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«Гнів, що живить два останні суспільні рухи, відображає повне розчарування
статусом-кво. Жінки скрізь вирішили покінчити з одним із найбільш кричущих
прикладів гендерної нерівності: насильством, що чинять могутні чоловіки проти
жінок, які просто намагаються виконувати свою роботу. Антирасистський рух,
який поширився зі Сполучених Штатів Америки по всьому світу після вбивства
Джорджа Флойда, є ще однією ознакою того, що люди вже ситі по горло: нерівністю
та дискримінацією, яка полягає в тому, що людей вважають злочинцями через їхній
колір шкіри; структурним расизмом та систематичною несправедливістю, яка
позбавляє людей основних прав людини».
Антоніо Гутьєррес, Генеральний секретар ООН

Вступ
Поки деякі країни починають відновлюватись від жорстких
потрясінь у сфері охорони здоров'я та економіки, спричинених
COVID-19, соціальні та політичні наслідки пандемії, ймовірно,
відчує наступне покоління чи навіть його нащадки. Заходи,
вжиті зараз, можуть мати наслідки, які відчуватимуться
протягом десятиліть у майбутньому. Якщо уряди не зможуть
залучити всі верстви суспільства до відновлення - або,
що ще гірше, якщо вони дозволять закріпитися існуючому
соціальному відчуженню та створити нові шляхи до
маргіналізації – відбуватиметься накопичення проблем,
які можуть вибухнути заворушеннями або конфліктами
в будь-який момент.
сектор правосуддя мають першими реагувати на кризу.
Якщо інститути правосуддя загострюють, а не послаблюють
соціальну напругу, суспільний договір - згода людей
довіритися державній владі та дотримуватись правил в обмін
на безпеку, державні послуги та здатність «висловлювати свої
інтереси, реалізовувати свої права та регулювати розбіжності»1
- не працюватиме. І навпаки, якщо суб’єкти правосуддя
захищають справедливість та інклюзивність, вони можуть
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сприяти зміцненню довіри та забезпечити згуртованість
суспільства, необхідну для мирного та процвітаючого
відновлення.
Правосуддя для всіх та суспільний договір у небезпеці - це
третій брифінг із циклу, який вивчає роль секторів юстиції
у реагуванні на пандемію COVID-19.
Перший брифінг, Правосуддя для всіх та надзвичайна
ситуація в області охорони здоров'я, розглядає роль
суб’єктів правосуддя у пом’якшенні безпосередніх
наслідків коронавірусу. Він підкреслює необхідність захисту
працівників правосуддя від захворювання та одночасний
пошук способів продовжувати справедливо надавати
послуги правосуддя та вживати надзвичайні заходи.2

1-2 роки
Криза у сфері
громадської
охорони здоров’я

5-10 років
Економічна, трудова
та фінансова криза

Другий брифінг, Правосуддя для всіх та економічна
криза, оцінює, яким чином сектори правосуддя можуть
допомогти урядам та громадам боротися із сповільненням
економічного розвитку, скороченням робочих місць,
зростанням банкрутств, а також із збільшенням боргів
та поширенням бідності. Щоб задовольнити зростаючий
попит, він стверджує, що сектор юстиції повинен надавати
пріоритет несудовим рішенням та інвестувати в особисті
контакти; співпрацювати з несудовими партнерами, такими
як профспілки, федерації роботодавців та радники з питань
боргів; а також стратегічно використовувати системи
правосуддя, співпрацюючи з іншими секторами
для сприяння відновленню економіки.3
Правосуддя є важливим сектором у відносинах між
державами, громадами та людьми. Системи правосуддя,
які добре працюють, можуть сприяти зміцненню довіри до
державних установ та надавати урядовим установам мандат
на керування відновленням. З іншого боку, зловживання
або неспроможність з боку правосуддя надавати послуги
та забезпечувати основні принципи справедливості, які
потрібні людям у їхньому повсякденному житті, можуть
призвести до соціального зриву, насильницьких конфліктів
та втрати довіри, що зробить роботу уряду неможливою
та знищить будь-які сподівання щодо соціального та
економічного прогресу.
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Одне покоління
або довше
Політичні, соціальні
та культурні
негаразди

Розділ перший

Правосуддя та соціальна криза
Зараз у центрі уваги - соціальні та політичні безладдя, спричинені пандемією
COVID-19. Те, як уряди реагуватимуть на це безладдя, визначатиме, чи
скористаються вони можливістю зміцнити довіру та зміцнити суспільний договір
між державою, громадами та людьми. Системи правосуддя занадто часто несли
відповідальність за розпалювання недовіри та послаблення відносин між державою
та суспільством. Але, прийнявши людиноцентричний підхід до правосуддя, вони
можуть відігравати центральну роль у відновленні після пандемії, допомагаючи
суспільству відновлюватись у чесний, інклюзивний та стійкий спосіб.

Нагальна потреба у правосудді
У боротьбі з пандемією COVID-19 уряди поклали велику
відповідальність на суб’єкти правосуддя. Як формальні/
неформальні системи правосуддя були покликані вирішувати
наслідки COVID-19, пов'язані зі здоров'ям, такі як посилення
домашнього насильства та надзвичайні заходи щодо
стримування поширення вірусної інфекції.4 Вони також зіграли
ключову роль у реагуванні на економічні наслідки пандемії,
включаючи збільшення боргів, позбавлення майна рішенням
суду, втрату робочих місць, банкрутство та суперечки щодо
заповітів на тлі зростання кількості смертей.5 Траплялись
випадки, коли працівники систем правосуддя зазнавали
жорстоких нападів під час здійснення ними своїх службових
обов'язків із розширення сфери застосування правосуддя.
По мірі розширення ролі секторів юстиції також зростає їхня
видимість. У країнах, у яких суб′єкти правосуддя справедливо
та інклюзивно ставляться до людей та допомагають зменшити
нерівність і маргіналізацію, на тлі якої процвітала пандемія,
впевненість у справедливій реакції держав на пандемію
зросла.6
Однак, надто часто можна спостерігати й протилежне.
Жорстке застосування обмежувальні заходи, особливо
в поєднанні з расовою чи іншою формою дискримінації,
яка часто має системний характер, стало перевіреним
каталізатором заворушень.7 Корупція, яка залишається
безкарною, посилює розчарування тих, хто дотримується
закону.8 А коли органи правосуддя ставали співучасниками
уряду на шляху використання пандемії для придушення
інакомислення, відкладення або чинення незаконного
впливу на вибори та закриття громадського простору,
вони допомагали провокувати невдоволення, які можуть
перерости у конфлікт протягом найближчих років.9
Вбивство поліцією Джорджа Флойда в США, репресії проти
політичної опозиції в М'янмі, Білорусі та Гонконзі, а також
безкарні порушення прав людини, вчинені Нігерійським
спеціальним загоном по боротьбі з розбійними нападами
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(SARS), є останніми прикладами того, як зловживання з боку
органів правосуддя можуть викликати національні чи навіть
міжнародні протести.10
«Немає правосуддя - немає миру» - це гасло демонстрацій
Життя чорних мають значення ("Black Lives Matter")
у 2020 році, а несправедливе ставлення сектора юстиції до
представників етнічних меншин та маргіналізованих громад
є найпомітнішим симптомом неспроможності держави
поважати права усіх і залучити всі верстви суспільства до
досягнення економічних та соціальних цілей.
Ще до початку пандемії існувала величезна незадоволена
потреба в правосудді. В будь-який фіксований момент часу
1,5 мільярда людей мали проблеми, пов′язані із цивільним,
адміністративним чи кримінальним судочинством, які вони
не могли вирішити, а 253 мільйони жили в екстремальних
умовах відсутності правосуддя без юридичного захисту. Тим
часом, щонайменше 4,5 мільярда людей не мали доступу до
можливостей, передбачених законом, - одружитися, володіти
майном, забезпечити собі роботу, створити бізнес або
отримати доступ до державних послуг.11
Додаткові стреси, спричинені пандемією, роблять як
ніколи нагальною необхідність того, щоб сектор юстиції
збільшив свою здатність забезпечувати правосуддя у житті
людей. У багатьох нещодавніх протестах економічна криза,
спричинена COVID-19, стала поштовхом для того, щоб
наявні образи виривалися назовні. Органи правосуддя
повинні продемонструвати, як вони виправлятимуть, а не
посилюватимуть структурні несправедливості та нерівності.
На кону не лише їхня власна легітимність, а й довіра людей
до урядів і зв’язки, які тримають наше суспільство разом.12

Соціальні наслідки пандемії
З початку пандемії COVID-19 стало зрозуміло, що вона завдає
шкоду не тільки здоров’ю людей. Оскільки в усьому світі
були запровадженими заходи щодо стримування вірусів,
економічна діяльність припинилася, що призвело до закриття
підприємств, масового звільнення працівників13 та зростання
приватного та національного боргу.14 Постійне перебування
людей у їхніх домівках призвело до зростання домашнього
насильства, що особливо вплинуло на жінок та дітей, та
зменшило ресурси, доступні для його жертв.15 Сотні тисяч
дітей осиротіли через пандемію, що має довгострокові
наслідки для них та їхніх громад.16 З оглядом на скорочення
сільськогосподарського виробництва та дистрибуції,
зростання цін на продукти харчування посилило продовольчу
нестабільність та занурило сотні мільйонів у бідність - або
ще глибше.17
У світовій боротьбі з вірусом досягнені деякі успіхи.
Деяким урядам вдалося стримати інфікування та обмежити
кількість смертей, часто за рахунок драконівських заходів
у сфері охорони здоров'я. Інші пом'якшували економічні
наслідки, позичаючи кошти звільненим працівникам або
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неплатоспроможним власникам малого бізнесу, діючи на
основі інформації, отриманої під час фінансової кризи 2008
року та орієнтуючись на фізичних осіб та малі фірми, а не на
банки з програмами фінансової допомоги.18 Вакцини проти
COVID-19 були розробленими з безпрецедентною швидкістю
після глобальних спільних досліджень, а багаті країни
спромоглися імунізувати більшість свого населення.
Однак, небагатьом суспільствам вдалося запобігти серйознішому
впливу вірусу на деякі групи населення, ніж на інші. Як у
країнах з високим, так і з нижчим рівнем доходу окремі особи
та спільноти, які вже відчували відчуження та дискримінацію,
понесли основний тягар наслідків.19 Серед спільнот етнічних
меншин, біженців та інших мігрантів, а також тих, хто живе у
злиднях, спостерігався вищий рівень зараження, захворюваності
та смертності та значніші втрати прибутку.20
Політика стримування вірусів також в більшій мірі вплинула
на тих, хто має менший вплив і владу над управлінням
суспільством. Дітям та молоді заборонений доступ до освіти
та працевлаштування, навіть не зважаючи на низький ризик
серйозних захворювань.21 Обмежувальні заходи часто
спрямовані на міські райони, в яких значну частку населення
складають люди з етнічних меншин або бідних громад.22 Нові
правила активніше впроваджуються в маргіналізованих, ніж
у багатих районах, при цьому на можновладців, очевидно,
менше впливають обмеження, з якими стикається широке
суспільство.23
Такий нерівний розподіл впливів закріплює існуючі моделі
виключення. За оцінками, COVID-19 збільшив кількість людей,
які живуть в умовах крайньої бідності більш, ніж на 115
мільйонів у 2020 році, - це найбільше зростання в історії.24
Країни з низьким рівнем доходу переживають значно більший
спад економіки, ніж країни з розвиненою економікою.25 У
всьому світі люди з етнічних та расових меншин набагато
частіше відчували нестачу продовольства внаслідок пандемії.26
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Оскільки школи були змушеними закритися та перенести
навчання онлайн, цифровий розрив посилив освітні нерівності
між дітьми як всередині країн, так і між країнами.27 Окрім
необхідності долати сплеск гендерного насильства для жінок,
вони постраждали сильніше, ніж чоловіки, від економічних
наслідків кризи, які знівелювали десятиліття прогресу на
шляху зменшення гендерної нерівності.28

Суспільний договір у небезпеці
Такі нерівності та несправедливість уже викликали протест.
Вже в серпні 2020 року більшість країн світу відчули певний
рівень розладів внаслідок хвороби або реакції на неї.29
У перші місяці ці демонстрації були зосередженими на
нездатності урядів стримати пандемію та її економічному
впливі. Однак, незабаром вони «переросли в продовження
суспільних рухів, що почалися до кризи».30 Загалом, кількість
демонстрацій зросла у 2020 році порівняно з 2019 роком, який
сам по собі був «особливо активним роком» протестів.31
Найбільші протестні рухи останніх років, Black Lives Matter,
протести EndSARS у Нігерії, рух #MeToo, Арабська весна,
походять корінням зі структурних несправедливостей, які
накопичуючись протягом багатьох років, вибухнули раптовими
заворушеннями. Системний расизм та дискримінація щодо
бідніших та маргіналізованих спільнот залишили таким
спільнотам мало можливостей вирішити несправедливість,
окрім як вийти на вулицю на знак протесту.
Зростаюча інтенсивність цих рухів у країнах з усіх регіонів та
серед усіх груп доходів демонструє, як суспільний договір
між державою, спільнотами та людьми руйнується. Мирний
протест може бути ознакою дієвого суспільного договору,
але відсторонення протестувальників від державних установ
або протести, які проходять з насильством або зіштовхуються
з насильством з боку держави, відображають суспільний
договір, який знаходиться під загрозою.32
COVID-19 - це найбільший соціальний та фінансовий шок or
струс, з яким багато країн зустрілись протягом покоління чи
більше, а величезна кількість жертв та економічних зривів
накладає навантаження на відносини між державами,
спільнотами та людьми. Для запобігання поширення вірусу
було запроваджено жорсткі заходи, часто в умовах великої
невизначеності, яка мала негайний та серйозний негативний
вплив на повсякденне життя людей. До державних служб
одразу було поставлено безліч вимог та вони стикнулися із
серйозними перешкодами у здатності реагувати на потреби
людей.
Напруження стало ще гострішим, а ризик для суспільного
договору посилився через корупцію, замовчування та
переслідування критиків та політичної опозиції, а також
через інші зловживання владою з боку державних суб’єктів.33
Один за одним політики порушували правила, які вони самі
нав'язали.34 Протекціонізм при виділенні пакетів фінансової
підтримки або укладанні контрактів на поставку засобів
індивідуального захисту поглибив недовіру до готовності
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держав дотримуватися домовленостей зі своїм народом.35 У
деяких місцях забезпечення дотримання правил пандемії було
надмірно жорстким: агресивні реакції поліції на переважно
мирні протести доливали оливи у вогонь.36
Якщо законні скарги притискають, а мирні протести зустрічають
репресіями, суспільний договір порушується. Протести в
Колумбії, які розпочалися у відповідь на податкові реформи,
які, як стверджував уряд, необхідні для фінансування протидії
COVID-19, розширили свої вимоги після того, як жорстоке
поводження з боку сил безпеки спричинило загибель десятків
протестувальників.37 Хоча міцний суспільний договір залежить
від багатьох факторів, включаючи чесну економіку, ефективні
правила та норми та можливість людей впливати на прийняття
рішень, вірний спосіб послабити його полягає у зловживанні чи
нехтуванні довірою широких верств суспільства.
Порушення суспільного договору пов'язане з величезними
витратами. У випадках, коли скарги настільки гострі, що
демонстрації перетворюються на насильство, не тільки
збільшується навантаження на вже надмірно навантажені
системи охорони здоров’я, але й знижуються шанси
пожвавлення соціальної та економічної активності після
послаблення карантинних заходів.38 Наприклад, протести
#EndSARS проти жорстокості поліції в Нігерії, які тривали
лише 12 днів у жовтні 2020 року, за попередніми оцінками
коштували країні 1,8 млрд доларів США.39 Щорічна вартість
стримування насильства, яка складає 13,6 трильйонів доларів
США, дорівнює 13% світового ВВП, або 1876 доларів США на
людину на рік.40
Якщо суспільства збираються відновлюватися від потрясінь,
таких як пандемія COVID-19, міцний суспільний договір,
заснований на довірі, є дуже важливим. Без довіри між
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людьми суспільства не можуть процвітати, а економіка не
може функціонувати. Без явної або мовчазної згоди більшості
державам буде неможливо переконати людей у перевагах
носіння масок або вакцинації, наприклад, або запровадити
основи для відновлення економіки після кризи. Зменшення
ризику насильства та конфліктів, які завдають великої
шкоди суспільному та економічному розвитку, вимагає як
усунення рушіїв недовіри до державних інституцій, так і того,
щоб зробити ці установи більш інклюзивними, чуйними та
відповідальними.41

Поставити людину у центр правосуддя
Попит на справедливість зростає. Люди у всьому світі
закликають до соціальної, расової, гендерної, кліматичної
та економічної справедливості, а також до припинення
насильства та корупції.
Останніми роками спостерігається зростання руху за
правосуддя, який лежить в основі потреби людей у
справедливості. Робоча група з питань правосуддя
зібрала лідерів правосуддя з усього світу для просування
людиноцентричного правосуддя.42 Принципи
людиноцентричного правосуддя, були затвердженими в
Гаазькій декларації про рівний доступ до правосуддя для
всіх до 2030 року, а також у Буенос-Айреській декларації та
Спільному плані дій, ухваленому міністрами G7+.
У квітні 2021 року міністри з 16 країн погодилися сформувати
Коаліцію з питань забезпечення правосуддя (Justice Action
Coalition), яка стане платформою для орієнтованого на людей
правосуддя та працюватиме над мобілізацією фінансової та
політичної підтримки правосуддя для всіх.43 ОЕСР продовжує
нормотворчу роботу щодо правосуддя, орієнтованого на
людей, у контексті Круглого столу з питань глобальної політики
щодо рівного доступу до правосуддя. Міжнародна організація
з розвитку права (IDLO) поставила правосуддя, орієнтоване
на людей, у центр своєї місії та нового стратегічного плану,
а міжнародна ініціатива "Партнерство "Відкритий уряд"
(Open Government Partnership) створила Коаліцію з питань
правосуддя для покращення доступу до правосуддя шляхом
реалізації національних планів дій.44
Правосуддя може потенційно діяти в якості імунної
системи суспільства, вирішуючи проблеми до того, як вони
розмножуються, і запобігаючи появі нових проблем, які
можуть пошкодити структуру суспільства. Переорієнтувавши
офіційні та неформальні системи правосуддя на людей,
ми можемо вирішити проблеми, які загрожували
соціальній згуртованості, запобігти суперечкам, які
збільшать невдоволення в довгостроковій перспективі, та
використовувати правосуддя як платформу для справедливого
та сталого відновлення.45
У наступному розділі цього брифінгу ми обговоримо п'ять
способів, за допомогою яких офіційні та неофіційні суб′єкти
правосуддя можуть зіграти свою роль у відновленні суспільного
договору та збільшенні спроможності суспільства протистояти
цій та майбутнім кризам, а також спроможності виходити з неї.
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Правосуддя та зміцнення суспільного договору
Щоб зміцнити суспільний договір, правосуддя має розуміти скарги та уникати
зловживань. Рівень правосуддя можна підвищити, вирішуючи більше суперечок та
розглядаючи більшу кількість скарг, вирішуючи структурні несправедливості та
забезпечуючи більш стале відновлення від пандемії шляхом створення платформи
для економічного та соціального оновлення.

Розуміти скарги
Протести, заворушення та насильство виникають не з повітря;
їх можна передбачити, якщо знати, де шукати. Коли суб’єкти
правосуддя, як офіційні, так і неофіційні, є неупередженими та
незалежними, і діють відповідно до потреб людей, спостереження за
ними може служити барометром напруженості в суспільстві.
Лідери правосуддя та інші політичні лідери повинні використовувати
знання місцевих юристів, працівників служби підтримки сім'ї,
практикуючих адвокатів та поліції. Ці суб′єкти бачать і чують, де
виникають проблеми, які є найважливішими для людей та які можуть
протиставити спільноти одну проти іншої. Знання, які вони отримують
в ході своєї роботи, можуть сигналізувати про те, що суспільний
договір знаходиться під загрозою. Це розуміння має вирішальне
значення, щоб уникнути подальшого відчуження верств суспільства
після пандемії.
Також важливим є збір та аналіз даних про правові потреби людей
та їх досвід використання правових процедур. Різні рівні систем
правосуддя можуть використовувати дані окремих справ та скарг,
щоб сформувати ширше уявлення про основні скарги, визначити
місця, в яких можуть виникати конфлікти, та втручатися або надавати
підтримку, щоб їх розряджати.

Інститутам, які відображають людей, яким вони мають служити,
як демографічно, так і культурно, які є доступнішими, які частіше
співпереживають проблемам людей, з більшою вірогідністю
пробачатимуть допущені помилки, а не атакуватимуть їх за це.47
Наприклад, конституція Кенії 2010 року передбачає справедливе
представництво жінок і чоловіків та всіх етнічних груп країни в суді.48
У Грузії, нова патрульна поліція, який наблизив поліцію до громади
та заохотив її працювати з консультативними групами громадян і
прислухатися до проблем людей, сприяв зростанню довіри до поліції
та більшої готовності людей повідомляти про випадки корупції.49
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Дізнавшись, що 25%
людей вважають, що
звернення за правовою
допомогою було марною
тратою часу, або
навіть не знали, куди
за нею звертатись,
організація Statistics
South Africa додала до
своїх опитувань модуль
цивільного правосуддя.
Це опитування має
на меті визначити
найпоширеніші правові
проблеми, з якими
стикаються люди, та
з’ясувати, як люди їх
вирішували. Результати
використовуються для
формування політики
агентства з надання
правової допомоги
та політики уряду в
цілому.46

У Мексиці, неурядова
організація Mujeres en
Frecuencia використовує
радіопрограми для
забезпечення доступу
до правосуддя жінок,
жертв гендерного
насильства та інших
вразливих спільнот.
Програма вплинула
на мільйони людей,
крім того волонтери
працюють у віддалених
та корінних громадах.50
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Не завдавати шкоди
Зловживання з боку суб′єктів правосуддя є одним з
найефективніших способів руйнування суспільного договору.
Зловживання пов'язані з підвищеним ризиком конфлікту та
збільшенням інтенсивності конфліктів і є важливим рушієм
насильницького екстремізму.51
Дії за трьома напрямами можуть допомогти стримувати
зловживання. По-перше, притягнення до відповідальності
тих, хто зловживає, є дуже важливим для демонстрації
системами правосуддя їх серйозної прихильності реформам.
Мітингувальники під час повстання в Судані 2019 року
чекали на правосуддя ще протягом двох років після того,
як 200 із них було застрелено силами безпеки на сидячому
страйку в Хартумі. Розчарування, спричинене затримкою
розслідування, призвело до подальших масових протестів
у 2021 році, що призвело до порушення економічної
діяльності та перешкодило реагуванню країни на пандемію
COVID-19.52 Відкриття установ та суб’єктів правосуддя для
незалежного контролю, створення наглядових механізмів
та механізмів подання скарг, серйозне ставлення до потреб
жертв та взаємодія з громадськими групами може допомогти
забезпечити вирішення та запобігання зловживанням.
По-друге, необхідно вирішити системні проблеми расової та
статевої дискримінації в установах правосуддя та з їхнього
боку, а також їхню неспроможність надавати ефективні
послуги тим, хто не має високого доходу. Для цього слід
впровадити політику відсутності дискримінації при наймі та
просуванні по службі; перевіряти фактичних та потенційних
працівників на предмет дискримінаційного ставлення;
безпечні канали повідомлення про дискримінацію для
працівників сектору юстиції; узгодженіше охоплення
маргінальних спільнот; та навчання з метою інформування
суб’єктів правосуддя щодо шкоди, заподіяної расизмом,
сексизмом та іншими формами дискримінації.
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По-третє, слід реформувати процедури конфронтаційного
правосуддя та судові процеси, які сприяють ескалації
конфліктів.53 Альтернативні механізми вирішення спорів,
схеми посередництва та омбудсменів можуть бути більш
ефективними, ніж суди, у вирішенні проблем правосуддя
та відновленні основних відносин. Альтернативні вироки
можуть передбачати інші покарання, окрім ув’язнення,
та обмежити шкоду, що завдається обвинуваченим та
їхнім сім’ям. Жертви конфлікту часто віддають перевагу
примиренню чи іншим репараціям перед драконівським
покаранням винних, а примирення та реінтеграція
правопорушників у спільноти можуть сприяти стабільності та
зменшувати ризики подальшого насильства.54 Держава може
підтримувати та забезпечувати надійні системи для цих
механізмів із положеннями, які захищають найвразливіші
сторони суперечок від примусового прийняття
необґрунтованих рішень.55

Вирішення суперечок та розгляд скарг
Мирне вирішення суперечок та конфліктів - мета будьякої системи правосуддя, а лідери правосуддя повинні
забезпечити її досягнення.
Збільшивши чуйність, актуальність та швидкість, суб’єкти
правосуддя можуть потенційно вирішувати суперечки
до того, як вони наберуть обертів, та запобігати
накопиченню скарг.58 Маючи 1,5 мільярда невирішених
проблем у сфері цивільного, адміністративного або
кримінального правосуддя, надавачі правових послуг
повинні продемонструвати, що вони можуть допомогти
більшій кількості тих, хто шукає правосуддя, та гарантувати
надання послуг під час відновлення після пандемії.
Стійкі суспільства конструктивно керують конфліктами та
впроваджують інновації в умовах кризи. Забезпечення
правосуддя в спільнотах, які цього найбільше потребують,
є надзвичайно важливим. Наприклад, параюристи живуть
серед місцевого населення та розуміють його, включаючи
віддалені та маргінальні групи населення, і допомагають
людям знати, використовувати та формувати закон. Вони
та інші правозахисники можуть підтримувати спільноти та
виступати посередниками, яким довіряють, у суперечках
з потужними інтересами держави та приватного сектору,
надаючи людям можливість використовувати закон, щоб
захистити себе від експлуатації.59
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У Сомалі, адміністрація
району Байдоа
призупинила конфіскацію
майна та виселення під
час пандемії COVID-19,
зменшивши потенційне
посилення обурення
серед вразливого
населення.

В Уганді, де конфіскацію
майна та виселення
заборонили під
час карантину,
земельні кадастри
були закритими,
щоб унеможливити
укладення угод.56

У штаті Нью-Йорк, після
кампанії проведеної
низовими організаціями,
включаючи Фонд Bronx
Freedom Fund, грошові
застави та запобіжний
захід у вигляді тримання
під вартою були
скасованими за всіма
обвинуваченнями,
окрім найсерйозніших.
Реформа пом'якшує
скарги та зменшує
витрати для держави.57

Технології відкривають нові, дешевші способи вирішення спорів.
Суспільні рухи знайшли безпечні простори онлайн, яких не було
в офлайн-світі.60 Онлайн-платформи дають людям інструменти
для укладення юридично обов’язкових контрактів за низькими
цінами,61 можливість отримувати доступ до інформації, яка захищає
їх від експлуатації,62 поради та посередництво в сімейних спорах63
або можливість складати заповіти без оплати послуг адвоката.
Покращене, гнучкіше регуляторне середовище, яке заохочує,
а не гальмує інновації, необхідне, щоб допомогти ширшому колу
надавачів послуг забезпечувати правосуддя за менші кошти для
більшої кількості людей.64 Крім того, щоб технології не поглиблювали
нерівність, необхідно докладати додаткових зусиль, щоб охопити
тих, хто не має доступу до онлайн-сервісів.
Підходи до деескалації скарг та запобігання насильству найкраще
працюють, коли вони є багатосекторальними, залучають суб′єктів
з різних частин сектору юстиції, системи охорони здоров’я, фінансів
та інших міністерств, а також приватного та неурядового секторів.
Такі універсальні установи, як Casas de Justicia (будинки правосуддя)
в Латинській Америці, наприклад, надають комплексну послугу,
об’єднуючи під одним дахом юристів, психологів, соціальних
працівників та поліцейських. Їх керівний принцип полягає в тому,
що люди, які стикнулися з правовими проблемами, часто одночасно
стикаються з проблемами в інших сферах, а вирішення цих проблем
на ранній стадії може допомогти запобігти їхній ескалації.65
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Будинок суду Multi-Door
Courthouse в Лагосі, Нігерія,
використовує медіацію
для вирішення спорів
на ранній стадії. Час,
необхідний для вирішення
справ, становить менше
однієї десятої від часу,
необхідного в судах
Нігерії, а оскільки метод
менш конфронтаційний,
конфлікти рідше стають
серйозними.66

Місцеві комітети миру,
які діяли в Південній
Африці в період між
1991 та 1994 роками,
об’єднали представників
місцевого самоврядування,
поліцію, традиційну
владу, релігійних лідерів,
опозиційні політичні
партії, представників
бізнесу та представників
громадянського
суспільства для вирішення
проблеми насильства,
що зростає, та інших
викликів у спільнотах
зацікавлених сторін. Вони
сприяли місцевому діалогу
та процесам вирішення
проблем, запобігаючи
насильству та рятуючи
життя в умовах переходу
країни до демократії.67

Подолання структурних проблем в сфері
правосуддя

Органи правосуддя відіграють ключову роль у вирішенні
структурних несправедливостей, як шляхом реформування
власної практики, так і шляхом розширення прав і
можливостей людей та спільнот для виправлення
довгострокових проблем правосуддя. Інвестиції у сектор
правосуддя надто часто спрямовуються до в’язниць, судів та
поліції, але здорова спільнота має меншу потребу в каральних
механізмах, оскільки відрізняється високим рівнем зайнятості,
соціального капіталу та низьким рівнем нерівності.
Для розуміння потреб тих, хто стикається з найбільшою
структурною несправедливістю, потрібен ретельний збір та
аналіз даних, орієнтованих на людей. Люди, які історично
піддавалися дискримінації через такі аспекти, як раса, етнічна
приналежність, статева ідентифікація, релігія, міграційний
статус, статус біженця чи бідність, частіше потрапляють до
в’язниці, піддаються обшукам, платять штрафи, помирають
через дії поліції або програють цивільні судові справи без
суттєвих підстав.68 Вони також рідше працюють у секторі
правосуддя або займають керівні посади в ньому. Виявлення
цих нерівностей є важливим першим кроком для їх усунення.
Взаємодія з групами, якими раніше нехтували або які
виключали з процесів, має стати пріоритетом. Необхідно
вжити заходів для забезпечення більшого представництва
в системі правосуддя людей із спільнот, які стикаються із
структурною несправедливістю, а також для забезпечення
маргінальних груп ефективними шляхами до правосуддя
через системи, яким вони довіряють. Надання правових
послуг у віддалених або маргіналізованих громадах може
покращити доступ до правосуддя. Взаємодія поліції та
громади (community policing) має на меті налагодити зв'язки
з лыдерами громад та ммісцевими активістами, щоб поліцію
сприймали як партнерів на шляху до підвищення рівня
життя.69 Необхідно буде докласти зусиль до примирення із
групами, які зазнали найбільшої дискримінації, щоб суб'єкти
систем правосуддя та члени громад висловили свої скарги та
вирішили минулі та теперішні скарги, а також розробили нові
способи співпраці.70
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Правові послуги Аляски
(Alaska Legal Services)
щороку допомагають
більш, ніж 170
громадам Аляски з
низькими доходами
вирішувати їхні правові
проблеми за допомогою
безкоштовної особистої,
онлайн- та телефонної
підтримки. У дев’яти
з десяти громад немає
доріг. Організація
має на меті надати
«правове щеплення»
людям, допомагаючи їм
зрозуміти та надати
можливість реалізувати
свої права, щоб
зменшити ймовірність
зловживань.71

Нерівність посилюється, наприклад, через несправедливу
політику щодо житла чи конфіскації майна та виселення,
або через нерівний доступ до медичної допомоги, який
став настільки очевидним під час пандемії COVID-19.
Органи правосуддя можуть співпрацювати з іншими
секторами, щоб забезпечити доступ до медичної допомоги,
виплат соціальної допомоги та інших послуг, а також
можуть допомогти тим, хто не має права звертатися до суду
за відшкодуванням. Організації з розширення правових
можливостей також відіграють важливу роль у роботі з
маргіналізованими спільнотами з метою виявлення та
підвищення обізнаності про структурні проблеми у сфері
правосуддя, а також використання та формування законів
для захисту прав людини.
Інші сектори, у свою чергу, можуть сприяти усуненню
структурних несправедливостей, які посилюються у секторі
правосуддя. Доведено, що програми працевлаштування
молоді, програми у сфері мистецтва та спорту зменшують
злочинність та насильство в збіднілих міських кварталах.72
Соціальні працівники, працівники та консультанти зі сфери
психічного здоров'я можуть допомогти представникам
таких спільнот уникнути в'язниці. Програми реабілітації від
наркотичної залежності ефективніші, ніж тривалі ув’язнення,
для запобігання повторним злочинам та сприяння мирній
реінтеграції правопорушників у спільноти.73

Прискорене відновлення
Роль сектору юстиції полягає не лише в «гасінні
пожеж». Органи правосуддя можуть стати платформою
для економічного та соціального оновлення під час
відновлення суспільств після пандемії.
Під час кризи COVID-19, більшість країн впровадили нові
програми соціального захисту, багато з яких охоплюють
спільноти, на які такі програми ніколи раніше не
розповсюджувались.75 Щоб ці програми були ефективними
для зменшення маргіналізації в довгостроковій
перспективі, людям потрібні права доступу - документи,
що посвідчують особу, документи, пов’язані з роботою або
місцем проживання, без яких вони не зможуть повноцінно
відновлюватися після кризи.76 Країни, в яких такі системи
вже працювали до пандемії, набагато краще та швидше
відреагували на пандемію шляхом втручання в галузі
охорони здоров'я та економіки.77
У всьому світі 1,1 мільярда людей не можуть юридично
посвідчити власну особу.78 Без цього базового інструменту
для участі у житті суспільства важче отримати доступ
до освіти, правосуддя та інших державних послуг,
зареєструвати підприємство чи отримати роботу, або
купити нерухомість. Відсутність базових документів
також робить людей більш уразливими до зловживань
та експлуатації з боку роботодавців та державних
суб'єктів. Зусиллям щодо усунення цих прогалин можуть
сприяти біометричні та інші технології, наприклад, такі,
що допомогли Пакистану зареєструвати 90 мільйонів
людей за десять років.79 Такі технології, за умови, що
вони супроводжуються жорсткими гарантіями проти
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Під час пандемії COVID-19
Бангладеш розробив
систему віртуальних
судів та електронних
заяв про звільнення
під заставу, щоб
допомогти зменшити
переповненість
в’язниць. За один
десятиденний період під
час карантину в країні
система правосуддя
розглянула 33 000 заяв
про звільнення під
заставу, а 21 000 осіб, які
перебували під вартою,
були звільненими під
заставу. За п’ять місяців
кількість ув’язнених
скоротилася на
третину.74

зловживання особистими даними, є економічно
ефективним механізмом сприяння інклюзивності.80
Доступні процедури подання скарг є життєво важливими
для забезпечення справедливої реалізації та наявності
механізмів допомоги тим, хто був її позбавленим.81
Органи правосуддя мають можливість сприяти створенню
ринків праці, які б створювали можливості для всіх.
2,1 мільярда людей у всьому світі, які працюють у
нефомальному секторі, та мільярди в наступних поколіннях,
які неминуче слідуватимуть за ними, виграли б від захисту
від зловживань з боку влади та проти примусових підходів,
щоб заохотити їх до офіційного оформлення. Отримання
ліцензій та дозволів можна було б спростити у процесі
поступового переходу до повної участі,82 тоді як утворення
профспілок може допомогти неформальним працівникам
відстоювати свої права. Як ефективно регулювати
неформальний сектор, невирішене питання, на яке суб’єкти
правосуддя можуть допомогти відповісти, національні
комісії з питань роботи, наприклад, можуть залучити
різноманітні суб’єкти для розгляду довгострокових підходів
до проблеми.

Загальнонаціональна
програма реєстрації
землеволодіння на основі
знімків, розпочата в
Руанді в 2010 році, за
три роки надала 6,7 млн
нових прав власності на
землю за ціною 5 доларів
США за реєстрацію.
Було виявлено, що
програма значно
покращила безпеку
землеволодіння.87

Два мільярди людей у всьому світі не мають документів,
що підтверджують право власності на житло чи землю.
Це наражає їх на ризик експлуатації чи неналежного
поводження з боку власників нерухомості, сусідів чи урядів,
а також ускладнює позичання грошей для відкриття чи
розширення бізнесу.83 Закріплення прав на землю має
значний позитивний вплив на економічне зростання.
Врахування того, що люди, які, найімовірніше, не матимуть
доказів власності, часто є найбільш маргіналізованими,
включаючи жінок та корінні спільноти,84 може допомогти
поновити суспільний договір та запобігти майбутнім
заворушенням.85 Тут також будь-який процес формалізації
вимагає жорстких гарантій доступу до правосуддя для
забезпечення справедливості та чесності у його здійсненні.86
Боротьба з корупцією є важливою, якщо всі групи мають
можливість брати справедливу участь у відновленні.
Широкомасштабна корупція може підірвати прогрес
у всіх сферах та накопичити проблеми для урядів, на
вирішення яких підуть роки. Системи правосуддя необхідні
для забезпечення справедливого розподілу пакетів
економічних стимулів, а не їх привласнення. Наглядові
органи, такі як антикорупційні органи, аудиторські
установи та інститути омбудсменів, потребують
достатнього фінансування для моніторингу та викриття
зловживань, а також незалежності для притягнення до
відповідальності можновладців.88 Осіб, що повідомляють
про порушення, журналістів та інших людей, які
ризикують, щоб розкрити корупцію та протидіють
потужним гравцям, слід захищати та винагороджувати,
а не переслідувати чи піддавати насильству.89
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Уряд України відкрив
доступ до публічних
закупівель онлайн
та надав людям
право повідомляти
про порушення. Захід
призвів до зростання
на 50% кількості нових
компаній, що беруть
участь у тендерах.90

Три

Вакцина правосуддя?
Формальні та неформальні системи правосуддя потребують збільшення, а не
зменшення розміру інвестицій, якщо вони мають відігравати повноцінну роль
у відновленні після пандемії. Але інвестиції також повинні бути розумнішими,
спрямованими на менш конфронтаційні механізми, які, як доведено, запобігають
та зменшують конфлікти. Справедливіше вирішуючи більше проблем, надаючи
можливість маргіналізованим групам брати повноцінну та рівноправну участь у
своїх громадах та економіці та співпрацюючи із зацікавленими сторонами з інших
секторів та інших країн над розробкою інноваційних рішень щодо забезпечення
правосуддя, лідери в сфері правосуддя можуть допомогти зміцнити зв’язки, які
об′єднують суспільства.

Вчитися з попередніх криз

Дослідження кількох країн у роки після фінансової кризи 2008
року показало, що політика жорсткої економії, запроваджена
багатьма країнами, що скорочувала державні послуги,
робочу силу та зарплати у державному секторі, одночасно
підвищуючи податки, значно посилила поляризацію та
послабила суспільний договір.91
Схоже, багато урядів зробили висновки та доклали зусиль,
щоб розподілити збитки, спричинені пандемією COVID-19,
більш справедливо. Кожен четвертий працівник у країнах
Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР)
зберіг робоче місце завдяки програмі утримання робочих
місць, підкріплених урядовою підтримкою роботодавців, а це
в десять разів перевищує кількість працівників у порівнянні з
кризою 2008 року. Численні малі підприємства та працівники,
які втратили роботу, також отримали значну допомогу.92
У більшості країн світу сектор юстиції фінансується
недостатньо. Крім того, часто інвестиції не використовуються
ефективно для сприяння або фінансування правосуддя. У
багатьох країнах програми жорсткої економії останніх років
сильно вдарили по секторах юстиції: скорочення правової
допомоги та інших частин сектора різко скоротили доступ
до правосуддя.93 Зменшення іноземної допомоги такими
країнами, як Велика Британія, виправдане урядами як
необхідне для відшкодування збитків, спричинених COVID
-19, ще більше ускладнило доступ до правосуддя, а отже, і
перспективи розвитку, в найбідніших регіонах світу.94
Щоб сектор правосуддя зіграв свою роль у відновленні
від пандемії, буде вкрай важливо, щоб уряди інвестували
у розумніші стратегії вирішення та запобігання правовим
проблемам та відмовилися від фінансування репресивних
підходів. Витрати, понесені через розрив суспільного
договору, зменшать будь-яку економію від подальших
скорочень фінансування сектору правосуддя, а оскільки вплив
бюджетних скорочень найсильніше вплине на тих, хто вже
перебуває в неблагополучному становищі, зменшення обсягів
послуг у сфері правосуддя, ймовірно, збільшить такі ризики.95
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Системи правосуддя повинні наздогнати
відставання
Інститути правосуддя мають активізуватись. Руйнування,
до яких призвела пандемія, - це можливість покінчити з
традиційними інституційними структурами та перевести
цей сектор у ХІХ століття. Це вимагає від правосуддя
зосередження уваги на людях та їхніх потребах. Процедури
мають стати менш суперечливими, менш формалістичними,
більш інклюзивними та ефективнішими.
Правосуддя є надто важливим і далекосяжним, щоб його
можна було залишити лише сектору юстиції, а робота
в різних секторах може змінити ситуацію. Усі частини
сектора правосуддя можуть отримати вигоду від розбудови
партнерства та зв′язків з тими, хто забезпечує соціальні
послуги, програми зайнятості, охорони здоров’я, освіти
та охорони навколишнього середовища, а також із
нетрадиційними надавачами правових послуг, включаючи
консультативні послуги, параюристів, організацій
з посилення правових можливостей, профспілки,
правозахисні організації, громадських та релігійних
лідерів та технологічні компанії. Такі партнерські відносини
можуть забезпечити більш комплексні рішення для правових
проблем, а також усунути першопричини, через які правові
проблеми виникають та поширюються.
Загроза суспільному договору не обмежується
національними кордонами. Арабська весна, Black Lives
Matter та екологічні рухи, такі як Шкільні страйки за клімат
(Fridays for Future) та соціально-політичний рух Extinction
Rebellion, швидко поширилися по всьому світу. Щоб
реагувати на вимоги людей, лідери правосуддя також
повинні працювати на транснаціональному рівні спільно з
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регіональними та міжнародними колегами у сфері юстиції
та інших секторах і обміркувати, як відновити суспільний
договір. Міжнародні форуми можуть допомогти лідерам
правосуддя ділитися передовим досвідом, вчитися
в інших, підтримувати один одного, створювати рухи, які
піднімають репутацію правосуддя вдома та в усьому світі,
та шукати підтримки для зусиль щодо збільшення доступу
до людиноцентричного правосуддя.
Коли йдеться про соціальний контракт, то сектор правосуддя
має вирішальне значення. Органи правосуддя можуть або
стати частиною хвороби, або стати частиною лікування.
Системи правосуддя мають потенціал робити щеплення
суспільствам проти насильства та конфліктів, але тільки за
умови, що вони охоплюють та відповідають потребам усіх
людей та спільнот. Занадто довго системи правосуддя були
механізмами збільшення відторгнення, дискримінації тих,
хто знаходиться за межами основної частини суспільства,
та закріплення їхньої бідності, невпевненості та образ.
Після пандемії, як ніколи, нагально потрібно змінити курс і
забезпечити правосуддя для всіх.

Коаліція Justice Action Coalition
14 квітня, 2021 року 16 міністрів зібралися разом, щоб закликати поставити людей
у центр правосуддя. Зустріч було організовано Міністерством закордонних справ
Королівства Нідерландів, секретаріатом g7+, Старійшинами (The Elders) та організацією
Pathfinders for Peaceful, Just and Inclusive Societies.
У своєму спільному листі до Генерального секретаря ООН вони погодилися, що необхідно
переосмислити суспільний договір та основи нашого суспільства. Вони стверджують,
що прийнявши правосуддя, орієнтоване на людей, ми можемо зменшити нерівність
та відчуженість, зменшити всі форми насильства, вдихнути життєву силу в суспільний
договір та відновити довіру.
Присутні міністри наголосили важливість принципів правосуддя, орієнтованого на
людей, для переосмислення суспільного договору та розміщення людей в центрі системи
правосуддя:
1. Поставити людей та їхні правові потреби у центр системи правосуддя
2. Вирішити правові проблеми
3. Покращити доступ до правосуддя
4. Використання правосуддя для примирення та запобігання
5. Надання людям доступу до послуг і можливостей
У листі міністрів також пояснюється, яким чином країни зобов’язуються вживати заходів
і тісніше співпрацювати. Вони оголосили про створення нової коаліції правосуддя Justice
Action Coalition, яка буде сприяти правосуддю, орієнтованому на людей, на внутрішньому
та міжнародному рівнях, мобілізувати політичну та фінансову підтримку правосуддя
для всіх, впливати на міжнародні стратегії та пріоритети та визначати спільну програму
досліджень правосуддя, орієнтованого на людей.
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Організація Pathfinders for Peaceful, Just and Inclusive Societies
- це група країн, міжнародних організацій, партнерств,
громадянське суспільство та приватний сектор, які працюють
над прискоренням виконання цілей сталого розвитку щодо
миру, правосуддя та інклюзивності (SDG16+). Організацію
Pathfinders приймає Центр Міжнародного співробітництва
Нью-Йоркського університету.
Цільову групу з питань правосуддя організації Pathfinders
очолюють міністри з Аргентини, Нідерландів, Сьєрра-Леоне та
Старійшини (Elders). Звіт Justice for All визначає порядок денний
дій, які допоможуть досягти цілей ЦУР, які передбачають
правосуддя для всіх. Організація Pathfinders for Justice втілить
рекомендації цільової групи у дії та сприятиме переходу до
людиноцентричного правсуддя.
https://www.justice.sdg16.plus/
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