх відповідний 

опис, а також в ньому містяться копії всіх зібраних документів. Наприклад, файл з 

показаннями свідків буде містити всю інформацію, отриману від свідків, та копії 

відповідних документів. Журнал реєстрації документів повинен повідомляти, хто, 

що і коли зробив.  

Дермот Грум вважає обов'язковою наявність наступних файлів: 

● Файл з адміністрування справи, який містить "Журнал реєстрації 

документів", що описує всю слідчу діяльність, а також копії записів всіх 

спеціалістів служб оперативного реагування або слідчих; 

● Файл повідомлень, який містить "Перелік повідомлень", зареєстрованих у 

хронологічному порядку, у тому числі копії кореспонденції (показання 

свідків не заносяться не до цього файлу, а до файлу "Папка показань 

свідків"); 

● Файл з показаннями свідків, який містить "Папку показань свідків" (запис 

всіх контактів свідків у хронологічному порядку) та копії всіх показань 

свідків (з використанням лише кодових імен). Додатковий файл з 

                                                 

18 PILPG, ‘Field Guide for Civil Society Investigation and Documentation of Gross Human Rights 
Violations’, (2015) p. 8 <http://publicinternationallawandpolicygroup.org/wp-
content/uploads/2015/11/Reference-Book-to-Field-Guide-on-CSO-Investigations-Selected-Sample.pdf> 
accessed 24 February 2016 (“PILPG Field Guide”).  
19 Groome, p. 72. 
20Groome, p. 73. 
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конфіденційною інформацією, в тому числі "Форма присвоєння коду 

свідка" та "Інформаційний лист з показаннями свідків", в якому міститься 

інформація про свідка та оригінали його заяв, повинні зберігатися у 

безпечному місці; 

● Файл з речовими доказами, в якому міститься "Журнал опису речових 

доказів", до якого вносяться всі речові докази, зібрані протягом 

розслідування, та їх опис; 

● Файл з фотознімками, де міститься "Реєстр всіх фотографій" з описом всієї 

відповідної інформації про існуючі докази у вигляді фотографій (особа 

фотографа, час, місце, тощо), а також речові докази, зібрані протягом 

розслідування. В цьому файлі необхідно зберігати оригінали всіх зроблених 

фотографій, а також їх копії; 

● Файл з документами, який містить "Реєстр документів", отриманих в ході 

розслідування, та їх опис; В цьому файлі необхідно зберігати оригінали всіх 

документів, а також їх копії; та  

● Файл зі схематичними зображеннями та кресленнями, який містить "Реєстр 

схем та діаграм", в якому зберігаються відповідні записи та опис всіх схем та 

креслень місця подій, що були зроблені в рамках розслідування. В цьому 

файлі необхідно зберігати оригінали всіх креслень, а також їх копії.21 

Зверніть увагу, що необхідно мати не лише реєстр для кожного файлу та копії 

зібраної інформації/доказів, але й їх оригінали, а саме: речові, документальні 

докази та показання свідків, а також конфіденційна інформація про свідків (з 

відповідними кодовими іменами), повинні зберігатись в окремому і безпечному 

місці. Оригінали мають зберігатися в місцях, недоступних для променів сонця, 

проникнення вологи та несанкціонованого доступу.22 

Важливо, щоб кожний свідок зазначався тільки під кодовим ім'ям в папці 

розслідування, при цьому  ім'я свідка має міститись у файлі, що зберігається в 

безпечному місці (див. "Форму присвоєння коду свідка" в Додатку III). 

Журнал реєстрації кожного файлу повинен мати достатньо місця для реєстрації 

вхідних та вихідних повідомлень. Її необхідно зберігати у відповідному файлі для 

реєстрації факту отримання інформації. Кожен документ/доказ, доданий до файлу, 

                                                 

21 Groome, p. 64. 
22PILPG Protocol, p. 7.  
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повинен бути пронумерований та доданий до реєстру відповідного файлу. До цих 

ОСР додаються зразки реєстрів для повідомлень, показань свідчень та речових 

доказів (див. Додаток ІІ).  

Отже, папка розслідування повинна містити різні файли з кожного важливого 

аспекту розслідування. Кожен файл повинен містити: 

● реєстр документів; та 

● копії зібраної інформації. 

Другий етап: робочі журнали 

Загалом, групам оперативного реагування рекомендується використовувати два 

робочих журнали для запису детальної інформації про розслідування: (i) для запису 

інформації про їхні дії і об'єктивні деталі розслідування; та (ii) для запису власних 

думок, коментарів і аналізу.  

Надзвичайно важливо, щоб ви вели систематичний запис усього, що може 

допомогти в наданні інформації про дії слідчих і деталі розслідування. Записи 

повинні занотовуватися переважно в робочому журналі. Це дозволить вам 

передати основну інформацію про те, де ви знаходилися, хто ще був там, що і 

коли вони бачили. Інформація повинна містити покроковий опис розслідування, 

всеохоплюючий виклад будь-якої отриманої інформації та будь-яких подій, що 

можуть стосуватися розслідування, наприклад, докази та особи, якими вони 

надавалися. Ця інформація має бути придатною для використання в подальшому 

аналізі кримінальними слідчими. Записи краще занотовувати одразу після 

отримання інформації, не відкладаючи їх до кінця дня або на більш пізній термін. 

Будь-який аспект розслідування може викликати суперечки в залі суду. Своєчасне 

документування відповідних питань сприятиме вирішенню таких суперечок на 

користь осіб, які проводять розслідування. 

Крім того, будь-які зроблені вами висновки або нотатки про отриману 

інформацію/докази, або свідчення повинні зберігатися окремо від фактичної 

інформації, яка вноситься до робочого журналу. Краще мати другий робочий 

журнал, який виступатиме в якості пам'ятної записки, що буде містити ваші власні 

міркування, коментарі або аналіз та допомагатиме вам відобразити хід 

розслідування в усіх його нюансах та деталях. У той час як перший робочий 

журнал міститиме всі об'єктивні записи, другий - суб'єктивні міркування, коментарі 



 

GRC - Імплементація норм міжнародного гуманітарного права на національному рівні в Україні 36 

або аналіз, які в подальшому дозволять краще сформулювати свої думки." Цей 

особистий журнал не повинен виступати в якості доказу, оскільки власні висновки 

та робочі документи, як правило, не приймаються в якості доказу в МКС.  

Третій етап: план розслідування 

Після налагодження системи записів розслідування, формування команди і 

визначення версій потрібно скласти план про те, як вести розслідування, у тому 

числі оглядати місце події та аналізувати версії, наприклад, за допомогою 

конкретних свідків. У загальних рисах цей план повинен визначити заходи, які 

необхідно здійснити:  

● Визначити дії, виконання яких може сприяти формуванню додаткових 

версій та збору всеохоплюючої інформації; 

● Визначити всі місця, де можна знайти інформацію ( у тому числі місце, де 

міг статися злочин, де знаходилися потерпілі безпосередньо до або після 

події, а також будь-яке місце, де можливі злочинці знаходилися 

безпосередньо до, під час або після події);23 

● Відвідати і дослідити кожне потенційне місце злочину (з огляду на наявні 

пріоритети та враховуючи відносну значимість цих місць і ймовірність того, 

що докази могли бути втрачені через знищення або втручання людини);24 

● Виявити й вилучити інформацію на кожному місці злочину;25 

● Виявити потенційних свідків, які могли б надати релевантні та доказові 

версії або інформацію про інцидент; і  

● Визначити потенційні оригінальні і документальні свідчення, які мають 

бути збережені.  

Вищезазначене визначає початкові підготовчі кроки, які повинні стати частиною 

будь-якої організованої системи ведення відповідних записів розслідування. В 

цілому, при проведенні розслідувань служби оперативного реагування повинні 

вести записи щодо своїх розслідувань наступним чином: 

● Ведення папки розслідування з окремими файлами, згідно з якими можна 

класифікувати інформацію. Всі записи про дії співробітника служби 

оперативного реагування повинні фіксуватися в документах цієї папки.  

                                                 

23 Groome, p. 83. 
24 Groome, p. 83. 
25 Groome, p. 80. 
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o В цій папці повинні міститися журнал реєстрації документів та 

інформації. 

o В цій папці повинні міститися копії зібраних документів. 

● Ведення двох робочих журналів розслідування для опису всіх слідчих дій 

та особистої звітності.  

● Виконання і оновлення плану розслідування. 
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Стандарти збору, зберігання 

інформації/доказів та роботи з ними 

Нижче наведені конкретні кроки, що стосуються записів і зберігання фізичної 

інформації, документальної інформації та свідчень. У першому розділі 

розглядаються стандарти збору і реєстрації речових доказів /інформації, а у 

другому розділі - збір та обробка документальної інформації. Третій розділ 

стосується свідчень/доказів й містить, зокрема, вказівки як взаємодіяти зі свідками 

до та під час процедури отримання свідчень та яких заходів вживати безпосередньо 

після неї. У заключному розділі викладено основні стандарти щодо збору 

інформації "в польових умовах". 
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Збір речових доказів та робота з ними 

КОНТРОЛЬНИЙ СПИСОК 

1. Ніколи не збирайте, не зберігайте інформацію або речі, а також не 
працюйте з ними, якщо у вас немає належної кваліфікації або базових 
можливостей для їхнього зберігання.  

2. Огляд місця злочину та внесення до протоколу відповідної 
інформації:Якщо вам необхідно це зробити, то ви повинні максимально 
детально документувати те, що ви побачили на місці злочину, зокрема 
описувати ваші власні дії на місці злочину з метою відтворення його 
початкового стану. 

3. Отримання і запис фізичної інформації/доказів: при отриманні та 
реєстрації речових доказів/інформації вам необхідно мати: 

(i) "Журнал опису речових доказів" для реєстрації речових 
доказів/інформації, де реєструються всі речові докази, зібрані 
під час розслідування та їх опис (знаходиться в папці 
розслідування);  

(ii) Ваш робочий журнал (запис розслідування);  
(iii) Герметичний пакет або конверт для зберігання речі в 

безпечному місці; 
(iv) Супутній напис на пакеті або конверті для опису речі та 

обставин його отримання згідно з вимогами відповідного 
порядку збереження та передачі речових доказів (опис 
передачі і роботи з ними, починаючи з моменту їх вилучення 
на місці знаходження); 

(v) Безпечне місце для зберігання речі або інформації; та 
(vi) Порядок збереження та передачі речових доказів: з моменту 

вилучення доказів необхідно відстежувати їх місцезнаходження 
та робити запис щодо кожної особи, яка отримує доступ до 
нього. 

4. Ви не повинні гарантувати конфіденційність інформації особі, яка її 
надає. 

 

Для неурядових організацій є характерним збір інформації про інциденти, 

спостереження за подіями та відвідування місць на кшталт мітингів або місць 

утримання під вартою та подальше повідомлення про зроблені висновки. 26 

Основні стандарти, наведені нижче, визначають основоположні принципи, яких 

слід дотримуватися, якщо ви зіткнулися з обставинами або знаходитеся в ситуації, 

коли вам необхідно отримати речові докази. Ніколи не збирайте, не зберігайте 

інформацію або речі, а також не працюйте з ними, якщо у вас немає належної 

                                                 

26 Взято з: United Nations, Training Manual on Human Rights Monitoring, Professional Training Series No. 7 
(New York and Geneva: United Nations, 2001), p. 32. 
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кваліфікації або базових можливостей для їхнього зберігання. Корисним є поділ 

цього питання на дві частини: (i) огляд місця злочину та документування знайденої 

інформації; та (ii) отримання та реєстрація речових доказів. 

Огляд місця злочину та внесення до протоколу відповідної інформації 

Як правило, від служб оперативного реагування зазвичай не вимагається охороняти 

місце скоєння злочину. Вчинення процесуальних дій на місці злочину є технічною 

процедурою, яка, зазвичай, вимагає наявності досвіду професійного кримінального 

слідчого.27 На місці злочину можна легко різними способами залишити сторонні 

сліди, зокрема: випадково змішати відбитки пальців, залишити або знищити ДНК 

або інші біоматеріали, зсунути важливі докази з їхнього місцезнаходження тощо. 

Тому, якщо це можливо, вам слід звернутися до відповідних (компетентних) 

національних або міжнародних слідчих, які працюють у вашому регіоні. Проте 

співробітник служби оперативного реагування все ж може грати досить важливу 

роль на цьому етапі, коли йому фактично буде необхідно охороняти місце 

злочину, щоб забезпечити збереження вкрай важливої інформації.  

Вам необхідно зосередитися на фіксування всього, що ви побачили на місці 

злочину, в письмовій формі, і робити це максимально докладно, а потім внести цю 

інформацію в папку розслідування (до журналу реєстрації) та ваші робочі журнали. 

Увагу потрібно зосередити на фіксуванні того, який вигляд мало місце злочину на 

момент вашого прибуття і забезпеченні можливості виявити будь-яке подальше 

втручання. Важливо також фіксувати власні дії на місці злочину (наприклад, ваші 

дії після прибуття на місце злочину) та ваші висновки.28 

Дії, описані нижче, викладені в книзі М. Бергсмо та В.Х.Вайлей, Професіонали 

прав людини, кримінальне розслідування та переслідування за скоєння важких 

міжнародних злочинів, в Керівництві з моніторингу прав людини: Введення для 

співробітників з прав людини на місцях, 3-е вид. (2008, Осло). 

                                                 

27 United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights, Training Manual on Human Rights 
Monitoring (New York and Geneva: United Nations, 2001), p. 106. 
28 Взято з: M. Бергсмо та В.Х.Вайлей, Професіонали прав людини, кримінальне розслідування та 
переслідування за скоєння важких міжнародних злочинів, в Керівництві з моніторингу прав 
людини: Введення для співробітників з прав людини на місцях, 3-е вид. (2008, Осло), стр.14-15 
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Охорона та внесення до протоколу даних щодо місця злочину 

По-перше, переконайтеся, що місце є безпечним. Ви можете і не побачити такі 

небезпечні речі, як пристрої, що не вибухнули, пастки або інші приховані загрози. 

Не наближайтеся до місця злочину, доки ви не переконаєтесь, що це безпечно. 

Компетентні представники військової або цивільної влади повинні його 

перевірити.  

Вам необхідно докласти зусиль для охорони місця злочину. Потрібно намагатися 

опечатати місце злочину спеціальної обмежувальною стрічкою. Необхідно 

попросити всіх осіб, які не беруть участь в огляді місця злочину, залишити його. 

Потрібно призначити відповідальну особу, яка координуватиме процес огляду 

місця злочину та даватиме завдання. 

Незалежно від того, знаходитеся ви на місці злочину чи ні, ви повинні намагатися: 

● Зазначити дату, час і місце (бажано за координатами GPS на карті, яка буде 

зберігатися у ваших документах); 

● Вказати площу місця злочину; 

● Зробити ескіз (тобто підписане і датоване зображення згори, яке було б 

масштабоване та на якому було б чітко видно північний напрямок і ключові 

ознаки, такі як місце розташування доказів) і зробити фотографії або 

відеозйомку, зазначивши інформацію щодо відстаней і масштабу 

(наприклад, розташовуючи масштабну лінійку поруч із об'єктами). Вони 

повинні розглядатися як первинні фрагменти інформації та файли 

відповідно; 

● Відмічайте всіх присутніх;  

● Зазначте ваші дії на місці злочину (тобто, як ви прибули на місце злочину). 

Якщо ви не вчиняєте ніяких дій, вам слід зазначити ваше 

місцезнаходження;29 та  

● Зазначте стан місця злочину (наприклад, чи було щось переміщено або 

видалено), чи було щось змінено після вашого прибуття. 

                                                 

29 Взято з: M. Бергсмо та В.Х.Вайлей, Професіонали прав людини, кримінальне розслідування та 
переслідування за скоєння важких міжнародних злочинів, в Керівництві з моніторингу прав 
людини: Введення для співробітників з прав людини на місцях, 3-е вид. (2008, Осло), стр.14-16. 
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Фото- і відеоінформація 

Фотографії мають велике значення. Кожен раз, коли ви щось фотографуєте, ви 

повинні вносити запис про це у ваш робочий журнал. Слід вказати, хто робив 

фотографію, де саме вона була зроблена на місці злочину, її дату та час і те, що 

саме вона мала зобразити. 

Відео є ще однією формою доказів/інформації, яка може бути корисною при 

фіксації міжнародних злочинів. Проте слід зазначити, що фактично тільки частина 

відео, знятого особами, які роблять огляд місця злочину, буде відповідати 

стандартам судового розгляду і зможе слугувати в якості доказу в залі суду. 30 

Важливо, щоб дата, час та місце зйомки, зміст відео і, якщо це безпечно, дані 

особи, яка вела зйомку, були записані.31 Щоб отримати відеозапис високої якості і 

стандартів, який би слугував доказом у суді, потрібно дотримуватися наступних 

принципів: 

● Готуватися до зйомки: визначити свою роль; оцінити рівень безпеки; 

визначити, зйомка яких саме зображень найкращим чином слугувала би 

доказом скоєння злочину або можливими доказами причетності до скоєння 

злочинів; 

● Натиснути кнопку запису: записати дату, час і місце зйомки; записати ім'я 

та контактну інформацію особи, що веде зйомку, осіб, яких знімають та 

інших осіб, які перебувають на місці злочину і можуть мати інформацію 

про події; вести зйомку треба цілеспрямовано та відповідно до логічних 

міркувань, щоб глядачі розуміли що і де сталося; скласти окремий документ, 

що в письмовій формі узагальнюватиме ключову інформацію про ваш 

відеоматеріал; 

● Зберегти відзняте відео: зберігайте в безпечному місці відзняті на місці 

матеріали, забезпечивши цілісність карт пам'яті та їх наявність; зберігайте 

відзнятий матеріал після повернення з місця події; систематизуйте ваші 

відеоматеріали; слідкуйте за тим, де відеоматеріали зберігаються та хто саме 

має до них доступ; і 

● Поширити відзняте відео: відео, відзняте з метою фіксації міжнародних 

злочинів, має бути надано місцевим органам влади або Прокурору МКС. 

                                                 

30 Witness, Video as Evidence Field Guide (forthcoming) p.6.  
31 Witness, Video as Evidence Field Guide (forthcoming) p.63.  
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Зберігання речових доказів/інформації 

Керівництво з розвинених практик Міжнародного кримінального трибуналу у 

справах колишньої Югославії передбачає, що належний збір фізичної інформації 

в основному складається з трьох частин: 

● отримання: точна реєстрація інформації або речі;  

● робота з інформацією: дотримання відповідного порядку зберігання та 

передачі речових доказів; та 

● зберігання: збереження інформації або речі.32 

Ці етапи описані нижче.  

Перший етап: отримання: точна реєстрація інформації або речі 

Як було зазначено в основних принципах, коли ви знаходите та (або) у будь-які 

формі збираєте інформацію/докази, які, на вашу думку, є доречними, їх необхідно 

письмово протоколювати. Важливо пам'ятати порядок реєстрації інформації: 

● Ведення папки розслідування з окремими файлами, згідно з якими можна 

класифікувати інформацію. Всі записи про дії співробітника служби 

оперативного реагування повинні фіксуватися в документах цієї папки.  

o В цій папці повинні міститися журнал реєстрації документів та 

докази.  

o В цій папці повинні міститися копії колективних свідчень. 

● Ведення двох робочих журналів розслідування для опису всіх слідчих дій 

та особистих висновків, відповідно.  

Для отримання речових доказів вам, окрім наведеного вище, знадобиться: 

● Пакет для зберігання або конверт для зберігання речі з відповідними 

записами стосовно зберігання та передачу речових доказів (опис 

передачі речових доказів і роботи з ними, починаючи з моменту їх 

вилучення на місці знаходження). 

                                                 

32  Взято з: International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, ‘ICTY Manual on Developed 
Practices’ (UNICRI, Turin, 2009) p. 18, para. 31 
<http://www.icty.org/x/file/About/Reports%20and%20Publications/ICTY_Manual_on_Developed_Pr
actices.pdf> accessed 19 January 2016. 
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В папку розслідування вам необхідно помістити "Журнал опису речових доказів" 

для зберігання там відповідної інформації. У реєстрі документів  має зазначатися: 

● порядковий номер; 

● дата отримання інформації; 

● ім'я отримувача інформації та назва його організації; 

● час та місце отримання інформації; 

● особа, що надала цю річ, її адреса, контактний номер телефону та адреса 

електронної пошти; 

● назва речі, її опис (наприклад, зовнішній вигляд, кількість, розмір, вага і 

характерні особливості); 

● інформація про вжиті заходи (наприклад, місце її зберігання, кому 

передавалася); та 

● Будь-які додаткові коментарі (наприклад, будь-які нотатки про обставини 

отримання речі, запис про те, чи особа, яка передала річ, має побоювання 

щодо збереження конфіденційності стосовно речі та її значення).  

Зразок форми додається до цих Стандартів у Додатку ІІ. 

Другий етап: робота з інформацією: дотримання відповідного порядку 

зберігання та передачі речових доказів 

Відповідний порядок зберігання та передачі речових доказів - це послідовність 

записів, які містять належний опис джерела походження доказів, правильну 

класифікацію інформації/доказів, реєстрацію інформації про їх зберігання і 

вилучення з архівів до тих пір, поки їх не буде передано відповідним органам. Такі 

записи містять відомості про всіх осіб, які мали доступ до інформації або речі з 

моменту їхнього отримання і до моменту їхнього представлення в суді (в разі 

необхідності). Порядок збереження та передачі речових доказів передбачає, що з 

моменту знаходження доказів необхідно робити запис щодо кожної особи, яка 

отримує доступ до цього предмету або інформації. Якщо ці записи містять 

прогалини або викликають сумніви, то суду, можливо, необхідно буде розглянути 

питання про те, чи не були річ або інформація умисно чи випадково змінені у 

порівняні з їхнім первісним станом,  і це може мати суттєві наслідки у суді. Ведення 

запису про збереження та передачу речових доказів починається, коли ви робите 

перший запис у "Журналі опису речових доказів".  
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На додаток до "Журналу опису речових доказів" з метою дотримання порядку 

збереження та передачі речових доказів та збереження речових доказів/інформації, 

вам необхідно: 

● Помістити докази в пакет для зберігання або конверт; 

● На пакеті/конверті або на клаптику паперу, прикріпленого до 

пакету/конверту, вам необхідно зазначити дані щодо збереження та 

передачі речових доказів. Такі дані складаються з унікального 

ідентифікаційного номеру речі, опису речі (наприклад, зовнішній вигляд, 

кількість, розмір, вага і характерні особливості), імені збирача, дати, часу та 

місця отримання речі; 

● Опечатати пакет/конверт клейкою стрічкою (так, щоб можна було виявити 

будь-яке подальше пошкодження); і 

● Зберігати його в безпечному місці, де він не буде пошкоджений. 

Зразок конверту/форми додається до цих Стандартів у Додатку І. 

Ви повинні намагатися зробити коло осіб, які працюють з речовими доказами та 

зберігають їх, якомога вужчим. Якомога менше осіб повинні працювати з доказами. 

Будь-які дії з речовими доказами повинні фіксуватися у записах про збереження та 

передачу речових доказів.  

Навіть якщо ви відчуваєте, що ви не можете прийняти частину інформації/доказів 

через невпевненість у власних можливостях або з міркувань безпеки або з інших 

причин, ви все рівно повинні зробити записи про цю інформацію/докази до 

робочого журналу. Необхідно записувати дані про те, де зберігається інформація, 

та (якщо це можливо) контакті дані особи, яка може її надати. Відтак, вам потрібно 

надати цю інформацію відповідним органам, слідчим МКС або національним 

органам влади, в залежності від обставин. Необхідно переконатися, що ви записали 

достатньо для того, аби слідчий міг отримати дану інформацію/докази пізніше. 

По-друге, якщо особа бажає надати інформацію або річ за умови збереження 

конфіденційності, то вам слід ретельно обдумати свої дії. Ви не повинні обіцяти, 

що ця інформація або річ залишиться конфіденційною. Слідчим у кримінальних 

справах, як правило, необхідно відстежити походження інформації, і це може бути 

основним доказом проти особи, яка вчинила міжнародний злочин (дивіться розділ 

V.2.b. на стр.33) з викладенням конкретних вказівок щодо перевірки 

автентичності). Та навіть незважаючи на те, що неможливо запропонувати жодних 
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гарантій конфіденційності, важливо пояснити особі, що надаватиме інформацію 

або потенційному свідку, те, яким чином МКС може вирішувати проблеми 

конфіденційності (див. розділ V.3.a.i. на стр. 37). 

Наприклад, ви могли б порадити, щоб прокурор МКС та слідчі приймали 

інформацію в конфіденційному порядку принаймні на початковому етапі та щоб в 

запитах до Суду про особу, яка надає інформацію/свідка, останній позначався 

псевдонімом. Ці пояснення можуть дещо розвіяти їхні побоювання. Якщо цього не 

станеться, то вони можуть захотіти безпосередньо звернутися до прокурора МКС 

або слідчого для отримання пояснень або запевнень.  

Третій етап: зберігання: збереження інформації або речі 

Після того, як ви завершили необхідну роботу з документацією, вам необхідно 

помістити предмет або інформацію у надійне й безпечне місце. Це місце повинно 

бути захищено від впливу навколишнього середовища (високі або низькі 

температури, волога тощо), а також несанкціонованого доступу. 

Рекомендується використовувати кімнату або сейф. Доступ до кімнати має бути 

обмежений. Нести відповідальність за сховище та доступ до речей має одна 

людина. Доцільно завести журнал для реєстрації осіб, які відвідують кімнату, із 

зазначенням відповідних причин. У будь-якому випадку необхідно фіксувати 

вчинення будь-яких дій з предметом. 
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Збір документальної інформації та робота з нею 

КОНТРОЛЬНИЙ СПИСОК 

1. Документальна інформація із приватних і публічних джерел є часто найбільш 
важливим доказом у міжнародному судочинстві. Служби оперативного 
реагування повинні зосереджувати свою увагу на публічних і приватних 
джерелах документальної інформації таких, як газети, радіопередачі, 
кореспонденція тощо. 

2. Під час роботи з документальними доказами необхідно дотримуватися двох 
важливих принципів: (i) необхідно виконувати правила з отримання та 
зберігання інформації та роботи з нею відповідно до вищезазначених 
стандартів для речових доказів; та (ii) необхідно докладати всіх зусиль, щоб 
дізнатися про походження зібраної інформації та переконатися у її 
достовірності.  

3. МКС надав деякі рекомендації стосовно того, як повинні підтверджуватися 
конкретні види доказів: 

a. Стосовно відкритого джерела інформації співробітник служби 
оперативного реагування повинен фіксувати інформацію про те, де 
було отримано відповідний документ;  

b. Звіти неурядових організацій, міжурядових організацій та урядів 
третіх держав вважаються, як правило, надійними, і служби 
оперативного реагування мають зосереджуватися на наданні 
інформації про джерела і основну методологію, яка використовувалася 
для оцінки та представлення фактичних вимог; 

c. Офіційні документи будуть вважатися достовірними, якщо вони 
підписані уповноваженою особою, справжність підпису якої не 
викликає сумнів. Необхідно обов'язково зазначити, як ви отримали 
інформацію та її можливе джерело. 

d. Офіційний документ невідомого укладача можна отримати без 
відповідного підтвердження, а службам оперативного реагування  слід 
звернути особливу увагу на особу, яка надає документ, та організацію, з 
якої документ походить, і обов'язково зазначити яким чином ви 
отримали інформацію та її можливе джерело; 

e. Приватні документи, автентичність яких може бути легко 
підтверджена, будуть вважатися дійсними; або їх можна підтвердити 
іншими доказами; 

f. Цифрові докази потребують доведення їхньої автентичності і 
цілісності. Докази необхідно надавати із зазначенням дати та (або) 
місця їхнього створення; 

g. Повідомлення в ЗМІ і статті в пресі рідко надають детальну 
інформацію про джерела свого походження, а тому МКС приймає їх 
лише як докази (свідчення) у формі висновків експерта. Служби 
оперативного реагування мають зосередитися на зборі інформації про 
те, хто дав такий висновок і на яких підставах; та 

h. Листи, маніфести та політичні заяви та інші аналогічні 
документи можуть виступати лише в якості висновків експертів. Якщо 
в них згадуються події політичного або військового характеру, то вони 
можуть прийматися лише тоді, коли можна довести надійність та 
об'єктивність авторів. 
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Документальна інформація із приватних і публічних джерел є часто найбільш 

важливим доказом у міжнародному судочинстві. Автентичні документи важко 

оскаржити і вони можуть бути найкращими доказами окремих елементів злочинів 

проти людяності, воєнних злочинів або геноциду, або тих деталей, що 

супроводжують будь-який елемент цих злочинів. На відміну від усних показань, 

документальні докази, якщо вони не створені для цілей судового розгляду, є 

швидше за все, такими, що відносяться до відповідного періоду часу і є 

незловмисними та неупередженими.  

Разом з приватними джерелами необхідно розглядати й відкриті (публічні) 

джерела. Місцеві та національні засоби масової інформації можуть мати важливе 

значення, особливо якщо вони не доступні в Інтернеті. Ними також можуть 

вважатися радіопередачі, повідомлення, які транслюються онлайн, або газети, що 

доступні лише в електронну вигляді. 

Незважаючи на те, що службам оперативного реагування необхідно вказувати 

максимально зрозумілі причини збору тієї чи іншої інформації, документальна 

інформація не повинна безпосередньо вказувати на злочин або слугувати 

безпосереднім доказом причетності особи (осіб) до ймовірного правопорушення. 

Документальна інформація часто може забезпечити найкраще свідчення наявності 

військових і політичних структур або діяльності, яка потрібна, щоб підтвердити 

відповідні контекстуальні елементи злочинів, про які йде мова, або щоб просто 

забезпечити майбутнім слідчим краще розуміння ситуації і обставин, в яких стався 

злочин. Як правило, свідок повинен принести ці докази до суду і "представити" їх 

як частину своїх показань. Це означає, що свідок повинен бути в змозі 

переконливо пояснити їхнє походження, релевантність і доказову цінність.  

Основні принципи документальних доказів 

По-перше, необхідно дотримуватись тих правил отримання, зберігання 

інформації/доказів та роботи з ними, які наведені вище й стосуються речових 

доказів/інформації (див. розділ V.1. стр.26). 

По-друге, вкрай важливим стосовно збору документальної інформації/доказів є 

необхідність встановлення джерела і автентифікація інформації. Це передбачає 

встановлення особи автора, організації, яку він представляє, і достатнього джерела 

інформації, на яке посилається автор. Необхідно докладати всіх зусиль, щоб 

отримати цю важливу інформацію. По суті, ви повинні встановити і детально 
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задокументувати, що було зроблено, коли, де, ким та з якою метою.33І відповідно 

до основних правил забезпечення цілісності під час роботи з усіма іншими видами 

інформації/доказів обмежити доступ до даних та їх передачу, а також вести журнал 

реєстрації з докладним описом того, хто отримував доступ до інформації, коли і з 

якою метою. Більше того, намагайтеся не надавати оригінали копій документальної 

інформації, якщо тільки мова не йде про професійних слідчих, замість цього 

використовуйте ксерокопії.34 

Крім того, ви можете вжити деякі основні, додаткові заходи, які підвищують 

цінність інформації/доказів, отриманих вами, зокрема, відносно майбутнього 

судового розгляду в МКС. Як зазначено нижче, вони можуть відрізнятися в 

залежності від інформації, яка розглядається.  

Особливі інструкції для підтвердження справжності конкретних видів 

доказів 

Інформація з відкритих джерел 

Інформація з відкритих джерел - це загальновідомий матеріал із доступних джерел 

інформації. Для цілей судового розгляду в МКС співробітник служби оперативного 

реагування повинен фіксувати інформацію про те, де було отримано відповідний 

документ. Якщо доказ більше не знаходиться у відкритому доступі, це повинно 

бути чітко зазначено, так само, як і дата та місце, в якому він був отриманий. 

Необхідно обов'язково зазначити, де ви отримали інформацію, наприклад адресу 

веб-сторінки, та її можливе джерело. 

Звіти неурядових організацій, міжурядових організацій або урядів третіх 

держав 

Для цілей судового розгляду в МКС звіти неурядових, міжурядових організацій або 

урядових структур будуть вважатися, вочевидь, надійними (тобто, такими, що не 

потребують додаткових доказів), якщо вони гарантовано є неупередженими та 

об'єктивними. Загалом, служби оперативного реагування повинні зосереджуватися 

на наданні інформації про джерела і основну методологію, яка використовувалася 

для оцінки та представлення фактичних вимог. Якщо цього не робити, або якщо 

джерела інформації не встановлено, або якщо це лише опосередковані докази, то 

надійність такої інформації може викликати серйозні сумніви.  

                                                 

33 PILPG Protocol, p.7.  
34 PILPG Protocol, p.7.   
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Офіційні документи 

Коли автор офіційного документу є представником або агентом офіційного органу 

влади або організації, наприклад, посадова особа виконавчих, адміністративних або 

судових органів влади, то такий документ вважатиметься достовірним, якщо він 

підписаний уповноваженою особою, справжність підпису якої не викликає 

сумнівів. Офіційні документи, які не опубліковані в офіційних джерелах 

інформації, не вважаються справжніми апріорі і мають засвідчуватися відповідним 

органом. Необхідно обов'язково зазначити, як ви отримали інформацію та її 

можливе джерело. 

Офіційні документи невідомого укладача 

Офіційні документи, укладач яких невідомий, але походження яких можна 

встановити за допомогою самих документів (наприклад, по фірмовому бланку або 

логотипу), можуть прийматися без засвідчення, якщо їх достовірність не 

оскаржується в судовому процесі. Слід звернути особливу увагу на особу, яка надає 

документ, та організацію, з якої документ походить. Необхідно ретельно зазначати, 

як ви отримали інформацію та її можливе джерело. 

Приватні документи 

Приватні документи, справжність яких можна легко довести, будуть вважатися 

дійсними. Приватні документи, дійсність яких залежить від третьої особи або 

організації, повинні бути підтверджені незалежними доказами. Такі докази повинні 

вказувати на укладача документу, або факт його ухвалення, або іншим чином 

доводити його справжність, наприклад, що він був ухвалений третьою стороною і 

є має всі ознаки справжності, щоб можна було довіряти змісту такого документу. 

Якщо в документі не зазначено дату його укладання, то необхідно її доводити. Вам 

слід зазначати як ви отримали інформацію та її можливе джерело. Очевидно, 

бажано мати будь-які докази того, що документ створено ймовірне укладачем.   

Цифрові докази 

До такої інформації відносять відео, фільми, фотографії та аудіозаписи. Перед тим, 

як прийняти до розгляду фото-, відео- або аудіоматеріали, МКС буде вимагати 

доказів їхньої справжності та цілісності. Якщо справжність та цілісність 

встановлено, то такі матеріали можуть прийняти в якості доказів, що говорять самі 

за себе, і розцінювати як речові докази. Оскільки релевантність аудіо- або 

відеоматеріалу залежить від дати та (або) місця запису, то слід пред'явити необхідні 



 

GRC - Імплементація норм міжнародного гуманітарного права на національному рівні в Україні 51 

докази.  Необхідно обов'язково зазначити, як ви отримали інформацію та її 

можливе джерело. 

Повідомлення в ЗМІ та статті в пресі 

Повідомлення в ЗМІ і статті в пресі не часто надають детальну інформацію про 

джерела свого походження, а є висновками експертів. Такі висновки МКС приймає 

лише, якщо їх надають експерти. Таким чином, служби оперативного реагування 

мають прагнути зібрати інформацію, яка допоможе МКС визначити, хто зробив 

такий висновок, і яким чином експерт його зробив, наприклад, біографію 

журналістів, їхні джерела та інші матеріали, на які він посилається.  

Листи, маніфести, політичні заяви та інші аналогічні документи 

Ці документи можуть виступати лише на підтвердження експертних висновків. 

Якщо в них згадуються події політичного або військового характеру, то вони 

можуть прийматися лише тоді, коли можна довести, що їхні автори склали 

надійний та об'єктивний звіт. Швидше за все вони просто будуть містити 

твердження людей, які переслідують суб'єктивні інтереси, що серйозно 

знижуватиме їх доказову цінність. З іншого боку, документи можуть підтвердити 

непряму інформацію про статус особи в певній організації. Знову ж таки, їхня 

доказова цінність залежатиме від статусу особи та влади, яку вона мала. Необхідно, 

щоб автор надав додаткову інформацію про те, як він дійшов висновків, які 

містяться в документі. 
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Отримання показань свідків та робота з ними 

КОНТРОЛЬНИЙ СПИСОК 

1. Співробітник служби оперативного реагування зазвичай проводить не 
офіційні опитування свідків. Брати свідчення - це завдання, виконання 
якого потребує високого рівня підготовки та розуміння цілого ряду 
правових, етичних, психологічних питань, а також питань безпеки. 
Частіше краще підготувати короткий огляд інформації, а не офіційні 
показання. 

2. Вам слід підготувати короткий огляд наявної інформації з метою 
фіксування всіх можливих свідчень, щоб вони забезпечили 
професійного слідчого зачіпками для проведення більш офіційного 
опитування, або отримання іншої інформації, або розробки інших 
версій.  

3. Проте проведення офіційного опитування може бути доцільним або 
необхідним у разі наявності об'єктивних побоювань, що докази можуть 
бути втрачені, наприклад, якщо свідок може померти, або не існує 
підстав вважати, що розслідування буде проведене найближчим часом. 

4. Співробітнику служби оперативного реагування слід розуміти, що 
короткий огляд інформації або показання свідка можуть бути більш 
доцільним та мати більшу доказову силу, якщо вони "підтверджені" 
іншою інформацією/доказами. 

5. При отриманні інформації від свідка слід пам'ятати про шість основних 
заходів "захисту", які необхідно пам'ятати, щоб захистити свідка. 

a. По-перше, ви передусім повинні подбати про конфіденційність 
особи свідка і його особистих даних, наприклад, персональні 
ідентифікаційні дані свідків повинні зберігатися в окремому 
замкненому, безпечному місці, а самим свідкам мають бути 
присвоєні кодові імена. Це слід пояснити свідку; 

b. По-друге, необхідно отримати згоду свідка перед тим, як 
працювати з отриманою від нього інформацією або 
використовувати її; 

c. По-третє, слід вживати заходи щодо захисту від неправомірного 
розкриття будь-якої інформації, що може призвести до або 
фактично ідентифікувати свідка, (наприклад, слід 
використовувати кодові імена для свідків) та зашифрувати ваш 
комп'ютер для запобігання несанкціонованому доступу;  

d. По-четверте, необхідно запитати свідка про будь-які можливі 
його побоювання стосовно власної безпеки і у разі необхідності 
передати цю інформацію відповідним органам влади, зокрема, 
МКС;  

e. По-п'яте, слід стежити за ознаками емоційного стресу або 
нанесення повторної травми та у разі необхідності зупинити, 
призупинити або відкласти проведення опитування; 

f. По-шосте, потрібно вживати всіх необхідних заходів для захисту 
безпеки, фізичного і психологічного стану, гідності і 
недоторканності особистого життя незахищених свідків, 
наприклад, дітей, людей похилого віку або жертв сексуального 
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насильства;  

6. Під час отримання свідчень дотримуйтесь семи основних правил 
"СЛУХАТИ":  

a. Дозвольте свідку самостійно розповісти про відомі йому факти, 
не варто ставити йому "навідних питань"; 

b. Встановлення фактів: попросіть свідка пояснити всі подробиці 
подій; 

c. Розповідь: слідкуйте за хронологічним порядком розповіді 
свідка; 

d. Ретельність: уточнюйте прогалини та невідповідності в 
розповіді, але не наполягайте на надмірній узгодженості.  

e. Етика: не варто репетирувати, змушувати свідка повторювати або 
розповідати йому, що він пам'ятає, і пам'ятайте, що ви можете 
несвідомо впливати на свідка; та 

f. Наодинці: спілкуйтесь одночасно лише з одним свідком. 

Підготовка до допиту 

За загальноприйнятим правилом ви, як співробітник служби оперативного 

реагування, зазвичай не повинні брати показання свідка. Як правило, перші 

офіційні показання свідка має отримати професійний слідчий. Замість цього вам 

слід підготувати короткий огляд наявної інформації з метою фіксування всіх 

можливих свідчень, щоб вони забезпечили професійного слідчого зачіпками для 

проведення більш офіційного допиту, або отримання іншої інформації, або 

розробки інших версій. Деталі протоколу не такі важливі як загальне розуміння 

того, що може знати свідок про події, чим він мотивується в наданні свідчень, що 

знає про інших потенційних свідків та іншу інформацію, яка має відношення до 

подальшого розслідування злочинів. Однак, будь-які питання, що стосуються 

безпеки, повинні бути записані у всіх деталях.   

За певних обставин з боку співробітника служби оперативного реагування було б 

розумно отримати офіційну заяву. Зазвичай такі обставини виникають, коли 

існують об'єктивні побоювання, що докази не можна буде отримати під час 

судового процесу, наприклад, свідок може померти. Як правило, міжнародні суди, у 

тому числі МКС, мають відповідні правила процедури та доказування, які 

дозволяють в певних обставинах отримання письмових свідчень, оформлених без 
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присутності свідків.35 Більше того, співробітник служби оперативного реагування 

може не зважати на МКС, але може забажати надати місцевому прокурору або 

представникам інших органів влади офіційних свідчень, які сприятимуть 

проведенню оперативного судового процесу на місці та (або) збереженню кращої 

доказової бази.  

Практичний посібник з протоколювання розслідування і документування PILPG 

пропонує корисну стратегію збору свідчень шляхом впровадження системи 

ПРОЗП: Підготовка і планування; Робота з потерпілими або свідками; Отримання 

даних; Завершення опитування; і Проведення оцінки.36 

Для отримання свідчень ви повинні володіти основними методами розслідування і 

основними знаннями про злочини і види співучасті (див. розділ IV. на стр.17). 

При підготовці до опитування слід здійснити такі кроки: оцінка ризиків; підготовка 

плану та запитань допиту; призначення осіб, що допомагатимуть та 

підтримуватимуть свідка; визначення мови спілкування; ознайомлення з 

обставинами; підготовка документів, діаграм, фотографій і карт; підготовка 

необхідного обладнання (ручки, папір, камера, лінійка); залучення і ретельний 

відбір надійних перекладачів та (або) посередників; вибір безпечного, окремого та 

зручного місця розташування, яке відповідало б культурним особливостям свідка; 

визначення безпечної і конфіденційної системи запису інформації; наявність 

записуючого пристрою; наявність достатньої кількості питної води.37 

Заходи щодо захисту свідків 

Для захисту свідків слід пам’ятати про шість ключових кроків "Захист" під час 

роботи з інформацією: (і) конфіденційність; (іі) надання згоди; (ііі) заходи щодо 

захисту; (iv) захист персональних даних; (v) відслідковування наявності ознак 

емоційного стресу або отримання повторної травми; і (vi) особливі заходи для 

незахищених свідків. 

По-перше, передусім ви повинні подбати про конфіденційність особи свідка і його 

особистих даних (оскільки вони будуть важливими для свідка під час процесу). 

Саме тому, папки розслідування, що містять особові справи, повинні знаходитися в 

                                                 

35  МКС, Правила процедури і доказування, UNDoc. PCNICC/2000/1/Add.1 (2000) (as amended) 
(‘Rules of Procedure and Evidence’), rule 68; Rome Statute of the International Criminal Court, 2187 
U.N.T.S. 90 (17 July 1998) (as amended) (‘Rome Statute’), article 69(4). 
36PILPG Protocol, p. 9. 
37PILPG Protocol, p. 24.  
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замкненому і безпечному місці (окремо від основної папки), свідку необхідно 

присвоїти кодове ім'я (див. розділ IV.1.a. на стр. 22 та ДодаткуII). На початку 

опитування ви повинні пояснити свідкові як Ви збираєтесь забезпечити 

конфіденційність.  

По-друге, наприкінці допиту необхідно поставити свідку запитання: чи 

погоджується він на передачу його інформації в конкретний суд/орган влад, 

наприклад, МКС або інший національний слідчий орган. Це називається 

отримання інформованої згоди. 38  Відповідь має бути внесена до протоколу. 

Свідок повинен зробити свідомий вибір, повністю усвідомлюючи те, що 

показання або документи, надані Прокурору МКС, можуть бути пред’явлені 

потенційному обвинуваченому. Аналогічним чином, якщо документи були 

передані стороні захисту, Прокурор може перевірити їх на необхідність долучення 

до справи в якості доказу в суді. Це підтвердження повинне бути записано у 

вашому документі. 

Щодо ваших робочих журналів або інших записів, ви можете бути викликані для 

надання доказів у МКС як отримувач свідчень, збирач інформації або слідчий. 

Ваша внутрішня документація навряд чи розголошуватиметься. Відповідно до 

привілейованого права ви можете не відповідати на деякі запитання про свої 

джерела і маєте право зберігати конфіденційність окремих доказів. Проте, 

дотримання застережних заходів передбачає, що всі документи та інформація, які 

ви створюєте, можуть бути використані в суді. 

По-третє, якщо свідок повідомляє вам, що боїться або з певної причини потребує 

допомоги, то ви повинні зазначити це у його свідченнях. МКС може вжити 

належних заходів для забезпечення безпеки, фізичного і психологічного стану, 

гідності і недоторканності особистого життя потерпілих і свідків, а також заходів 

захисту свідків до початку судового розгляду або заходів з надання допомоги 

свідкам в ході судового процесу (захисні або спеціальні заходи), а також застосувати  

інші схеми. Ці заходи можуть передбачати такі дії як зміна місця проживання. Це 

слід пояснити свідку таким чином, щоб він міг зробити усвідомлений вибір щодо 

розкриття свідчень або їх надання в суді.  

                                                 

38PILPG Protocol, p. 9.  
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По-четверте, важливо вжити заходи для попередження неправомірного розкриття 

інформації, що ідентифікує свідка. Заходи щодо захисту особи свідка не тільки 

захищає його від осіб, що можуть намагатися помститися йому, але також гарантує, 

що свідок отримує додатковий стимул надати більш комплексну та точну 

інформацію. Міжнародні суди, зокрема МКС, використовують різні спеціальні 

заходи, які забезпечують конфіденційність інформації стосовно деяких 

незахищених свідків. Ці заходи полягають в редагуванні документів, що містять 

ідентифікуючу інформацію, відсторонення громадськості або преси від судових 

засідань, а також в навмисному спотворенні голосу або  зміні зовнішності свідка в 

суді. Організована система ведення протоколу має забезпечити конфіденційність 

свідка. Як мінімум, ви повинні пам'ятати про необхідність надання свідкові 

кодового імені, що не розкриває його справжньої особи. 

По-п'яте, з метою забезпечення дотримання принципу "не нашкодь", служби 

оперативного реагування повинні стежити за ознаками емоційного стресу або 

нанесення повторної травми і у випадку необхідності зупиняти, призупиняти або 

відкладати опитування.39 

По-шосте, потрібно вжити всіх необхідних заходів для захисту незахищених 

свідків, наприклад, дітей, людей похилого віку або жертв сексуального насильства. 

Слід вжити відповідних заходів щодо захисту їхньої безпеки, фізичного і 

психологічного стану, гідності та приватного життя. При цьому, необхідно 

враховувати всі відповідні фактори, включаючи вік, стать, стан здоров'я і характер 

злочину, зокрема, але не обмежуючись цим, коли злочин призвів до сексуального, 

гендерного насильства або насильства по відношенню до дітей. Як правило, МКС 

залучає психолога для  попереднього визначення емоційно незахищених свідків. 

Серед заходів, які можуть вживатися стосовно незахищених свідків, варто зазначити 

наступні: 

● Отримання дозволу батьків або опікунів, у разі якщо свідчення дає дитина; 

● Забезпечення присутності батьків або опікунів під час свідчення дитини; 

для емоційно незахищених дорослих осіб - забезпечення присутності 

незалежної особи для підтримки; батьки, опікуни або особи, які надають 

підтримку, не повинні відповідати замість свідка; 

                                                 

39PILPG Protocol, p. 11.  
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● Визначення того, чи має свідок будь-які конкретні побажання з приводу 

статі опитувача або інші побажання, наприклад, з приводу місця 

проведення опитування; 

● Запис аудіо- або відеоматеріалів лише за згоди свідка; або 

● Вжиття всіх можливих заходів для надання консультацій або психологічної 

підтримки. 

Як було підтверджено в основних принципах (ст. 14-18), необхідно зберігати 

конфіденційність особи свідка та гарантувати кібербезпеку. 

Допит 

Перш за все, вам необхідно спланувати, що відбуватиметься. Слід наголосити на 

тому, що все, на що ви очікуєте від свідка - це правдиві свідчення. Варто пояснити, 

що ваша мета не полягає у тому, щоб отримати конкретне свідчення чи повчати 

свідка. 

Якщо необхідно забезпечити усний переклад, слід подбати про те, щоб 

перекладач: (і) мав належну кваліфікацію; і (іі) був у змозі надати точний переклад. 

Ніколи не обіцяйте свідку жодних винагород в обмін на свідчення. 

Шість ключових правил "СЛУХАТИ" для проведення допиту 

По-перше, дозвольте свідку самостійно розповісти про відомі йому факти. 

Уникайте "навідних питань". Навідні питання – це питання, які передбачають 

відповідь: "Той чоловік вас ударив?" або "Вашій матері було тоді дуже боляче? ". 

По-друге, встановлення фактів: пояснення свідком всіх подробиць подій, у тому 

числі тих, що стосуються його, та його ролі. Попросіть свідка навести певні деталі 

або заохотьте його розповісти, що сталося далі: "Чому ви це зробили?", "Що 

відбулося далі?", "Де це сталося?" або "Що вона зробила після?". Ви можете 

робити нотатки моментів, які потребуватимуть подальшого уточнення. Крім того, 

слід спробувати отримати повний опис фізичних характеристик будь-якої особи, 

згаданої під час опитування.40 

По-третє, розповідь: слідкуйте за хронологічним порядком розповіді свідка. 

                                                 

40PILPG Protocol, p. 25.  
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По-четверте, ретельність: уточнюйте прогалини та невідповідності в розповіді, але 

не намагайтеся усунути їх усіх: іноді вони вказують на надійність і достовірність 

розповіді, а не навпаки. При наявності розбіжностей у свідченнях розпитайте й 

уточніть усю розповідь разом зі свідком крок за кроком від початку до кінця. 

Попросіть уточнити або пояснити, чому свідок вважає, що події розгорталися саме 

таким чином, як він описує, намагайтеся задавати свої питання різними способами. 

Якщо ви не подолали розбіжностей, позначте це та продовжуйте вести допит.  

По-п'яте, етика: не слід репетирувати, змушувати свідка повторювати або 

розповідати йому, що він пам'ятає. Слід пам'ятати про несвідомий вплив. Чи ваша 

організація або будь-яка інша особа надає свідку або потерпілому таку підтримку, 

яка може спонукати його до надання ненадійних доказів (наприклад, безкоштовна 

медична допомога, освіта, оплата додаткових витрат, окрім тих, що необхідні для 

дачі свідчень?). 

По-сьоме, наодинці: спілкуйтесь одночасно лише з одним свідком; інші свідки не 

повинні знаходитися в кімнаті. 

Крім того, закінчуючи брати свідчення, співробітник служби оперативного 

реагування повинен: 

● Підвести підсумки,  використовуючи власні слова свідків; 

● Підтвердити усе, що було повідомлено; 

● Запитати свідка, чи є у нього будь-які питання; 

● Пересвідчитися в усвідомленій згоді й надати можливість змінити своє 

рішення або відкликати свою згоду, якщо вони цього забажають; 

● Запропонувати свідку допомогу (підтримку) компетентних осіб; 

● Закінчити процедуру отримання свідчень позитивною чи нейтральною 

темою; і  

● Використовувати прийнятні жести під час прощання.41 

Сім основних правил написання резюме свідчень 

По-перше, вам слід чітко узагальнити інформацію свідка. 

По-друге, потрібно робити нотатки і записувати повідомлення, які свідок хоче 

зробити. Варто пам’ятати, що пізніше МКС може просити надати ваші нотатки. 

                                                 

41PILPG Protocol, p. 25.  
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По-третє, необхідно зосереджувати увагу на фактах, а не на висновках: кого / що 

побачив свідок, де і коли він це побачив і що сталося потім. 

По-четверте, завжди слід вказувати точні дати та мати на увазі, що свідок насправді 

міг заплутатися. Слід вказати чи записаний матеріал отримано внаслідок: 

● особистої інформованості та спостережень свідка; чи 

● загальновідомою інформацією чи власними переконаннями (не з перших 

рук). 

В іншому випадку необхідно чітко вказати джерело інформації або переконань. 

По-п'яте, потрібно виключити очевидно нерелевантний матеріал. 

По-шосте, не варто ігнорувати "опосередковані" свідчення / докази. В МКС вони 

часто можуть слугувати доказами проти обвинувачених. Опосередковані докази – 

це інформація, повідомлена іншою особою, не свідком чи потерпілим, яка була 

представлена в суді. Приклад: показання свідка або записи свідчень, що "Моя мати 

сказала мені, що вона бачила, як він зайшов до будинку через задній двір". 

По-сьоме, слід класифікувати свідків, чи належить свідок до категорії незахищених 

свідків, тобто, чи може він наражатися на небезпеку у разі оприлюднення його 

свідчень? 

Сім правил запису показань свідків 

Для отримання показань свідків Правила процедури і доказування МКС 

передбачають, що при допиті будь-якої особи на стадії розслідування складається 

протокол, якій містить офіційні заяви. В ідеалі протокол повинен: 

● підписуватися особою, яка проводить допит; 

● підписуватися особою, яку допитують та її адвокатом, якщо він є присутнім;  

● підписуватися присутнім прокурором або суддею; 

● містити дату та час допиту; 

● вказувати місце допиту; 

● містити прізвище всіх осіб, присутніх під час допиту; та 

● містити відмітку у випадку, якщо хто-небудь відмовляється підписувати 

протокол, а також мотиви такої відмови. 
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Після проведення допиту 

Короткий огляд інформації або заяв свідка може бути більш доцільним та мати 

більшу доказову силу, якщо вони "підтверджені" іншою інформацією/доказами. В 

МКС, як правило, документальні свідчення мають бути представлені у якості 

доказів самим свідком. Якщо свідок робить особливі заяви, які потенційно можуть 

бути підтверджені документальними або речовими доказами, останні додаються до 

свідчень. Прикладами цього можуть бути медичні звіти, звіти поліції, ескізи об'єктів 

або фотографії. Будь-які згадані документальні докази повинні мати свій номер або 

іншу ідентифікаційну позначку, наприклад, "GRC3". 

Завжди буде корисним попросити свідка зробити ескіз будь-якого місця. Ескіз 

може бути зроблений на будь-якому папері, але його слід позначити і додати до 

показань свідка. 

Звіт у МКС 

Важливо надіслати Прокурору МКС усі подробиці про інформацію, якою ви 

володієте. Не існує жодної конкретної форми цього звіту. Краще сформулювати 

повний перелік отриманої інформації. Ви не повинні відправляти Прокурору МКС 

оригінали доказів, краще їх описати в письмовому звіті. Ви повинні перерахувати 

та описати докази, які згадуються у вашому звіті. 

Ваш звіт слід направляти на електронну адресу otp.informationdesk@icc-cpi.int, 

факсом на номер +31705158555 або на поштову адресу Міжнародного 

кримінального суду, Канцелярія Прокурора, Відділ повідомлень, поштова скринька 

19519, 2500 CM, Гаага, Нідерланди. 

Рекомендується включити: 

● Вступ із зазначенням вашої особи і ваших контактних даних; 

● Короткий огляд змісту вашого звіту, в якому зазначається сфера вашого 

розслідування, характер злочинів та основні групи або окремі особи, 

причетні до представлених доказів; 

● Методологію, яка використовується у вашому підході до розслідування; 

● Опис результатів ваших слідчих дій стосовно злочинних подій і особи 

свідків: 

o поділить свідків на групи відповідно до злочинних подій або 

конкретних злочинів; 

mailto:otp.informationdesk@icc-cpi.int
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o стосовно кожного злочину, вказувати кожного свідка під 

псевдонімом, зазначати дату отримання свідчень та їхній короткий 

зміст. Узагальнити основні частини їхніх показань; 

o Зазначити, якщо свідок має особливі побоювання з приводу безпеки 

або збереження персональних даних. Використовуйте кодове ім'я 

для позначення свідків;  

o Описати кожен документ чи речовий доказ, який знаходиться у вас 

чи контролюється вами, та який має відношення до свідка або може 

мати відношення до злочинного діяння або злочину; 

● Для визначення проблем захисту і конфіденційності: 

o Письмово описати проблеми захисту і безпеки, зазначені свідком; 

o Вказати детальну інформацію, що передається конфіденційно або 

будь-які проблеми конфіденційності, пов'язані з нею; 

● Вказати будь-яку інформацію про притягнення  місцевими органами 

прокуратури до відповідальності осіб, які скоїли подібні злочини; 

● Будь-які невирішені питання або відповідні труднощі чи проблеми, що 

виникли на ґрунті вашого розслідування; 

● Висновки; і 

● Додатки, якщо необхідно перерахувати свідків і документи. 

Не надсилайте оригінали доказів, якщо Прокурор МКС або Суд не звернувся до вас 

із таким проханням.  
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42 Запозичено з: D. Grrome, ст. 99 – 109. 
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ДОДАТОК ІІ: Приклади реєстрів документів43 

 
ЖУРНАЛ РЕЄСТРАЦІЇ ПОВІДОМЛЕНЬ 

 

Розслідування №: GRC/MRC/DLG 

 

Номер  Ім'я 

співробітника 

служби 

оперативного 

реагування 

Дата 

повідомлення 

Ім'я Резюме 

повідомлення  

Запропоновані 

дії 

1 Джек Сміт 20 січня 2016 

року 

Сержант 

Косторович 

Надіслав листа 

сержанту 

Косторовічу із 

проханням 

відвідати наш 

офіс для дачі 

свідчень. 

Допит 

сержанта 

Косторовіча о 

10 годині 

ранку, 15 

лютого 2016 

року 

2 Девід Браун 21 січня 2016 

року 

GRC1 Зателефонував 

свідку GRC1 із 

проханням 

обговорити 

нову 

інформацію 

 

3 Джек Сміт 30 січня 2016 

року 

Невідома 

особа 

Отримав 

листа 

невідомого 

походження 

щодо свідка 

GRC2  

Зателефонував 

свідку GRC2 

для 

продовження 

розмови 

      

      

      

                                                 

43 Запозичено з: Groome, ст. 65 – 70. 
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ПАПКА ПОКАЗАНЬ СВІДКА 

 

Розслідування №: GRC/MRC/DLG 

 

Номер  Дата 

допиту 

Ім'я співробітника 

служби оперативного 

реагування 

Ім'я свідка 

або його 

кодовий 

номер 

Характер 

допиту 

Запропоновані 

дії 

1 20 січня 

2016 року 

Джек Сміт GRC1 Попередній 

допит вдома у 

свідка GRC1 

Свідок GRC1 

прийде в офіс 

GRC 23 січня 

2016 року   

2 21 січня 

2016 року 

Девід Браун GRC2 5-хвилинна 

розмова  

Свідок GRC2 

відмовився 

домовитися 

про 

проведення 

більш 

тривалого 

допиту.  

      

      

      

      



 

 

ЖУРНАЛ ОПИСУ РЕЧОВИХ ДОКАЗІВ 

 

Розслідування №: GRC/MRC/DLG 

 

Ном

ер  

Дата 

отриман

ня 

інформа

ції 

Ім'я 

особи, 

що 

збирала 

інформац

ію 

Час та 

місце 

отриман

ня 

інформа

ції 

Особа, 

яка 

надала 

інформац

ію 

Опис 

речового 

доказу 

Вжиті 

заходи 

Коментарі 

1 20 січня 

2016 

року 

Джек 

Сміт 

14.30 

Офіс 

GRC, # 

вул. 

Рейтарс

ька 11, 

#1, 

Київ, 

Україна, 

01030 

GRC1 Біла 

сорочка з 

імовірно 

з 

плямами 

крові, яку 

носив 

свідок 

GRC1  

Зберігаєт

ься в 

офісі 

GRC 

(кімната 

2)  

На цій 

сорочці 

можуть також 

знаходитися 

сліди крові 

іншої жертви. 

2 21 січня 

2016 

року 

Девід 

Браун 

12.00, 

офіс 

GRC, # 

вул. 

Рейтарс

ька 11, 

#1, 

Київ, 

Україна, 

01030 

GRC3 Один 

ніж. 

Коричне

ва 

рукоятка 

Лезо 6 x 

1 

Заржавіл

ий. 

Важкий. 

Зберігаєт

ься в 

офісі 

GRC 

(кімната 

2) 

 

Ключ 

було 

перенесе

но в 

кімнату 1 

23 

лютого 

2015 

року. 

Ймовірно 

походженням 

з вулиці 

Ярославів, 

Волноваха.  

 

Його 

турбують 

питання 

збереження 

конфіденційн

ості. Він не 

бажає, щоб 

стало відомо 

про те, що він 

надав таку 

інформацію.  

        

        

        

        

  



 

 

ДОДАТОК ІІІ: ФОРМА ПРИСВОЄННЯ 

КОДУ СВІДКА 

 

Розслідування №: GRC/MRC/DLG 

 

 

Номер Ім'я 

співробітника 

служби 

оперативного 

реагування 

Дата внесення 

інформації до 

журналу 

реєстрації 

Ім'я свідка Номер коду Коментарі 

1 Девід Браун 20 січня 2016 

року 

Саша Бойко GRC1  

2 Джек Сміт 21 січня 2016 

року 

Іван 

Колінко 

GRC2  
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