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Рекомендації щодо звітування, розслідування й аналізу випадків  
застосування сили

Ключовий принцип: бути підзвітними громадськості та оцінювати потреби в розробці політики та професійній 
підготовці співробітників правоохоронного органу; про кожне застосування фізичної та смертоносної сили, а 
також про випадки наведення вогнепальної зброї на людину потрібно звітувати на внутрішньому рівні, а потім 
отримувати вичерпний аналіз від командного складу.

Правоохоронні органи також зобов’язані звітувати про певні випадки застосування сили до установи, відпові-
дальної за програму збору даних про застосування сили на території штату (вимоги до звітування див. в Revised 
Code of Washington (RCW, Кодекс законів штату Вашингтон із поправками) 10.118.030).

Звітування про випадки застосування сили

(1)	 Поліцейські повинні негайно повідомити своїм супервайзерам, після того як буде застосовано будь-
який вид фізичної або смертоносної сили. Цей обов’язок стосується поліцейського, який застосував 
силу. Ті поліцейські, які стали свідками застосування сили, мають також подбати, щоб про це було по-
відомлено супервайзера. Обов’язок повідомити супервайзера після застосування будь-якого виду сили 
включає будь-яку скаргу або твердження про застосування необґрунтованого або надмірного рівня 
сили від особи, проти якої було застосовано таку силу, або від інших людей.

(2)	 За винятком випадків застосування смертоносної сили, коли правоохоронні органи мають протоколи 
для складання письмових звітів про інциденти застосування смертоносної сили; поліцейські, які засто-
совують фізичну силу або присутні на місці події, де застосовано фізичну силу, повинні подати звіт про 
застосування сили до кінця зміни, за умови що пом’якшувальні обставини, як-от травма поліцейсько-
го, не перешкоджатимуть цьому. Пом’якшувальні обставини, які затримують подання звіту про засто-
сування сили, необхідно задокументувати.
(a)	 Наведення на людину вогнепальної зброї є застосуванням сили, про яке потрібно звітувати.
(b)	 Про надівання наручників за згодою людини звітувати не потрібно; однак поліцейські повин-

ні задокументувати випадки, коли наручники спричинили біль і ушкодження, зокрема садна, 
порізи, синці, або інші ушкодження під час надівання наручників.

(3)	 Вміст звіту
Поліцейські мають наводити конкретні факти, що пояснюють їхнє рішення застосувати фізичну або 
смертоносну силу й вдатися до певної міри або методу примусу. У звіті необхідно описати й висвітлити 
подробиці інциденту, уникаючи загальних і невиразних формулювань про спостережувану поведінку, 
як-от «людина рухалася крадькома» або «особа зайняла бойову позицію».

Звіти про застосування сили мають містити таку інформацію:
(a)	 стислий опис інциденту, у якому роз’яснюється причина для початкового контакту між полі-

цейським і особою, щодо якої застосовано силу, дії тієї особи та поліцейського, що призвели 
до застосування сили, їхні дії під час застосування сили, а також конкретний вид і ступінь 
застосованої сили;

(b)	 зусилля, які поліцейський доклав або намагався докласти для деескалації, чи причини, чому він 
не доклав або не спробував докласти жодних зусиль;

(c)	 причину для кожного застосування й виду сили, зокрема будь-яка загроза поліцейському 
або іншій людині або будь-яка підстава вважати, що особа, щодо якої застосовано силу, була 
озброєною;

(d)	 чи були доступні інші тактичні варіанти застосування силових або несилових прийомів;
(e)	 спосіб, у який поліцейські представилися;
(f)	 будь-яке надане попередження й відведений час, щоб підкоритися, до застосування сили або 

причини ненадання попереджень;
(g)	 імена задіяних поліцейських і тих, які були свідками, а також назви правоохоронних органів, у 

яких вони працюють;
(h)	 імена свідків серед цивільного населення та їхня контактна інформація;
(i)	 статус поліцейського під час інциденту (наприклад, перебування у формі чи в цивільному одязі, 

у маркованому автомобілі чи немаркованому, наодинці чи разом з іншими поліцейськими);
(j)	 відомості про особу, щодо якої застосовано силу, зокрема ім’я, вік, стать, расова й 

етнічна приналежність, якщо відомо;
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(k)	 розмір і будова тіла особи, щодо якої застосовано силу, відносно статури поліцейського;
(l)	 будь-який доказ того, що особа, щодо якої застосовано силу, перебувала в критичному стані 

поведінкового здоров’я;
(m)	 інші відомості про особливості й стан здоров’я особи, щодо якої застосовано силу (зо-

крема вагітність, неповноліття, статус незахищеного дорослого, ознаки порушення або 
вади здоров’я, обмежений рівень володіння англійською мовою або перебування разом 
із дітьми); 

(n)	 факти, що підтверджують дії затримання, арешту або правозастосування, у відповідних випад-
ках;

(o)	 чи робили запит на підкріплення або іншу допомогу, і якщо так – час їхнього прибуття;
(p)	 опис будь-яких ушкоджень поліцейського, особи, щодо якої застосовано силу, або свідків 

або опис їхніх скарг про ушкодження;
(q)	 відомості про першу медичну допомогу, надану на місці події, якщо про це відомо поліцей-

ському;
(r)	 відомості про інформування супервайзера, про те, чи приїхав він на місце події та чи ради-

лися з ним до або під час інциденту.
(4)	 Поліцейські, які застосували electronic control weapon (ECW, електрошокову зброю), мають також задо-

кументувати:
(a)	 виробника, модель і серійний номер ECW;
(b)	 кількість циклів активації ECW та їх сукупну тривалість;
(c)	 вид застосованого режиму (дистанційно-контактний або у виняткових випадках контактний);
(d)	 ділянка тіла, з якою контактували електроди або ECW, і вид одягу (якщо він був), з яким зіткну-

лись електроди;
(e)	 необхідні відомості для оцінки ефективності зброї (чи контактували електроди з тілом 

людини, якщо ні, то чому, наприклад: на людині був щільний одяг, або вона перебувала на 
значній відстані тощо).

(5)	 Поліцейські-свідки мають надати виклад про свої спостереження й дії. 
(6)	 Правоохоронні органи зобов’язані надавати інформацію про випадки застосування фізичної або смер-

тоносної сили відповідно до вимог програми збору даних про застосування сили на території штату  
(RCW 10.118.030). 

Розслідування й аналіз випадків застосування сили

(1)	 У разі наявності інцидентів, які призвели до смерті, серйозного тілесного ушкодження або тяжкого 
тілесного ушкодження, правоохоронні органи зобов’язані негайно звернутися до Office of Independent 
Investigations (Управління незалежних розслідувань) згідно з порядком дій, який затвердив директор 
(RCW 43.102.120).

(2)	 У разі наявності інцидентів, коли поліцейські застосували силу й це призвело до ушкодження або 
скарги про ушкодження (не короткочасного дискомфорту), госпіталізації або смерті особи, супервай-
зери зобов’язані негайно повідомити про це відповідний командний склад.

(3)	 Супервайзер, який застосував фізичну силу, став свідком, скеровував її застосування або наказав її 
застосувати, не повинен виконувати функції та обов’язки супервайзера розслідування й аналізу інци-
денту. У такому разі необхідно призначити іншого супервайзера для виконання функцій і обов’язків 
супервайзера розслідування й аналізу інциденту.

(4)	 Обов’язки супервайзера. Розслідування

Будучи поінформованим про застосування фізичної сили, супервайзер, маючи об’єктивну можливість, 
повинен негайно вирушити на місце події та провести відповідне розслідування, окрім випадків, коли 
його поінформували про застосування фізичної сили нижнього рівня.  Незважаючи на те що застосу-
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вання фізичної сили нижнього рівня необхідно задокументувати й проаналізувати, супервайзерам не 
потрібно вирушати на місце події для розслідування, за умови що фізична сила нижнього рівня була 
єдиним видом сили, застосованої під час інциденту.  

Коли рівень застосованої фізичної сили перевищує нижній, а в супервайзера немає можливості негай-
но вирушити на місце події, він повинен задокументувати причину. 

У разі наявності інцидентів, коли не було застосовано смертоносну силу, на супервайзера покладається 
обов’язок забезпечити виконання перелічених нижче кроків.
(a)	 Подбати про надійний захист місця події та здійснювати за ним нагляд.
(b)	 Подбати, щоб усім постраждалим особам своєчасно надали медичну допомогу.
(c)	 Визначити серед усіх поліцейських тих, хто був задіяним під час інциденту, тих, хто був свід-

ком інциденту, і тих, хто був присутнім, коли інцидент стався. Обговорити основні обстави-
ни інциденту із задіяними поліцейськими та поліцейськими-свідками, якщо це дозволено; 
подбати, щоб вони склали свої звіти до кінця поточної зміни, за умови що пом’якшувальні 
обставини, як-от травма поліцейського, не перешкоджатимуть цьому.

(d)	 Спробувати провести допит особи, щодо якої застосовано фізичну силу, з приводу застосу-
вання фізичної сили та за можливості записати допит, водночас поважаючи її «права Міран-
ди».

(e)	 Визначити свідків серед цивільного населення. Супервайзери не повинні затримувати свідка, 
який відмовляється залишитися на місці події; однак необхідно задокументувати опис його 
зовнішності, контактну інформацію, інші ідентифікатори (наприклад, номер водійського по-
свідчення), якщо такі є, і будь-які його показання.

(f)	 Задокументувати ушкодження, надану першу допомогу або факт відмови від неї.
(g)	 Сфотографувати всі ушкодження або тілесні ушкодження, що можуть підлягати відшкодуванню, 

зокрема ушкодження суб’єкта застосування сили та всіх поліцейських, що отримали ушкоджен-
ня.

(h)	 За можливості сфотографувати місце події так, щоб зафіксувати рівень освітлення, стан пого-
ди, розташування автомобіля, місце укриття або інші важливі відомості.

(i)	 Якщо поліцейські оснащені натільними камерами, отримати й переглянути відповідні записи, 
у яких зафіксовано інцидент застосування фізичної сили.

(j)	 Забезпечити, щоб усі докази щодо застосування фізичної сили були обговорені, отримані й 
задокументовані. 

i.	 Визначити наявність відеозаписів сторонніх осіб, які могли зафіксувати інцидент, зо-
крема за допомогою камер спостереження або камер приватних будинків на цій ділянці; 
задокументувати їх розташування й спробувати отримати записи. Якщо переглянути або 
отримати записи неможливо, задокументувати причину. Якщо не знайдено жодної каме-
ри, задокументувати, що камер не було. 

ii.	 У разі застосування ECW зібрати картриджі, електроди, проводи ECW, а також отримати з 
нього дані про використання.

(k)	 Визначити медичний персонал, який оцінював необхідність медичної допомоги або надавав 
її особі або поліцейському.

(l)	 Негайно повідомляти відповідний командний склад про будь-яку неправомірну пове-
дінку або потенційно кримінальну поведінку.

(5)	 Обов’язки супервайзера. Аналіз
(a)	 Супервайзер має своєчасно проаналізувати всі документи й докази інциденту, щоб пересвід-

читися в їх повності, точності й актуальності. Супервайзери мають задокументувати свої дії 
під час аналізу (наприклад, аналізу всіх наявних звітів, відеозаписів правоохоронних органів, 
відеозаписів сторонніх осіб, показів свідків, фотографій, інших спостережень або інформації 
про розслідування).

(b)	 Незавершені або незадовільні звіти про застосування сили супервайзер має повернути для 
внесення додаткових відомостей або уточнення.

(c)	 Супервайзер має надати попередній висновок про те, чи відповідає застосування сили політи-
ці правоохоронного органу. Супервайзери також мають визначити проблеми, які виникли під 
час інциденту й стосуються політик, професійної підготовки, тактики, нагляду, планування й 
узгодженості дій, вибору виду застосованої сили, екіпірування, поведінки після інциденту й 
виконання завдань, і задокументувати такі зауваження й пропозиції щодо їх усунення.
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(d)	 Супервайзери мають швидко завершити аналіз випадку застосування сили й надати свою оцін-
ку, звіти про застосування сили та результати розслідування для подальшого розгляду вищим 
керівництвом. 

(6)	 Командний аналіз
(a)	 Кожний ревізор у вертикалі підпорядкування зобов’язаний подбати про точність, повноту та 

своєчасність звітів про застосування сили й розслідування. Кожний ревізор має задокументу-
вати свій висновок щодо того, чи застосовано фізичну силу згідно з політикою правоохорон-
ного органу, визначити проблеми, які виникли під час інциденту й стосуються політик, профе-
сійної підготовки, тактики, екіпірування або поведінки після інциденту, і задокументувати свої 
зауваження й пропозиції щодо їх усунення.

(b)	 Зрештою, голова правоохоронного органу або уповноважена особа має зробити висновок 
щодо того, чи відповідає застосування фізичної сили політиці правоохоронного органу, і по-
дбати про розгляд проблем, які виникли під час інциденту й стосуються політик, професійної 
підготовки, тактики, нагляду, планування й узгодженості дій, вибору виду застосованої сили, 
екіпірування, поведінки після інциденту й виконання завдань.

(c)	 Якщо особа, щодо якої застосовано фізичну силу, або інші особи подають скаргу про непра-
вомірні, її необхідно задокументувати й розслідувати згідно з визначеним у правоохоронному 
органі порядком дій.

(d)	 Якщо аналіз випадку застосування сили вказує на наявність злочинної поведінки або пору-
шення політики, командний склад має звернутися до відповідних органів, зокрема повідомити 
про це Criminal Justice Training Commission (Навчальну комісію з кримінального судочинства), 
як цього вимагає RCW 43.101.135.

(7)	 Аналіз професійної підготовки

Інструктори з професійної підготовки правоохоронного органу повинні переглянути всі звіти про 
застосування сили, щоб визначити напрями для підвищення кваліфікації та скеровувати його перебіг.

(8)	 Адміністративне розслідування випадків застосування смертоносної сили 

Окремо й незалежно від кримінального розслідування інцидентів щодо застосування поліцейськими 
смертоносної сили, яке проводить Office of Independent Investigations (Управління незалежних розслі-
дувань), організоване згідно з розділом 43.102 в RCW, або Independent Investigative Team (Група неза-
лежних розслідувань), організована згідно з Washington Administrative Code (WAC, Адміністративний 
кодекс штату Вашингтон) 139-12, причетний правоохоронний орган після кримінального розслідуван-
ня має своєчасно провести адміністративне розслідування й аналіз інцидентів застосування смер-
тоносної сили, щоб визначити, чи відповідає воно політиці й порядку дій правоохоронного органу, 
а також визначити потреби в професійній підготовці.  Завершивши адміністративне розслідування, 
причетний правоохоронний орган має скликати Serious Incident Review Board (Комісію з аналізу сер-
йозних інцидентів).

Serious Incident Review Board 

Кожний правоохоронний орган повинен мати на постійній основі Serious Incident Review Board (Комісію з аналізу 
серйозних інцидентів) для розгляду серйозних інцидентів, зокрема кожного випадку застосування смертонос-
ної сили та будь-якого інциденту, коли людина, перебуваючи під вартою, померла. Мета розгляду – об’єктивно 
проаналізувати інцидент, щоб 1) упевнитися, що поліцейські скористалися своїми повноваженнями законно та в 
спосіб, який відповідає їхній професійній підготовці, очікуванням і політиці правоохоронного органу, і 2) визна-
чити будь-які потреби в професійному навчанні та необхідність внесення змін у політику. 

Такий розгляд на внутрішньому рівні потрібно здійснювати як доповнення до будь-якого іншого розслідування, 
яке проводить Office of Independent Investigations, Independent Investigative Team або інша незалежна установа, що 
має повноваження для розслідування й аналізу інциденту.  

http://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=43.101.135
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Керівництво правоохоронного органу на власний розсуд може скликати Serious Incident Review Board для розгля-
ду обставин будь-якого застосування фізичної сили.  

(1)	 Склад Комісії 
За можливості до складу Комісії мають входити:  
(a)	 керівник правоохоронного органу або його уповноважений заступник високого рангу;
(b)	 інший член командного складу або призначений співробітник, які не були задіяні під час інциден-

ту;
(c)	 персонал із професійної підготовки;
(d)	член громадськості, який проживає на території під юрисдикцією правоохоронного органу та не є 

поліцейським.
(2)	 Коло питань і обов’язки

Під час розгляду всіх тверджень, допитів, звітів і доказів щодо інциденту Serious Incident Review Board 
має завдання оцінити всі аспекти інциденту й висловити пропозиції з огляду на тактику, професійну під-
готовку, політику й екіпірування. 
Коло питань, які Комісія має розглядати включає, серед іншого:  
(a)	 прийняття тактичних рішень, зокрема комунікації та планування, що передували застосуванню 

фізичної сили;
(b)	міру, якою поліцейські застосували методи деескалації;
(c)	 ефективність контролю на місці події та віддаленого контролю;
(d)	 ефективність радіокомунікацій, зокрема диспетчера;
(e)	 ефективність і доступність відповідного екіпірування;
(f)	 достатність вказівок наявної політики для дій залучених поліцейських;
(g)	 достатність поточної професійної підготовки поліцейських для ситуацій, що виникли; 
(h)	прийняття рішень після інциденту, зокрема наскільки ефективно поліцейські, які були на місці 

події, перейшли в режим рятування й надали першу допомогу або посприяли її наданню;
(i)	 комунікацію з медичними працівниками (наприклад, з emergency medical technician (EMT, лікарем 

швидкої медичної допомоги), парамедиком); 
(j)	 ефективність комунікації із сім’ями постраждалих осіб, щоб повідомити їх про інцидент;
(k)	виконання завдань інспектором із контролю після застосування сили, зокрема збереження доказів 

і виявлення свідків;
(l)	 вичерпність і точність звітів про інциденти.

(3)	 Перелік дій
(a)	 Review Board має передбачити формальний процес документування, впровадження всіх рекомен-

дацій і переліку дій, які виникають під час обговорення на нараді, а також контролю за їх виконан-
ням і забезпечити прозорість для громадськості, коли це можливо.  

(b)	Review Board наприкінці кожної наради має призначити члена, який опитуватиме залучених по-
ліцейських, поліцейських-свідків і всіх супервайзерів, що були на місці події, стосовно питань, які 
визначили члени Review Board. 

(c)	 Review Board має передавати інформацію про отриманий досвід усім співробітникам правоохо-
ронного органу.  
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Незалежні перевірки інцидентів застосування сили та процес  

аналізу випадків застосування сили

Правоохоронні органи мають розглянути можливість залучати незалежного експерта для аналізу інцидентів, 
коли застосовано силу, що призвела до серйозних ушкоджень, або смертоносну силу, які викликають занепо-
коєння на внутрішньому або зовнішньому рівні.  Правоохоронні органи також мають розглянути можливість 
час від часу залучати незалежного експерта, щоб він перевіряв, яким чином політики й очікування право-
охоронного органу щодо застосування сили поліцейськими впроваджуються через професійну підготовку й 
процес аналізу випадків застосування сили, який проходить у правоохоронному органі. Результати роботи й 
рекомендації будь-якого незалежного експерта має бути задокументовано у відкритому звіті.  

Правоохоронні органи, залучаючи незалежних експертів для проведення такого аналізу або перевірки, мають 
надавати їм вільний доступ до всіх необхідних документів.
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