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Вступ 

Пожежний суд 
Трохи більше 350 років тому, місто, яке вже було спустошене чумою, 

охопила руйнівна пожежа. Спустошення Лондона зафіксував Самуель 

Піпс, член Парламенту та мемуарист, коли люди кидали свої речі в ріку 

або ж залишалися в своїх домівках, допоки ще не було надто пізно. Це 

був “найжахливіший злісний кривавий вогонь”, - писав він, “не як тонке 

полум’я звичайного вогню.”2 

На сучасні гроші, пожежа завдала шкоди майже на 2 мільярди доларів. 

Вона також створила клубок, здавалося б, нерозв’язних проблем 

правосуддя. Законодавство у ті часи визначало відповідальними 

орендарів, а не орендодавців, за відбудову будинків, у яких вони жили 

чи працювали. Вони також були зобов’язані продовжувати платити 

орендну плату навіть за спалене вщент майно. 

Коли майже все місто було зруйноване, відбудова та економічне 

відновлення, яке залежало від неї, не могло здійснюватися на таких 

умовах. Навіть якщо орендарі могли собі це дозволити, то не мали 

стимулів для відбудови, якщо орендували майно на короткий строк. 

Орендодавці не могли змусити їх виконувати свої зобов'язання, а тому 

не мали іншого виходу, аніж засипати і так майже непрацюючі суди 

позовами. 

Наслідки цієї ситуації були важкими3. Бездомних (багатьох, які жили на 

вулицях) неможливо було поселити. Інвестори (серед яких: благодійні 

організації, церкви та вдови) не мали доходу в той час, коли економіка 

вже страждала. Уряд не міг зібрати податки. І все це в той час, коли 

чинився тиск на забудовників – будувати дорожчі цегляні будівлі, які б 

захистили місто від майбутніх пожеж. 

Рішенням стало сміливе нововведення у правосудді - створення 

надзвичайного «Пожежного суду». Якщо звичайні суди були 

повільними, то цей був швидким: вирішував 3-4 справи кожного дня. 

Якщо звичайні суди були змагальними, то цей врегульовував більшість 

справ за допомогою медіації, досягаючи взаємної згоди сторін4. І якщо 

правосуддя зазвичай було дорогим, нерівноправним та корумпованим, 

«Пожежний суд» пропонував сторонам дешевий спосіб вирішення їхніх 

 
2 Diary entries from September 1666 from “The Diary of Samuel Pepys,” accessed June 25, 2020, 

https://www.pepysdiary.com/diary/1666/09/. 
3 Jay Tidmarsh, “The English Fire Courts and the American Right to Civil Jury Trial,” The University of Chicago Law Review, 83:1893 2016; 

accessed June 25, 2020, https://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=5972&context=uclrev. 
4 Ibid. 

“справедливо, щоб 

кожен із 

зацікавлених ніс 

пропорційну 

частку збитку 

відповідно до своїх 

особистих 

інтересів” 
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проблем, використовуючи просту мову, а не юридичну, а суддям було 

заборонено стягувати збори за їхню роботу.  

За дев’ять років свого існування Пожежний суд завдяки своїй високій 

ефективності відкрив шлях для відбудови Лондона. Але він був також 

справедливим. Існував принцип: при вирішенні питання про те, хто 

повинен оплатити рахунок, суддя враховував платоспроможність 

сторін. Як випливає із створеного судом законодавства: «справедливо, 

щоб кожен із зацікавлених ніс пропорційну частку збитку відповідно до 

своїх особистих інтересів» 5. 

Економічна криза 
Пандемія коронавірусної хвороби COVID-19 створює схожий запит на 

інновації у сфері правосуддя задля захисту засобів до існування, 

запобігання каскадної шкоди економіці та створення фундаменту для 

економічного відновлення за засадах справедливості. 

Наслідки пандемії простежуємо за трьома основними проблемами: 

▪ Криза у сфері громадського здоров’я, яка триватиме допоки не 

буде розроблено та розповсюджено вакцину, або до тих пір, 

поки не буде інфіковано таку кількість людей, що стане 

достатньою для формування колективного імунітету. 

▪ Економічна криза, яка потребуватиме роки, щоб повністю 

розгорнутися, і ймовірно триватиме більшу частину цього 

десятиліття. 

▪ Більш широкі політичні, соціальні та культурні зрушення, які 

трансформують суспільство. Пандемія викриває суттєву 

нерівність та піддає ризику нашу  здатність спільно працювати 

над вирішенням поточних та майбутніх проблем.  

Кожна з цих проблем має аспект правосуддя. У нашій першій доповіді 

«Доступ до правосуддя та надзвичайна ситуація у сфері охорони 

здоров'я» ми виклали рекомендації щодо того, як системи правосуддя 

та їх учасники повинні реагувати на вплив пандемії на здоров'я (див. 

стор. 5).  

У другій доповіді досліджено економічні наслідки пандемії для 

правосуддя, які, за прогнозами Світового банку, виллються у найгіршу 

економічну депресію за вісімдесят років. Банк застеріг держави 

очікувати «надзвичайних» наслідків, але ми наразі не можемо знати, 

наскільки значними будуть завдані збитки, та наскільки ефективно вони 

можуть бути пом’якшеними завдяки політиці урядів держав. 

Однак у будь-якому випадку потреба у правосудді буде змінюватися та 

зростати. Багато компаній, та можливо й цілі галузі економіки, 

 
5 Ibid. 

  

 

 
1-2 років 
Криза у 

громадському 

здоров’ї 

5-10 років 
Економічна та 

фінансова криза 

Покоління чи 

довше 
Політична, 

соціальна та 

культурна 

трансформація 
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стикаються з неплатоспроможністю6.  Велика кількість людей втратять 

роботу або будуть витіснені у тіньовий ринок неформальної зайнятості.7 

Продовольча незахищеність збільшиться, рівень бідності зросте.8 Ці 

катаклізми можуть бути тривалими, оскільки інвестиції падають, 

ланцюги поставок руйнуються, а навички втрачаються.  

Це створить запит на економічну справедливість з боку систем, які  вже 

побачили свою неспроможність, підсилену пандемією. Ця доповідь має 

на меті допомогти очільникам системи правосуддя знайти інноваційні 

шляхи, щоб відповідати суспільному запиту, а також показати, як 

правосуддя може бути каталізатором процесу відбудови, надати 

людям справедливі шанси в економічній сфері та допомогти 

суспільству краще відновитися. 

Потреба в правосудді 
У першій частині доповіді досліджено наслідки економічного спаду для 

загальних проблем правосуддя, що мають економічний вимір - 

суперечки щодо житла та землі, конфлікти на роботі, проблеми із 

боргами, суперечки всередині сім'ї або проблеми з отриманням 

доступу до державних послуг. Ми також досліджуємо взаємодію 

економіки та злочинності. 

У кожній з цих проблем виклик полягає в тому, щоб поставити людей та 

їхні потреби в центрі, запобігаючи ризику переповненості системи 

правосуддя в умовах, коли ресурси стануть ще більш обмеженими. 

У другій частині ми досліджуємо, як системи правосуддя можуть 

сприяти відновленню, передбачивши зміну шаблону попиту та 

використовуючи ці знання для вирішення проблем у способи, що 

деескалують суперечки, зменшують рівень конфліктності та дозволяють 

людям дати раду зі своїми життєвими проблемами. 

Зважаючи на масштаб потенційного попиту, потрібно запобіганню 

виникненню правових проблем, наскільки це можливо, водночас також 

необхідна чесна оцінка тієї ролі, яку системи правосуддя можуть 

відігравати у загостренні суперечок. Очільники систем правосуддя 

також можуть використовувати системи правосуддя стратегічно, 

 
6 United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean, “Sectors and businesses facing COVID-19: emergency 

and reactivation,” Special Report COVID-19, No 4., July 2, 2020.  
7 Daniel Gerszon Mahler, Christoph Lakner, R. Andres Castaneda Aguilar and Haoyu Wu, “Updated estimates of the impact of COVID-19 

on global poverty,” World Bank Blogs, June 8, 2020; accessed June 25, 2020, https://blogs.worldbank.org/opendata/updated-
estimates-impact-covid-19-global-poverty. 
8 John Liu, “Food security concerns mount as COVID-19 disruption leaves Myanmar farmers unable to plant,” Myanmar Times, May 5, 

2020; accessed July 1, 2020, https://www.mmtimes.com/news/food-security-concerns-mount-covid-19-disruption-leaves-myanmar-
farmers-unable-plant.html; Liberia Peacebuilding Office, “COVID-19 Conflict Early Warning and Response - Analysis in Liberia: A Policy 
Brief,” Ministry of Internal Affairs, Republic of Liberia, April 2020, Issue 001.  
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співпрацюючи з іншими секторами та роблячи їх платформою для 

відновлення та оновлення економік. 

Очільники систем правосуддя мають у своєму розпорядженні чотири 

важелі, які допоможуть рухати зміни: дані та докази, необхідні для 

визначення напряму; інновації, що подібні до тих, які допомогли 

Лондону оговтатися від Великої пожежі; розумніші стратегії 

фінансування, щоб найкраще використовувати обмежені ресурси; і 

більш різноманітні партнерства, що виходять за рамки традиційних 

установ та структур.  

Рекомендації щодо дій, які можуть вжити очільники систем 

правосуддя, викладені у третій частині доповіді. 

Очільники систем правосуддя, швидше за все, будуть більш 

ефективними, якщо працюватимуть разом, обмінюючись досвідом та 

найкращими практиками, створюючи приклад для правосуддя та 

справедливості в економічному відновленні та будуючи глобальний рух 

за справедливість для всіх. 

Настав час для зобов’язання до правосуддя в його найширшому 

розумінні - як системи, яка захищає тих, хто її найбільше потребує, яка 

сприяє справедливості в економіці і  зміцнює зв'язки, що об'єднують 

нас як суспільство. 
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Правосуддя в умовах пандемії 
У час, коли світ протистоїть пандемії COVID-19, сектор правосуддя перебуває на 
передовій цієї боротьби. Міжнародна експертна група за мирне, справедливе та 
інклюзивне суспільство (Pathfinders for Peaceful, Just and Inclusive Societies) працює 
разом із спілкою партнерів у сфері правосуддя, щоб дослідити, як правосуддя, 
орієнтоване на людей, може допомогти суспільству впоратися з наслідками пандемії та 
створити більш справедливе суспільство для майбутнього. 

Доступ до правосуддя та надзвичайна ситуація у сфері 
охорони здоров'я  

Ця аналітична доповідь досліджує роль систем правосуддя у 

розробці та впровадженні обмежень у сфері громадського 

здоров'я та реагуванні на зростаючий рівень домашнього 

насильства, незахищеності та порушень прав людини. Доповідь 

визначає сім ключових стратегій сприяння справедливості для 

всіх в умовах кризи громадського здоров'я: 

▪ Впровадження надзвичайних заходів справедливо 

▪ Захист людей від насильства 

▪ Суспільне партнерство у боротьбі з пандемією 

▪ Зменшення попиту на послуги правосуддя шляхом 

запобігання виникненню несправедливості 

▪ Стимулювання більш раціональної роботи через 

переміщення послуг в Інтернет 

▪ Захист працівників системи правосуддя, що працюють на 

«передовій» 

▪ Підготовка до майбутніх хвиль захворювання 

Правосуддя для жінок в умовах пандемії COVID-19 
та Домашнє насильство та пандемія COVID-19 

Цей звіт документує основні загрози життю та засобів 
до існування жінок під час пандемії COVID-19 та 
закликає до посилення заходів щодо запобігання та 
реагування на інтимне насильство партнерів, 
вирішення правових та інших проблем для бідних та 
маргіналізованих жінок та підтримка колективних дій 
з боку жінок та жіночих організацій. Звіт поширює 
інноваційні рішення з усього світу, які розроблені у 
відповідь на вибух рівня насильства в сім'ї під час пандемії коронавірусу. 
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Низове правосуддя в умовах пандемії: забезпечуючи 
справедливе реагування та відновлення 

Цей огляд присвячений низовим захисникам правосуддя, які 
відіграють найважливішу роль у боротьбі з пандемією та 
відновленні, від поширення громадських повідомлень та 
підтримки людей у доступі до медичних послуг, до моніторингу 
порушень прав людини та інших несправедливостей під час 
карантину.  

www.justice.sdg16.plus/justice-in-a-pandemic 

http://www.justice.sdg16.plus/justice-in-a-pandemic
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Розділ I  

Роль правосуддя у вирішенні 

надзвичайної ситуації в економіці 

Світ зіштовхується з найбільш загрозливою за останні 

100 років економічною кризою. Ми вже переживаємо 

масові втрати робочих місць та банкрутства, як частину 

різкого економічного спаду, і ймовірно тривалу 

глобальну депресію, оскільки щонайменше 170 країн 

зазнають скорочення їх економік9. 

 
Злочинність 

 

Житло, земля, 
сусіди 

 
Сімейні конфлікти 

 

Проблеми на 
роботі 

 

Гроші, борги, 
проблеми 
споживачів  
 

 

Доступ до 
державних послуг 
 

Попередні фінансові кризи та стихійні лиха спричинили 

“стрибки” попиту та ускладнили існуючі проблеми 

правосуддя у шести ключових сферах : злочинність, 

житло та земля, сімейні спори, безробіття та 

банкрутство, гроші та борги, а також доступ до послуг.10 

 
9 International Monetary Fund, “G-20 Surveillance Note: G-20 Finance Ministers and Central Bank Governors’ Meetings, April 15, 2020, 

Virtual Meeting,” IMF, 2020; accessed April 28, 2020, https://www.imf.org/external/np/g20/pdf/2020/041520.pdf.  
10 Emily Savner, “Expand Legal Services Now,” Brennan Center for Justice, June 28, 2010; accessed June 25, 2020, 

https://www.brennancenter.org/our-work/analysis-opinion/expand-legal-services-now. 
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В опитуванні 270 представників систем правосуддя з 20 

країн вказали на те,  що спричинені пандемією 

коронавірусної хвороби COVID-19 проблеми з 

працевлаштуванням, боргами та банкрутством, 

ймовірно, стануть найчастішими причинами труднощів 

у сфері правосуддя.11 

Системам правосуддя буде важко задовольнити 

підвищений попит.12Ще до пандемії 1,5 мільярда 

людей у світі мали правові проблеми, які вони не 

змогли вирішити.13 Тепер, під час пандемії, багато 

формальних, так і неформальних надавачів правових 

послуг призупиняють свою роботу через надзвичайну 

ситуацію у сфері громадського здоров’я. Коли вони 

знову відчинять свої двері для клієнтів, то ймовірно, 

зіштовхнуться зі зростанням попиту на їхні послуги, і, 

відповідно, завантаженість буде безпрецедентною. 

У цьому розділі доповіді ми оцінюємо, який вплив має 

пандемія на проблеми правосуддя в економічному 

вимірі, і надаємо пропозиції щодо того, як суб’єкти 

правосуддя можуть допомогти зменшити її негативні 

наслідки та прискорити відновлення. 

 
11 HiiL, “Delivering Justice in the COVID-19 Crisis,” accessed June 25, 2020, https://covid19-report.hiil.org/. 
12 OECD and Law Justice Foundation of New South Wales, “Brief – Impact of COVID-19 on Access to Justice,” Draft paper, undated.  
13 Task Force on Justice, Justice for All – Final Report. (New York: Center on International Cooperation, 2019), available at 

https://www.justice.sdg16.plus/.  
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 Злочинність 
Як було 
У всьому світі 21% проблем правосуддя 

пов'язані зі злочинністю та насильством. 

Багато з цих проблем має економічний 

аспект.14 Мова йде про крадіжки та грабежі, 

шахрайства та економічні афери, організовану 

злочинність та різні форми експлуатації жінок 

і дітей.15 Відповідно до дослідження, 

протягом останніх двох років половина 

підприємств стала жертвою шахрайства, 

включаючи випадки шахрайства, що були 

вчинені клієнтами, кіберзлочинність, розтрату 

активів, хабарництво та корупцію.16 

Майже третина споживачів в Індії стали жертвами  або 

знають когось, хто став жертвою, шахрайства з 

банківськими картками або електронними платежами. У 

Сполучених Штатах Америки після фінансової кризи 2008 

року прибутковість торгівлі інсайдерською інформацією 

різко зросла, оскільки інсайдери, які заангажовані у 

політичну діяльність, отримали перевагу завдяки кращій 

поінформованості про програми економічного 

сприяння.17 

 Як стало 
Зважаючи на те, що мільйони людей 

“ув'язнені” у своїх домівках, кількість випадків 

шахрайства та крадіжок персональних даних 

зросла.18 Сплески насильства відносно жінок 

часто пов'язані з їх економічною 

маргіналізацією. Стали поширеними афери, 

котрі пов'язані із засобами індивідуального 

захисту (масками), дезінфікуючими засобами 

та наборами для тестування.19 Кількість 

крадіжок та інших економічних злочинів 

може значно зрости після скасування 

карантинних обмежень. 20 Зростаюча кількість 

працівників неформального (тіньового) 

сектору є вразливою до корупції, вимагань та 

зловживань. 

У березні та квітні 2020 року в Афганістані через 

шахрайство було втрачено 22 мільйони доларів, що на 47 

відсотків більше, ніж за аналогічний період 2019 року.21 У 

Тунісі було розпочато антикорупційне розслідування 

після того, як контракт щодо забезпечення населення 

масками був укладений з підприємством, що належить 

члену парламенту.22 

   

 
14 World Justice Project, “Measuring the Justice Gap: A People-Centered Assessment of Unmet Justice Needs Around the World” (Task 

Force on Justice, background paper, April 2019). 
15 Ilze Slabbert, “Domestic Violence and Poverty: Some Women’s Experiences,” Research on Social Work Practice, Volume 27, Issue 2, 

2017; accessed June 25, 2020, https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1049731516662321?journalCode=rswa; Roselidah 
Ondeko and Susan Purdin, “Understanding the causes of gender-based violence,” Forced Migration Review, FMR19, January 2004; 
accessed June 25, 2020, https://www.fmreview.org/reproductive-health/ondeko-purdin; Danielle Cornish-Spencer, “5 links between 
poverty and violence against women,” ActionAid; accessed June 25, 2020, https://www.actionaid.org.uk/blog/policy-and-
research/2018/03/07/5-links-between-poverty-and-violence-against-women.  
16 PriceWaterhouseCoopers, “PwC’s Global Economic Crime and Fraud Survey 2020,” accessed June 25, 2020, 

https://www.pwc.com/gx/en/services/advisory/forensics/economic-crime-survey.html.  
17 Chris Prentice and Lawrence Delevingne, “U.S. corporate crisis bailouts may prove bonanza for insider trading, new study warns,” 

Reuters, March 26, 2020; accessed June 25, 2020, https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-white-collar/u-s-corporate-
crisis-bailouts-may-prove-bonanza-for-insider-trading-new-study-warns-idUSKBN21D1AS.  
18 “WHO warns against cybercriminals using coronavirus threat to scam users,” The Indian Express, March 3, 2020; accessed June 25, 

2020, https://indianexpress.com/article/technology/tech-news-technology/who-coronavirus-covid-19-cybercriminals-warning-fraud-
scam-online-phishing-6297097/; “Rise in fraud cases during lockdown as overall crime falls,” Evening Express, June 4, 2020; accessed 
June 25, 2020, https://www.eveningexpress.co.uk/news/scotland/rise-in-fraud-cases-during-lockdown-as-overall-crime-falls/. 
19 Ankit Kumar, “Coronavirus pandemic: Cyber criminals and scammers prey on Covid 19 fears to scam people,” India Today, April 22, 

2020; accessed June 25, 2020, https://www.indiatoday.in/technology/features/story/coronavirus-pandemic-cyber-criminals-and-
scammers-prey-on-covid-19-fears-to-scam-people-1669926-2020-04-22.  
20 Vikram Dodd, “Crime in UK falls sharply since start of coronavirus lockdown,” The Guardian, April 15, 2020; accessed June 25, 2020, 

https://www.theguardian.com/uk-news/2020/apr/15/in-uk-falls-sharply-since-start-of-coronavirus-lockdown; /; “Rise in fraud cases 
during lockdown as overall crime falls,” Evening Express, June 4, 2020; accessed June 25, 2020, 
https://www.eveningexpress.co.uk/news/scotland/rise-in-fraud-cases-during-lockdown-as-overall-crime-falls/. 
21 Australian Competition & Consumer Commission, “Scam Statistics,” accessed June 25, 2020, https://www.scamwatch.gov.au/scam-

statistics?scamid=all&date=2019-03.  



13 
 

Що це означає 
Розширення економічних можливостей жінок 
може допомогти вберегти їх від домашнього 
насильства. Боротьба з кіберзлочинністю 
вимагає нових навичок та досвіду, а також 
міжнародного співробітництва, оскільки її 
властивий транскордонний характер. 
Жертвам злочинів, вчинених в Інтернеті, та 
шахрайств знадобиться підтримка та 
можливо компенсація завданих збитків.  
Корупція, що пов’язана з програмами 
економічної підтримки, підриває довіру до 
інституцій та дестабілізує суспільство. 

У Панамі, як і в інших країнах, громадяни, які 
намагаються вижити під час карантинних 

обмежень, вдаються до грабежів.23 Заможні особи 
в США використовували лазівки у законодавстві, 

створюючи компанії-”одноденки”, щоб 
скористатися екстреними державними позиками.24 

 Як реагувати 
Мільйонам людей, які не повідомляють про 
ненасильницькі злочини, жертвами котрих 
вони стали, потрібні безпечніші та більш 
широко доступні механізми подання заяв, 
більш клієнтоорієнтовані процеси та 
впевненість у тому, що їхні заяви не 
залишаться без належного реагування.25 
Запобігання злочинності в Інтернеті 
покладається на державну освіту, анонімні 
гарячі лінії та навчання співробітників 
приватного сектору щодо розроблення планів 
протидії шахрайству. Корупцію можна 
викорінювати, якщо є вільна преса та 
підтримка місцевої адвокації, особливо в 
маргіналізованих громадах. 
 

Інформаційний центр банківських ризиків Південної 
Африки попереджає клієнтів про підвищений ризик 

шахрайства - фішингу під час пандемії.26 У Ліберії у 
результаті адвокації  жіночих груп, що створені з метою 

подолання наслідків воєнного конфлікту, було звільнено 
корумпованих політиків.27 

 

Люди 
 

Підвищена вразливість до 
шахрайства в Інтернеті та 
інших економічних злочинів. 

Економіка 
Корупція та нецільове 
використання коштів, що 
передбачені для подолання 
наслідків пандемії та фінансової 
допомоги. Це стримує 
економічне відновлення та 
збільшує витрати на відбудову. 

Суспільство 
Корупція та шахрайство руйнують 
довіру до влади та збільшують ризик 
виникнення громадянських 
конфліктів. У випадку, якщо 
зарплати державним органам 
безпеки не виплачуються, необхідно 
замінити урядових правоохоронців 
недержавними суб'єктами. 

 

 
22 International Center for Transitional Justice, “ICTJ Briefing Update – May 2020: Implications of COVID-19 for Transitional Justice.” 
23 Anna-Cat Brigida, “Central America: Unrest, repression grow amid coronavirus crisis,” Al-Jazeera, April 22, 2020; accessed June 25, 

2020, https://www.aljazeera.com/indepth/features/central-america-unrest-repression-grow-coronavirus-crisis-
200422202713659.html.  
24 Stephanie Ruhle, “How to stop the business loan program from benefiting the rich,” NBC News, April 16, 2020; accessed June 25, 

2020, https://www.nbcnews.com/business/economy/how-stop-business-loan-program-benefiting-rich-n1185811.  
25 World Justice Project, “Measuring the Justice Gap: A People-Centered Assessment of Unmet Justice Needs Around the World” (Task 

Force on Justice, background paper, April 2019). 
26 David Medine, “Financial Scams Rise as Coronavirus Hits Developing Countries,” Inter Press Service News Agency, May 5, 2020; 

accessed June 25, 2020, http://www.ipsnews.net/2020/05/financial-scams-rise-coronavirus-hits-developing-countries/.  
27 Lili di Puppo, “Police reform in Georgia - Cracks in an anti-corruption success story,” U4 Practice Insight 2010:2; accessed November 

12, 2018, https://www.u4.no/publications/police-reform-in-georgia-cracks-in-an-anti-corruption-success-story.pdf.  
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 Житло, земля та сусідство 
 

Як було 
Звіт "Правосуддя для всіх" показав, що 22 
відсотки правових проблем, які виникли у 
людей за попередні два роки, стосувалися 
житла, землі чи сусідів. Серед них - спори 
щодо меж ділянок, користування землею, 
шуму, худоби, спори між орендодавцями  та 
орендарями, а також між позикодавцями та 
боржниками.28  Захоплення земель - це ще 
одна поширена проблема, яка відображає 
дисбаланс влади та заважає 
маргіналізованим громадам вимагати 
забезпечення своїх прав. 

2,3 мільярда людей у всьому світі не мають 
документів щодо права на житло чи 

землеволодіння.29 Відповідно до опитування 
2019 року, в 33 країнах кожна четверта 

людина повідомила, що почувається 
невпевнено щодо своєї землі та іншої 

власності.30 

 Як стало 
Економічна криза ускладнює виконання 
орендарями та боржниками своїх фінансових 
зобов'язань. У Великобританії 2,6 мільйона 
приватних орендарів пропустили або 
збираються пропустити орендні платежі у 
зв'язку з пандемією.31  
За прогнозами, сплеск стягнень застав за 
іпотечними кредитами відбуватиметься 
протягом наступних пів року.32  У країнах, що 
розвиваються, збільшується кількість випадків 
захоплення земель та розкрадання 
природних ресурсів впродовж карантинних 
обмежень.33  

У найбільш густонаселеному штаті Індії - Утар-Прадеш, 
спостерігається збільшення на 400 відсотків офіційних 

спорів щодо землі та власності, що пов'язують із 
поверненням  робітників-мігрантів  з міст у свої села34. У 

таких країнах, як Китай, Кенія та США, здійснюються 

виселення людей з житла, незважаючи на мораторій35. 

    

 
28 Task Force on Justice, Justice for All – Final Report. (New York: Center on International Cooperation, 2019), available at 

https://www.justice.sdg16.plus/.  
29 The World Bank, “Why Secure Land Rights Matter,” March 24, 2017; accessed June 25, 2020, 

http://www.worldbank.org/en/news/feature/2017/03/24/why-secure-land-rights-matter.  
30 Prindex, “Prindex Comparative Report, March 2019,” accessed June 25, 2020, https://www.prindex.net/reports/prindex-

comparative-report-march-2019/. 
31 Citizens Advice, “Millions facing financial cliff edge when coronavirus protections end,” Citizens Advice, May 1, 2020; accessed June 

25, 2020, https://www.citizensadvice.org.uk/about-us/how-citizens-advice-works/media/press-releases/millions-facing-financial-cliff-
edge-when-coronavirus-protections-end2/.  
32 Lone Star Legal Aid and Texas Rio Grande Legal Aid, “Legal Needs After a Disaster,” National Disaster Legal Aid, September 24, 2018; 

accessed June 25, 2020, https://www.disasterlegalaid.org/library/item.689188-Legal_Needs_After_a_Disaster. 
33 Patrick Greenfield and Peter Muiruri, “Conservation in crisis: ecotourism collapse threatens communities and wildlife,” The Guardian, 

May 5, 2020; accessed June 25, 2020, https://www.theguardian.com/environment/2020/may/05/conservation-in-crisis-covid-19-
coronavirus-ecotourism-collapse-threatens-communities-and-wildlife-aoe; Sam Cowie, “In Brazil, COVID-19 outbreak paves way for 
invasion of indigenous lands,” Mongabay, April 10, 20202; accessed June 25, 2020, https://news.mongabay.com/2020/04/in-brazil-
covid-19-outbreak-paves-way-for-invasion-of-indigenous-lands/. 
34 Saurabh Sharma and Rupam Jain, “India's mass exodus from cities triggers village property disputes,” Reuters, June 4, 2020; accessed 

June 25, 2020, https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-india-dispute/indias-mass-exodus-from-cities-triggers-village-
property-disputes-idUSKBN23B250?feedType=RSS&feedName=worldNews.  
35 Alana Semuels, “Renters Are Being Forced From Their Homes Despite Eviction Moratoriums Meant to Protect Them,” Time, April 15, 

2020; accessed June 25, 2020, https://time.com/5820634/evictions-coronavirus/; Vincent Lali, “Activists and Cape Town law 
enforcement clash in Khayelitsha,” GroundUp, April 11, 2020; accessed June 25, 2020, https://www.groundup.org.za/article/covid-19-
activists-and-cape-town-law-enforcement-clash-khayelitsha/; Kwasi Gyamfi Asiedu, “China has failed to convince anyone videos of 
Africans being evicted is just a “misunderstanding”,” QuartzAfrica, April 14, 2020; accessed June 25, 2020, 
https://qz.com/africa/1838031/china-downplays-african-evictions-on-coronavirus-blames-us-media/; Mohammad Yusuf, “Kenya Evicts 
7,000 from Slums Despite Coronavirus Pandemic,” VoA, May 19, 2020; accessed June 25, 2020, 
https://www.voanews.com/africa/kenya-evicts-7000-slums-despite-coronavirus-pandemic.  

https://qz.com/africa/1838031/china-downplays-african-evictions-on-coronavirus-blames-us-media/
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Що це означає 
Без системного та гнучкого реагування влади 
на сучасні виклики, системи правосуддя 
зіткнуться з різким зростанням кількості 
спорів щодо виселення, звернення стягнення 
на іпотечні застави та, можливо, спорів, 
пов'язаних із землею. Пошук балансу між 
правами орендодавців та орендарів, 
позикодавців та боржників, а також між 
місцевим населенням та великими 
землевласниками, є необхідним для 
зменшення негативних впливів пандемії 
(зростання бідності, маргіналізації та 
незадоволеності населення). Короткострокові 
фінансові труднощі домовласників можуть 
призвести до зміни права власності на 
нерухомість, що збільшуватиме нерівність.36 

Німеччина заборонила виселення з житла та 
розірвання договорів оренди на вимогу 

орендодавця до квітня 2021. Орендодавці можуть 
звернутися до суду для стягнення боргів орендарів, 

водночас, не можуть їх виселити.37 Південно-
Африканська Республіка заборонила примусове 

виселення з житла  протягом усього карантину.38 

 Як реагувати 
Системам правосуддя потрібні більш обширні 
дані про те, чому виникають спори щодо 
земельних, житлових та сусідських питань. 
Фінансовий тягар житлової кризи повинен 
бути розподіленим справедливо для всього 
суспільства.39 Суди могли б визначити 
пріоритетними спори, які виникли у найбільш 
маргіналізованих місцевостях, щоб зменшити 
можливі збитки, заподіяні затримками 
розгляду справ. Мораторій на виселення дає 
можливість об'єднати спілки орендодавців та 
орендарів для встановлення засад 
справедливих процесів виселення. 
Інвестування у посилення правоспроможності 
громад, а також визнання за громадою прав 
на вирішення житлових та земельних спорів 
призведе до більш рівноправних 
результатів.40  

Гарантії, які надаються у місті Нью-Йорк щодо 
безоплатної правової допомоги для представництва 

інтересів малозабезпечених мешканців, які стикнулися з 
проблемою можливого виселення, скорочують кількість 
випадків виселення на 5 відсотків за рік і призводять до 
значних заощаджень соціальних витрат.41 Уряд Великої 

Британії побудує 6000 житлових одиниць, якими 
довгостроково забезпечуватимуть бездомних людей, які 

проживали у тимчасовому житлі під час карантинних 
обмежень.42 

 

 

 

 
36 Francesa Mari, “ A $60 Billion Housing Grab by Wall Street,” New York Times, March 4, 2020; accessed June 25, 2020, 

https://www.nytimes.com/2020/03/04/magazine/wall-street-landlords.html. 
37 Laura Taylor, “No Evictions: The German Solution to Rent Under the Coronavirus Crisis,” EuroWeekly News, March 26, 2020; 

accessed June 25, 2020, https://www.euroweeklynews.com/2020/03/26/no-evictions-the-german-solution-to-rent-under-the-
coronavirus-crisis/.  
38 Siviwe Breakfast, “COVID-19: South Africa bans evictions during national lockdown,” March 29, 2020; accessed June 25, 2020, 

https://www.thesouthafrican.com/news/covid-19-south-africa-bans-evictions-during-national-lockdown/.  
39 Leilani Farha, “COVID-19 Guidance Note – Protecting Renters and Mortgage Payers,” The Shift, April 8, 2020; accessed July 1, 2020, 

https://www.make-the-shift.org/protecting-housing-from-financialization-building-back-better/. 
40 Kriston Capps, “The Right to Eviction Counsel Is Gaining Momentum,” Bloomberg CityLab, December 13, 2019; accessed June 25, 

2020, https://www.citylab.com/equity/2019/12/eviction-protection-right-to-legal-counsel-tenant-rent-court/603562/.  
41 Ibid.  
42 Aaron Walawalker, “England to provide 3,300 homes for homeless after coronavirus,” The Guardian, May 24, 2020; accessed June 

25, 2020, https://www.theguardian.com/society/2020/may/24/england-to-provide-3300-homes-for-homeless-after-coronavirus.  
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Люди 
Збільшується кількість виселень та 
стягнень за іпотечними 
кредитами, збільшується 
безпритульність, продовольча 
небезпека та економічні труднощі. 
 

Економіка 
Нестабільність цін на ринку 
нерухомості. Дефіцит їжі. Зміна 
структури попиту (особливо на 
комерційну нерухомість). 
Надавачі іпотеки у зоні ризику. 

Суспільство 
Посилюється незадоволеність, 
оскільки громади втрачають 
доступ до житла, землі, природних 
ресурсів та засобів до існування. 
Посилюється нерівність. Ризики 
для здоров'я зростають зі 
зростанням безпритульності або 
перенаселенням існуючого 
житлового фонду. 
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 Сімейні конфлікти 
Як було 
До коронавірусу приблизно 9 відсотків 
правових проблем людей були пов'язані із 
сімейними відносинами: спори щодо виплат 
аліментів на дітей, розлучення, виплат на 
утримання партнера та спадщини. У низці 
країн через дію сімейних законів, які надають 
перевагу чоловікам, мільйони жінок 
стикаються з бар'єрами при спадкуванні чи 
отриманні справедливої частки подружнього 
майна, а багато з них ризикують втратити своє 
житло та засоби для існування через 
розлучення або смерть партнера. 
 
По всьому світу жінки та діти найбільше 
страждають від негативного впливу сімейних 
конфліктів.43  У сімдесят п’яти країнах існують 
обмеження прав жінок на доступ, володіння 
та управління активами.44 

 Як стало 
400 000 смертей у всьому світі до червня 2020 
року від коронавірусної хвороби COVID-19  
додатково збільшить кількість спадкових 
спорів.45  Економічна криза ускладнює  
можливість батькам підтримувати виплати 
аліментів на дитину, а зміна розміру доходів у 
багатьох випадках потребує перегляду 
відповідних угод.46  Збільшення кількості 
розлучень під час карантинних обмежень 
посилює ризик майнових спорів.47  Інвестиції 
в репродуктивне здоров'я та інші послуги, що 
мають важливе значення для  розширення 
економічних можливостей жінок, 
скорочуються.48 

У Гельсінкі, Фінляндія,  на початку квітня цього року на 
розлучення подали на третину більше пар у порівнянні з 

аналогічним періодом у 2019 році.49  Благодійна 
організація у Великій Британії попередила, що тисячі 
дітей стикаються з бідністю через припинені виплати 

аліментів50. 

   

 
43 Task Force on Justice, Justice for All – Final Report. (New York: Center on International Cooperation, 2019), available at 

https://www.justice.sdg16.plus/.  
44 Nayda L. Almodóvar-Reteguis, “Where in the world do women still face legal barriers to own and administer assets?” World Bank 

Blogs, June 18, 2019; accessed June 25, 2020, https://blogs.worldbank.org/opendata/where-world-do-women-still-face-legal-barriers-
own-and-administer-assets. 
45 Kevin Peachey, “Coronavirus: Wills 'being signed on car bonnets' amid lockdown,” BBC News, April 8, 2020; accessed June 25, 2020, 

https://www.bbc.co.uk/news/business-52215141.  
46 Sarah O’Brien, “What to do if you’re struggling to pay child support or alimony during the coronavirus crisis,” CNBC, April 21, 2020; 

accessed June 25, 2020, https://www.cnbc.com/2020/04/21/what-to-do-if-struggling-to-pay-child-support-amid-coronavirus-
crisis.html.  
47 “Turkey’s divorce rates rise since start of coronavirus lockdown,” Daily Sabah, April 6, 2020; accessed June 25, 2020, 

https://www.dailysabah.com/turkey/turkeys-divorce-rates-rise-since-start-of-coronavirus-lockdown/news; Sharmita Dhal and Ali Al 
Shouk, “Coronavirus: Dubai lawyers see sharp spike in divorce enquiries,” Gulf News, April 23, 2020; accessed June 25, 2020, 
https://gulfnews.com/uae/coronavirus-dubai-lawyers-see-sharp-spike-in-divorce-enquiries-1.71128686.  
48 Vanessa Kerry, “Opinion: The economic case for reproductive rights,” Devex, November 20, 2018; accessed July 8, 2020, 

https://www.devex.com/news/opinion-the-economic-case-for-reproductive-rights-93851. 
49 “Helsinki divorces spike during state of emergency,” yle, April 22, 2020; accessed June 25, 2020, 

https://yle.fi/uutiset/osasto/news/helsinki_divorces_spike_during_state_of_emergency/11318029.  
50 “Coronavirus: Children 'face poverty over maintenance cuts'” BBC News, April 22, 2020; accessed June 25, 2020, 

https://www.bbc.co.uk/news/uk-england-52386775.  
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Що це означає 
Зростання випадків спадкувань, розлучень, 
аліментів у той час, коли нормальну роботу 
судів у більшості країн призупинено, 
призведе до затягування часу розгляду 
спорів. Така ситуація може ще більше 
послабити економічну ситуацію сторін. 
Державні заходи, що дозволяють особам, які 
сплачують аліменти, зменшити або 
призупинити їх виплати, створюють загрозу 
економічній безпеці реципієнтів.51 Зростання 
кількості несподіваних випадків смерті 
ускладнить справи щодо спадкування у тих 
ситуаціях, коли спадкодавці не залишили 
заповітів. 
 
Вдови в Кенії були виселені із своїх домівок, оскільки 
вони розглядаються як непосильний тягар під час 
карантину.52 Єгипетські жінки, які залежать від виплат 
аліментів, не змогли звернутися до суду, щоб оскаржити 
їх припинення.53 

 Як реагувати 
Системи правосуддя повинні забезпечити 
захист прав жінок. Криза створює умови для 
скасування законів, які дозволяють чоловікам 
обмежувати економічну участь дружин або 
дискримінувати жінок у праві спадкування. 
Суди могли б надавати пріоритет у розгляді 
справ тим, хто найбільше потребує, особливо 
представникам маргіналізованих груп. 
Перенесення вирішення сімейних спорів в 
онлайн-режим під час і після пандемії може 
зменшити судові витрати, а також стрес від 
взаємодії сторін одна з одною. Письмові та 
відеосвідчення через Інтернет можуть 
зменшити нерівність у доступі до правосуддя.  

У Кенії параюристи допомагають пацієнтам хоспісів із 
невиліковними хворобами поладнати юридичні 

питання перед смертю.54 Клініки юридичної допомоги 
для малозабезпечених жінок та дітей  в Еквадорі 

допомогли збільшити частку жінок, які отримують 
допомогу на дітей.55 

 

Люди 
Збільшення кількості 
спадкових спорів, розлучень та 
інших сімейних спорів. 
Негативний вплив на психічне 
здоров'я. 

Економіка 
Збільшення рівня бідності, 
особливо серед жінок. 
Соціально-економічний вплив 
на дітей впродовж 
подальшого життя. 

Суспільство 
Дестабілізація у сім'ях. Збільшення 
рівня бідності та маргіналізації жінок 
знижує їхню здатність робити внесок 
в економічне відновлення та 
суспільне життя. 
 

 

 
51 Ibid.  
52 Victoria Stanley and Paul Prettitore, “How COVID-19 puts women’s housing, land, and property rights at risk,” World Bank Blogs, May 

5, 20202; accessed June 25, 2020, https://blogs.worldbank.org/sustainablecities/how-covid-19-puts-womens-housing-land-and-
property-rights-risk.  
53 Mirna Abdulaal, “Egypt’s Hidden Pandemic: Domestic Violence On The Rise During COVID-19,” Egyptian Streets, May 1, 2020; 

accessed June 25, 2020, https://egyptianstreets.com/2020/05/01/egypts-hidden-pandemic-domestic-violence-on-the-rise-during-
covid-19/.  
54 Kenya chapter in Vivek Maru and Varun Gauri (eds), Community Paralegals and the Pursuit of Justice. (Cambridge: Cambridge 

University Press, 2018). 
55 World Bank Group, Women, Business and the Law 2018. (Washington DC: International Bank for Reconstruction and 

Development/The World Bank, 2018), p18. 
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Проблеми на роботі, у 
формальному та неформальному 
(тіньовому) секторах 

 

Як було 
У “докоронавірусні” часи 8 відсотків правових 
потреб людей у всьому світі були пов'язані з 
працевлаштуванням або їхнім бізнесом.56 
Люди страждають від утисків, дискримінації 
або браку безпеки на робочому місці; 
позбавляються зарплати, пільг чи ліцензій; їх 
несправедливо звільняють. Дві третини 
працівників мають проблеми, пов'язані з 
роботою у неформальному (тіньовому) 
секторі.57 

Після фінансової кризи 2008 року в Нью-Йорку 
Товариство правової допомоги повідомило про 30-

відсоткове збільшення  попиту на їхні послуги через 
справи, що пов'язані із зайнятістю.58 У країнах, що 

розвиваються, 70 відсотків працюючих жінок 
працевлаштовані у неформальному (тіньовому) секторі, 

де захист прав найманих працівників відсутній або 
слабкий.59  

 Що змінилося 
Карантин позбавив права на працю багатьох 
працівників з 2,1-мільярдного неформального 
(тіньового) ринку праці, тим самим  
підвищивши їхню вразливість до бідності, 
експлуатації та загрози здоров’ю.60 
Економічний спад призвів до зростання рівня 
безробіття та банкрутств,61найбільше 
постраждали молодь та маргіналізовані 
особи.62  Програми фінансової підтримки є 
помічними для окремих осіб, але доступ до 
них є часто проблематичним. Пандемія також 
збільшила ризики для тих, хто працює на 
робочому місці в безпосередній близькості до 
інших. 

За оцінками кожен десятий індієць втратив роботу.63  
Заходи щодо стримування COVID-19 знизили рівень 

доходів неформально зайнятих працівників більш ніж на 
50 відсотків (мова йде про працівників із  низьким рівнем  

доходів).64 

   

 
56 World Justice Project, “Measuring the Justice Gap: A People-Centered Assessment of Unmet Justice Needs Around the World” (Task 

Force on Justice, background paper, April 2019). 
57 International Labour Organization, Women and men in the informal economy: A statistical picture. Third edition. (Geneva: ILO, 2018); 

accessed June 25, 2020, https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_626831/lang--en/index.htm. 
58 Emily Savner, “Expand Legal Services Now,” Brennan Center for Justice, June 28, 2010; accessed June 25, 2020, 

https://www.brennancenter.org/our-work/analysis-opinion/expand-legal-services-now. 
59 United Nations, Policy Brief: The Impact of COVID-19 on Women. (New York: UN, 2020); accessed June 25, 2020, 

https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/policy-brief-the-impact-of-covid-
19-on-women-en.pdf?la=en&vs=1406. 
60 World Justice Project, “Measuring the Justice Gap: A People-Centered Assessment of Unmet Justice Needs Around the World” (Task 

Force on Justice, background paper, April 2019). 
61 Paul Cullen, Jennifer Bray and Vivienne Clarke, “Coronavirus: Irish death toll rises to 1,339 as public urged to ‘preserve progress’ 

made,” Irish Times, May 5, 20202; accessed June 25, 2020, https://www.irishtimes.com/news/ireland/irish-news/coronavirus-
payments-unsustainable-in-long-term-warns-doherty-1.4245289.  
62 United Nations, Policy Brief: The Impact of COVID-19 on Women. (New York: UN, 2020); accessed June 25, 2020, 

https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/policy-brief-the-impact-of-covid-
19-on-women-en.pdf?la=en&vs=1406; Otis R Taylor, “Living in Oakland is ‘hell’? President Trump shows his true colors,” San Francisco 
Chronicle, June 29, 2020; accessed July 1, 2020, https://www.sfchronicle.com/bayarea/otisrtaylorjr/article/Living-in-Oakland-is-hell-

President-shows-15372434.php?fbclid=IwAR3WGTjd3TRkuf8pTrac0AWKtMauy6INoiEvgX9XuEaZ7SymAJbAdEX-qOQ. 
63 Mahesh Kulkarni, “Pandemic Impact: Coronavirus may swallow one in 10 jobs in India,” April 29, 2020; accessed June 25, 2020, 
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64 International Labour Organization, “COVID-19 crisis and the informal economy 

Immediate responses and policy challenges,” ILO Brief, May 20202; accessed June 25, 2020, 
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Що це означає 
Зростання неформального (тіньового) ринку 
праці збільшить кількість незахищених 
законом робітників.65 Труднощі, які зазнає 
сільське господарство, призводять до 
зростання цін на продукти харчування.66 
Сфера правосуддя буде відчувати зростаючий 
попит на допомогу, що пов'язана із 
зверненнями за соціальними виплатами, 
банкрутством та трудовими спорами, 
включаючи питання, які пов'язані з безпекою 
в контексті COVID-19. Масове безробіття 
збільшить попит на правову допомогу. 
Експлуатація та зловживання стосовно 
працівників, які відчайдушно чіпляються за 
свою роботу,  може посилитися. 
 

Сімдесят один відсоток американців, які подали заявки 
на допомогу по безробіттю в березні 2020 року, не 

отримали її до кінця квітня.67  У Південній Африці водії 
автобусів страйкували через те, що не були забезпечені 

засобами індивідуального захисту та тестуванням.68 

 Як реагувати 
Уряди можуть розширити доступ до правової 
допомоги щодо проблем, які пов'язані із 
зайнятістю, розширити субсидії та полегшити 
офіційну реєстрацію неформальних 
працівників та підприємств.69 Гарячі лінії 
неурядових організацій або профспілок 
можуть допомогти працівникам анонімно 
повідомити про проблеми безпеки на 
робочому місці. Нові заходи соціального та 
правового захисту потребують колективного 
обговорення задля захисту здоров'я 
працівників та убезпечення їх від експлуатації 
та зловживань.70  Сектор юстиції може 
запобігати банкрутству підприємств, які 
стикаються з тимчасовими фінансовими 
кризами, через внесення змін до законів про 
неплатоспроможність.71 Спрощення 
реєстрації нових підприємств та правові 
консультації для підприємців можуть 
допомогти звільненим працівникам стати на 
ноги.72  

Розширення програм правової допомоги в Китаї надало 
можливість працівникам-мігрантам повернути мільйони 
доларів невиплаченої заробітної плати та компенсацій.73  
Навчання суддів у Пакистані для прискорення руху справ 

призвело до скорочення затримок та збільшення 
кількості нових реєстрацій бізнесу та заявок на 

отримання кредитів для бізнесу.74 

 

 
65 Amolo Ng’weno and David Porteous, “Let’s Be Real: The Informal Sector and the Gig Economy are the Future, and the Present, of  
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Informal Economy: A Statistical Picture, 3rd ed. (Geneva: International Labour Organization, 2018); accessed June 25, 2020, 
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Люди 
Масове безробіття та 
банкрутство. Збільшення ризиків 
для безпеки та занепокоєння 
працівників ключових галузей 
промисловості, які мусять бути 
присутніми на робочих місцях. 

Економіка 
Знижений попит створює 
замкнуте коло для 
економічних процесів та 
призводить до економічної 
депресії. 
 

Суспільство 
Збільшення бідності та нерівності. 
Безробіття знижує соціальну 
згуртованість. Невиплата 
заробітних плат державним 
службовцям, у тому числі 
правоохоронцям. 
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Гроші, борги та проблеми 
споживачів 

Як було 
Тридцять відсотків правових проблем, які 
виникли у людей протягом двох років до 2019 
року, пов'язані з грошима, боргами та 
споживчими питаннями.75 Як у покупців, у них 
виникали проблеми із виплатою 
заборгованості, погрозами колекторів, з 
доступом до комунальних послуг або 
отриманням компенсації за неякісні товари чи 
послуги. Як продавці, вони мали труднощі зі 
стягненням своїх позик.   
 

25 відсотків справ у цивільних судах Сполучених Штатів 
Америки становлять справи щодо заборгованостей, в 

яких у більшості випадків інтереси відповідачів не були 
представлені адвокатами.76 

Центр медіації для громадян у Лагосі, Нігерія, вирішив 58 
відсотків боргових справ засобами медіації.77 

 Що змінилося 
Через збільшення рівня безробіття та масові 
банкрутства, пандемія COVID-19 загрожує 
фінансовій безпеці сотень мільйонів людей, 
оскільки договори не виконуються, рахунки 
не сплачуються, а виплати за кредитами 
прострочуються. Державний борг 
збільшується, населення може бути вимушене 
брати приватні позики для підтримки базових 
потреб життєдіяльності. Збільшуються 
корпоративні зловживання, такі як завищення 
цін,78зростання процентних ставок та відмова 
виплачувати відшкодування.79 Соціальні 
виплати, що мали б допомогти людям у 
подоланні впливів пандемії, опиняються у 
кредиторів.80  

Споживча заборгованість у Китаї зросла на 10 
відсотків за рік.81 У Великій Британії кожному 

п'ятому загрожує суворе покарання, оскільки вони 
не можуть оплатити рахунки.82 
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Що це означає 
У системах правосуддя спостерігатиметься 
різке зростання кількості справ, які пов’язані 
із боргами, і враховуючи те, що суди на час 
карантину переважно закриті, кількість 
нерозглянутих справ швидко зростатиме.83  
Затримка у вирішенні спорів може призвести 
до банкрутства людей та підприємств. 
Примусове стягнення боргу занурить людей у 
замкнене коло проблем: бідність,84 
збільшення боргу та посилений стрес.85 Якщо 
корпорації отримують допомогу для 
запобігання банкрутству, а люди - ні, то 
народний гнів є неминучим. 

За прогнозами, у Великій Британі  після карантину 
час очікування розгляду судових справ збільшиться 

на понад 70 відсотків.86 Індійські банки очікують 
подвоєння безнадійної заборгованості.87 

 Як реагувати 
Урядам необхідно регламентувати практику 
кредитування, розглянути програми виплат 
боргів для фізичних осіб та співпрацювати з 
бізнес-асоціаціями, щоб зменшити боргове 
навантаження на людей. Альтернативи судам, 
в тому числі застосування сучасних 
технологій, є кращими способами вирішення 
справ щодо невеликих боргів. У той же час 
людям із складнішими справами має 
надаватися  недорога правова допомога.88 
Необхідно заборонити принизливі практики 
вимагання повернення боргів89 та скасувати 
кримінальні санкції за несплату боргу. 

У Болгарії на час карантину було призупинено вимогу 
внесення обов'язкових виплат за кредитними 

договорами, при цьому штрафи та інші додаткові 
платежі не нараховуються.  Також заборонено 

виселення.90 Суди в США зупинили кредиторів у 
“захопленні” виплат соціальної допомоги на час 

карантину.91 
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Люди 
Прострочена заборгованість та 
позики під високі відсотки для 
задоволення основних потреб 
збільшують бідність та ризик 
криміналізації. 

 

 

Економіка 
Поганий стан здоров'я та 
бідність людей сповільнюють 
економічне відновлення. 
Поведінка “відчайдушних” 
підприємств у важко 
постраждалих секторах 
послаблює довіру. 

 

Суспільство 
“Пастки” бідності та боргів 
посилюють стрес, гнів,  
хвилювання та лягають 
додатковим тягарем на систему 
правосуддя. 
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Доступ до державних послуг та їх 
якість 

Як було 
Близько 19 відсотків правових проблем, про 
які люди повідомляють у всьому світі, 
стосуються труднощів із доступністю якісних 
державних послуг. Це стосується послуг 
охорони здоров'я, освіти, постачання води та 
електроенергії, санітарії, оформлення пільг та 
документів, що необхідні для підтвердження 
громадянства чи місця проживання.92 
Маргіналізовані та малозабезпечені люди 
піддаються найбільшому ризику браку 
відповідних документів та неможливості 
доступу до послуг.  
 

132 мільйони дівчат по всьому світу не навчаються в 
школі.93 У США лише 15 відсотків  мігрантів-працівників 

ферм мають регулярний доступ до медичної допомоги.94 

 Як стало 
Заходи з протидії коронавірусу включали 
закриття шкіл та нехтування іншими, окрім 
COVID-19, проблемами зі здоров’ям людей.95  
Доступ до води став важливішим з огляду на 
необхідність регулярно мити руки. Стали 
очевидними нерівності в доступі до охорони 
здоров’я, оскільки заможним 
забезпечувалися послуги охорони здоров'я, у 
яких відмовляли незаможній більшості.96  
Програми економічної допомоги збільшують 
навантаження на бюрократичний апарат, а 
також “забирають” кошти, які були 
передбачені на інші державні послуги. 
Закриття судів означає те, що надання послуг 
правосуддя у відповідь на зростаючий попит 
опинилося під загрозою. 

На півдні Франції заможні мешканці ексклюзивного 
закритого району отримали доступ до тестування на 
антитіла навіть тоді, коли лікарні не були спроможні 

перевірити всі термінові випадки.97  У Сполучених 
Штатах Америки великий бізнес “захоплює” 

стимулюючі виплати, тоді як менші підприємства їх 
не отримують98 
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Що це означає 
 У Нью-Йорку після фінансової кризи 2008 
року попит на правові послуги, що пов’язані з 
доступом до медичної допомоги, за рік зріс 
на 40 відсотків. Зважаючи на нинішню 
пандемійну кризу, цей попит, ймовірно, 
зросте ще більше. 99 Попит на доступ до 
життєво важливих послуг, таких як 
водопостачання, швидше за все, збільшиться, 
навіть якщо надання деяких послуг 
припиниться через несплачені рахунки чи 
визнання постачальників 
неплатоспроможними. Зростаючий попит на 
фінансову допомогу потребуватиме нових 
знань та навичок у правових системах, 
урядових фінансових департаментів та 
профспілок.100  
Три чверті британських адвокатів вважають, що 
громадськість не може отримати доступ до "прийнятного 
рівня правосуддя" під час пандемії.101 Уряди країн, 
включаючи Індію та Велику Британію, стикаються з 
правовими проблемами через неспроможність 
забезпечити населення необхідною кількістю засобів 
індивідуального захисту та лікарняних ліжок.102 

 Як реагувати 
Щоб виплати соціального захисту досягли 
своїх цілей, акторам систем правосуддя 
потрібноінформувати маргіналізованих 
одержувачів про їхні права та допомогти їм 
отримати доступ до виплат. Соціальний 
захист має бути поширеним на тих, хто 
проживає у неформальних поселеннях. 103 
Епідемія - це можливість врегулювати на рівні 
законодавства питання надання послуг на 
випадок надзвичайних ситуацій. Якщо такі 
“надзвичайні” заходи будуть відображені в 
законі, то урядовцям буде складно їх 
скасувати. Слід підтримувати людей у захисті 
своїх прав на послуги, які були скасовані. 

Уряд Аргентини заборонив постачальникам 
комунальних послуг відключати споживачів під час 

пандемії. 104 Волонтери Південноафриканської 
неурядової організації "Чорний пояс" на підставі 

меморандуму про взаєморозуміння повідомляють 
місцевому самоврядуванню та національному уряду 

про ефективність надання місцевих послуг. Дані 
використовуються для виявлення тенденцій та 

проблем.105 
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100 Jessica Darling, “Pro Bono Net Responds to Increased Need During COVID-19,” ProBono.net, April 17, 2020; accessed June 25, 2020, 

https://www.connectingjusticecommunities.com/need-during-covid-19/2020/04/.  
101 Rajeev Syal, “Coronavirus could cause 'unprecedented' backlog of court cases,” The Guardian, April 29, 2020; accessed June 25, 

2020, https://www.theguardian.com/law/2020/apr/29/coronavirus-could-cause-unprecedented-backlog-court-cases. 
102 “Delhi govt’s decisions on Covid-19 were legally untenable: Opposition,” Hindustan Times, June 9, 2020; accessed June 25, 2020, 

https://www.hindustantimes.com/delhi-news/delhi-govt-s-decisions-on-covid-19-were-legally-untenable-opposition/story-
Ow4sEusBDMl7L14B0GqHSO.html; “Families of healthcare staff who die from coronavirus could claim for more than £60,000,” The 
Conversation, April 30, 2020; accessed June 25, 2020, https://theconversation.com/families-of-healthcare-staff-who-die-from-
coronavirus-could-claim-for-more-than-60-000-137573; Denis Campbell, “UK ministers face legal challenge for refusal to order PPE 
inquiry,” The Guardian, June 8, 2020; accessed June 25, 2020, https://www.theguardian.com/society/2020/jun/08/uk-ministers-face-
legal-challenge-for-refusal-to-order-ppe-inquiry.  
103 Annie Wilkinson and Contributors, “Local response in health emergencies: key considerations for addressing the COVID-19 

pandemic in informal urban settlements,” Environment and Urbanization, May 5, 2020; accessed July 1, 2020, 

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0956247820922843. 
104 “Government decree blocks providers from cutting utilities for three months,” Buenos Aires Times, March 25, 2020; accessed June 

25, 2020, https://www.batimes.com.ar/news/economy/government-decree-blocks-providers-from-cutting-utilities-for-three-
months.phtml.  
105 South Africa chapter in Vivek Maru and Varun Gauri (eds), Community Paralegals and the Pursuit of Justice. (Cambridge: Cambridge 

University Press, 2018). 
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Люди 
Нерівний доступ до послуг 
для маргіналізованих груп. 
Неможливість сплатити за 
медичні, освітні та 
комунальні послуги. 

Економіка 
Неспроможність систем 
соціального захисту поглиблює 
економічний спад та збільшує 
соціальну нерівність.  

Суспільство 
Обмежений доступ до води та 
медичних послуг посилює загрозу 
громадському здоров’ю. Зниження 
довіри до здатності уряду надавати 
послуги. 

 

 

 

“Всі” у правосудді для всіх  
"Нема справедливості - нема миру" - цей заклик вивів сотні тисяч людей на вулицю, 
коли протести "Чорні життя мають значення", розпочавшись у Сполучених Штатах, 
поширилися по всій земній кулі. 

Ця хвиля протестів, що була спричинена жорстокістю поліції, далеко не унікальна. Багато 
інших країн зазнали протестів та незахищеності, оскільки існуюча нерівність та моделі 
структурної дискримінації посилюються внаслідок впливу пандемії на громадське 
здоров'я та вжитих урядами заходів для обмеження її поширення. 

Тягар економічного впливу найбільше впаде на ті групи населення, що не мають 
домінуючого статусу, посилюючи також свій тиск на групи, яким вже відмовлено в 
економічних та соціальних можливостях.106 Замість подальшого закріплення 
дискримінації, системи правосуддя повинні активно охоплювати тих, хто є найбільш 
знедолений. 

Наступні стратегії підтримають цю трансформацію: 

▪ Системи правосуддя повинні перенаправляти фінансування з примусових 

підходів кримінальної юстиції на орієнтовані на людей послуги, що відповідають 

потребам у правосудді відносно житла, працевлаштування та державних послуг. 

▪ Політики у галузі правосуддя слід переоцінити, щоб визначити їх вплив на ті групи 

населення, які маргіналізовані через расу, етнічну приналежність, касту, 

міграційний статус, інвалідність, бідність, гендерну ідентичність та вік. 107 Ті 

політики, які загострюють проблеми, слід реформувати або відмовитись від них.  

▪ Лідери систем правосуддя повинні використовувати системи правосуддя для 

економічного розширення можливостей жінок шляхом забезпечення всіх жінок 

документами, які необхідні для участі в економічному житті, скасування законів, 

 
106 Task Force on Justice, Justice for All – Final Report. (New York: Center on International Cooperation, 2019), available at 

https://www.justice.sdg16.plus/.  
107 See, for example: UN Women, IDLO, UNDP, UNODC, World Bank and The Pathfinders for Peaceful, Just and Inclusive Societies, 

Justice for Women Amidst COVID-19. (New York: UN Women, IDLO, UNDP, UNODC, World Bank and The Pathfinders for Peaceful, Just 
and Inclusive Societies, 2020); accessed June 25, 2020, https://bf889554-6857-4cfe-8d55-
8770007b8841.filesusr.com/ugd/6c192f_c5e1d5d3515e443dabde708e9221a3cb.pdf; International Labour Organization, Women and 
men in the informal economy: A statistical picture. Third edition. (Geneva: ILO, 2018); accessed June 25, 2020, 
https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_626831/lang--en/index.htm. 
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що дискримінують жінок, та підтримки маргіналізованих жінок у забезпеченні їх 

економічних прав.108  

▪ Потрібна нова увага до молодого покоління, економічному майбутньому якого 

пандемія загрожує непропорційно. Молодь, яка конфліктує із законом, повинна 

бути реабілітована за допомогою моделей диверсії або відновлювального 

правосуддя та забезпечена навичками, необхідними для використання 

економічних можливостей.109 

▪ Лідери систем правосуддя можуть співпрацювати з приватним сектором, щоб 

посилити його роль у запобіганні зловживанням, просуванні реформ та інтеграції 

економічної справедливості як невід’ємної частини успішності бізнесу та стійкості 

ланцюгів поставок.110  

▪ Громади повинні бути успроможнені використовувати закон для захисту своїх 

економічних прав та доступу до державних послуг. Надавачі послуг з посилення 

правової спроможності, включаючи ті організації, що мобілізують активність 

громад та допомагають виявляти й боротися зі структурною несправедливістю, 

повинні отримувати збільшене фінансування та захист. 

▪ Правосуддя повинно бути наближене до людей та громад. Створення 

громадських центрів правосуддя у маргіналізованих громадах та районах, які 

вирішують економічні та правові проблеми та перенаправляють людей до 

державних служб, дозволить ефективніше вирішувати соціальні проблеми та 

зменшувати нерівність. 

▪ Лідери систем правосуддя повинні терміново вирішити проблему, коли сектор 

юстиції сприяє зубожінню людей та збільшенню нерівності. Така політика, як 

ув’язнення годувальників за незначні злочини, зловживання ліцензійними 

нормами та інші напади на неформальних чи документально оформлених 

працівників, надмірне використання штрафів та надмірна застава і судовий збір, 

дискримінує маргіналізованих та закріплюють бідність. 

 
108 High-level Group on Justice for Women, Justice for Women - High-level Group Report. (New York: UN Women, IDLO, World Bank 

and Task Force on Justice, 2019). 
109 Office of the Special Representative of the Secretary General on Violence Against Children, Promoting restorative justice for 

children. (New York: United Nations, 2013), p34. 
110 Maha Jweied, Access to Justice is Good for Business - Policy Brief. (Washington DC: National Legal Aid & Defender Association, 

2019). 
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Розділ IІ 

Як системи правосуддя можуть сприяти 

відновленню 

Ще до спалаху пандемії коронавірусу, інституції правосуддя були перевантажені, 

недофінансовані, повільні та віддалені від тих, яким вони повинні служити.111  

Без кардинальних змін економічні наслідки COVID-19 спричинять попит, у якому 

системи правосуддя можуть потонути саме тоді, коли вони найбільше потрібні 

суспільству.  

Це шанс по-іншому подивитися на системи правосуддя, визнаючи, що багато 

інших установ та секторів можуть зіграти свою роль у запобіганні та вирішенні 

правових проблем. 

Це також можливість переосмислити ті переваги, які створюють інвестиції у 

правосуддя - для людей, які мають правові проблеми, для того, як ми генеруємо 

та розподіляємо суспільний дохід, для того, як надаються державні послуги, і для 

того, як ми живемо разом у наших громадах та суспільстві. 

У цьому розділі ми запропонували сім стратегій, які дозволять системам 

правосуддя відповісти на виклики, швидко розширюючи інструментарій 

вирішення найактуальніших проблем, знаходячи шляхи для розірвання 

замкненого кола проблем та успроможнюючи людей і постраждалі громади 

прямувати до відновлення. 

 
111 Task Force on Justice, Justice for All – Final Report. (New York: Center on International Cooperation, 2019), available at 

https://www.justice.sdg16.plus/.  
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Як системи правосуддя можуть сприяти 

відновленню 

1. Передбачити попит  
Системи правосуддя зазнають значних затримок у 
своїй роботі через наслідки пандемії.112 У міру 
накопичення цих відставань, лідерам сфери 
правосуддя буде важливо проаналізувати та зрозуміти 
фактичний та ймовірний обсяг навантаження. 
Прогнозування подальшого розвитку подій та 
виявлення закономірностей дадуть їм змогу 
організуватися та адаптувати свій спосіб роботи.  

Оскільки економічна криза вплинула абсолютно на всі 
домогосподарства, то люди, які найбільше потребують 
соціального захисту і пільг, у цій ситуації відчувають 
найбільші труднощі в доступі до цього захисту. 
Поєднання результатів опитувань правових потреб з 
даними про попередні фінансові чи природні 
катаклізми може допомогти тим, хто формує політику у 
сфері правосуддя, передбачити, які правові проблеми 
будуть виникати, де і для кого.113  

Попередній досвід економічних спадів демонструє, 
наскільки є взаємопов’язаними правові проблеми.114 
Прогнозування виникнення проблем та їх 
взаємозв'язку може стимулювати раннє втручання для 

  

 Канадський громадський центр 
адвокації та правової допомоги 
створив трихвилинний опитувальник, 
щоб поцікавитися у своїх клієнтів та 
партнерів про їхні правові проблеми та 
інформаційні потреби під час пандемії 
та про те, яких послуг вони 
потребують.116 

 У Пакистані за програмою, яка 
спрямована на підвищення 
ефективності діяльності системи 
правосуддя, навчають суддів 
методикам управління рухом справ. 
Програма допомогла суддям 
опрацьовувати на 25 відсотків більше 
справ, ніж раніше.117 

 Служба по роботі з іпотечними 
проблемами у Новому Південному 
Уельсі, Австралія, виявляє людей та 
громади, які перебувають у ризику 
неповернення іпотечного кредиту. 
Служба на ранньому етапі виникненні 
проблеми пропонує допомогу у вигляді 
фінансових та правових консультацій. 
Це призвело до зменшення ризику 
направлення таких справ до суду та 
значного збільшення кількості людей, 

 
112 See by way of example: Walter Menya, “Courts reopen as Judiciary, Executive row rages,” Daily Nation, June 10, 2020; accessed 

June 25, 2020, https://www.nation.co.ke/kenya/news/courts-reopen-judiciary-executive-row-rages-655266; Marcel Haenen, “40.000 
strafzaken liggen op de plank,” nrc.nl, April 30, 2020; accessed June 25, 2020, https://www.nrc.nl/nieuws/2020/04/30/40000-
strafzaken-liggen-op-de-plank-a3998426; Alan Feuer, Nicole Hong, Benjamin Weiser and Jan Ransom, “N.Y.’s Legal Limbo: Pandemic 
Creates Backlog of 39,200 Criminal Cases,” June 22, 2020; accessed June 25, 2020, 
https://www.nytimes.com/2020/06/22/nyregion/coronavirus-new-york-courts.html. 
113 “Florida Civil Legal Aid,” accessed July 6, 2020, 

https://srln.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=5463de01fbca4c96a3dd456616db596e. 
114 C Coumarelos, D Macourt, J People, H M MacDonald, Z Wei, R Iriana and S Ramsey, Legal Australia-Wide Survey: legal need in 

Australia. (Sydney: Law and Justice Foundation of NSW, Sydney, 2012); accessed June 25, 2020, 
http://www.lawfoundation.net.au/ljf/app/BA6B1B64BE3EF774CA257B8900828C94.html; Ab Currie, The Legal Problems of Everyday 
Life - The Nature, Extent and Consequences of Justiciable Problems Experienced by Canadians. (Ottawa: Department of Justice Canada, 
undated), Chapter V, footnote 175; accessed June 25, 2020, https://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/csj-sjc/jsp-sjp/rr07_la1-
rr07_aj1/p51.html#ftn175; Pascoe Pleasence, Nigel J. Balmer, Alexy Buck, Aoife O'Grady and Hazel Genn, “Multiple Justiciable 
Problems: Common Clusters and Their Social and Demographic Indicators,” Journal of Empirical Legal Studies, Volume 1, Issue 2, July 
2004, pages 301-329; accessed June 25, 2020, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1740-1461.2004.00009.x. 
116 Pathfinders for Peaceful, Just and Inclusive Societies, “The Canadian poverty law clinic that kept putting people first during a 

pandemic,” Medium, June 17, 2020; accessed July 1, 2020, https://medium.com/sdg16plus/the-canadian-poverty-law-clinic-that-kept-
putting-people-first-during-a-pandemic-58ada4c749ec. 
117 M Chemin, “The impact of the judiciary on entrepreneurship: Evaluation of Pakistan's "Access to Justice Programme",” Journal of 

Public Economics. 93(1-2), 114-125, 2009. As cited in Alexander et al, “Literature Review of Impact Evaluations on Rule of Law and 
Governance Programming Report prepared for USAID’s Center of Excellence on Democracy, Human Rights, and Governance (DRG),” 
June 2013; accessed June 25, 2020, https://www.3ieimpact.org/sites/default/files/alexander_et_al_2013_rule_of_law.pdf. 

https://srln.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=5463de01fbca4c96a3dd456616db596e
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профілактики ускладнення правових проблем та 
виникнення їх замкнених кіл. 115 Адаптація надавачами 
правових послуг своїх внутрішніх операцій може 
допомогти ефективніше вирішувати справи, зменшити 
кількість затримок та запобігти перевантаженню 
систем.  

які залишилися мешкати у своїх 
домівках.118 

 

 

 

  2. Інвестувати у особистий 
контакт  
Установи формальної системи правосуддя часто 
сприймаються як складні та відлякуючі, до того ж 
більшість людей віддають перевагу особистому 
контакту перед письмовим зверненням. Незважаючи 
на те, що через пандемію безпосередній контакт 
обмежений майже у всіх країнах, пряме спілкування 
все ж можливе телефоном або через Інтернет. 

Зазвичай надавачі правових послуг покладаються на 
документи та письмове листування, але вирішення 
правових проблем за допомогою безпосереднього 
особистого спілкування може створити можливості для 
більш гнучкого та швидшого вирішення цих проблем. 
119 Доведено, телефонний дзвінок перед 
відправленням письмового повідомлення зменшує 
кількість процедур оскарження.120 Виправляючи 
наслідки пандемії, системи правосуддя, які інвестують 
у телефонну або онлайн-взаємодію, можуть зменшити 
своє навантаження.  

Розуміння процедур дозволяє людям обирати з 
можливих варіантів та краще вирішувати свої 
проблеми. Довірені посередники, включаючи групи 

Муніципалітет Ліми, Перу, проводить 
телефонне консультування для 
економічно вразливих людей похилого 
віку та осіб з інвалідністю, які 
мешкають у місті. Програма пропонує 
медичну, психологічну та правову 
підтримку та допомагає отримати 
доступ до державної субсидії для 
бідних домогосподарств, яка надається 
у межах боротьби з поширенням 
коронавірусу.122  

 

Національний омбудсмен Нідерландів 
переніс усі письмові процедури на 
особистий контакт по телефону. Це 
підвищило задоволеність процесом, 
ефективність розгляду справ та 
стійкість рішень.123 

 

Коли медичні працівники в Японії 
повідомили про збільшення з початком 
пандемії кількості домагань на 
робочому місці, Міністерство юстиції 
створило веб-сторінку, яка 
перенаправляє користувачів на гарячі 

 

 
115 Open Society Justice Initiative, “Strengthening Access to Civil Justice 

with Legal Needs Surveys,” Briefing Paper, April 9, 2018; accessed June 25, 2020, https://www.justiceinitiative.org/uploads/ddb88dcf-
25bc-4fcd-bceb-aa5735c92461/strengthening-access-to-civil-justice-with-legal-needs-surveys-20180628.pdf. 
118 Law Council of Australia, The Justice Project Final Report. (Sydney: Law Council of Australia, 2018); accessed June 23, 2020, 

https://www.lawcouncil.asn.au/files/web-pdf/Justice%20Project/Final%20Report/Introduction%20and%20Overview.pdf.  
119 Gabriella Bekman, “Change programme National ombudsman of the Netherlands,” accessed June 23, 2020, 

https://www.nationaleombudsman.nl/uploads/change_programme_national_ombudsman_of_the_netherlands_dublin_version.pdf.   
120 Vincent Van Stipdonk, “Interview: Een beller is sneller,” (Amsterdam, The Netherlands: Bestuurswetenschappen, 2013); Kees van  

den Bos, Lynn van der Velden and E. Allan Lind, “Empirical evidence for the role of perceived procedural justice in citizens’ reactions  to 

government decisions and the handling of conflicts,” (The Netherlands, USA: Utrecht University, Ministry of the Interior and Kingdom 
Relations the Netherlands, Fuqua School of Business Duke University, undated). 
122 Municipilidad de Lima, “Realizan Monitoreo Telefónico a Personas Adultas Mayores y con Discapabilidad,” accessed July 1, 2020, 

http://www.munlima.gob.pe/noticias/item/39941-realizan-monitoreo-telefonico-a-personas-adultas-mayores-y-con-discapacidad. 
123 Gabriella Bekman, “Change programme National ombudsman of the Netherlands,” accessed June 23, 2020, 

https://www.nationaleombudsman.nl/uploads/change_programme_national_ombudsman_of_the_netherlands_dublin_version.pdf.  
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лінії з питань протидії буллінгу та 
домагань.124 

громадянського суспільства та незалежних радників, 
також повинні відігравати центральну роль у зручному 
наданні правової інформації тим, хто найбільше її 
потребує.121  

 

3. Працювати з кластерами 
проблем 
Правові проблеми часто мають кластерну структуру. 
Проблема зі здоров'ям, яка посилюється відсутністю 
доступу до медичних послуг, може спричинити 
проблеми на роботі або призвести до дискримінації 
під час прийому на роботу. 125 Безробіття може 
спричинити зростання боргів, а фінансові труднощі – 
посилити насильство в сім'ї. Це насильство, в свою 
чергу, може послабити економічну участь жінок, 
зашкодити освіті та кар’єрним перспективам дитини.126 

Раннє втручання може розірвати ці замкнені кола, 
особливо якщо проблеми людей вирішуються цілісно, 
наприклад, шляхом об'єднання правових служб, служб 
охорони здоров'я та зайнятості. Пріоритет для 
інтересів та потреб людини, на відміну від опори на 
інституційну структуру та її стандартизовані підходи, 
може зміцнити мережі та створити спроможність до 
тривалих змін.127  

Недомінантні групи частіше стикаються з кластерами 
правових та інших проблем. 128 Орієнтація на 
маргіналізовані громади за допомогою інтегрованих 

  

 В Аргентині понад 90 центрів доступу 
до правосуддя надають правову, 
соціальну та психологічну підтримку 
людям у вразливих громадах. 
Мультидисциплінарний підхід 
передбачає спільну роботу юристів, 
соціальних працівників та психологів.129 

 У Кенії Центр правової допомоги 
Елдорету співпрацює із закладом 
охорони здоров’я, щоб забезпечити 
«єдине вікно» для медичної та 
правової допомогу. Центр надає 
комплексну підтримку людям, які 
постраждали від ВІЛ, а також жертвам 
сексуального та гендерно зумовленого 
насильства.130 

  
Британська служба правових 
консультацій регулярно публікує дані, 
які демонструють, як запити на її 
послуги сигналізують про правові 
потреби, що виникають у різних, часто 
взаємопов’язаних областях.131 

 
124 International Labour Organization, “COVID-19 and the world of work: Impact and policy responses,” ILO Monitor 1st Edition, March 

18, 2020; accessed June 25, 2020, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---
dcomm/documents/briefingnote/wcms_738753.pdf. 
121 The Law Foundation of Ontario, “New research explores the role of community workers who help people with legal problems,” May  

24, 2018; accessed July 1, 2020, https://lawfoundation.on.ca/news/legal-help-on-the-frontlines/. 
125 C Coumarelos, P Pleasence, & Z Wei, “Law and disorders: illness/disability and the experience of everyday problems involving the 

law,” Justice issues paper 17, 2013, Law and Justice Foundation of NSW, Sydney; accessed June 25, 2020, 
http://www.lawfoundation.net.au/ljf/app/&id=187BFC9DE888BE81CA257BEA0019ECDF; Hazel Genn, “When Law is Good for Your 
Health: Mitigating the Social Determinants of Health through Access to Justice,” Current Legal Problems, Volume 72, Issue 1, 2019, 
Pages 159–202, https://doi.org/10.1093/clp/cuz003.  
126 Jennifer S Rosenberg and Denise A Grab, Supporting Survivors – The Economic Benefits of Providing Civil Legal Assistance to 

Survivors of Domestic Violence. (New York: Institute for Policy Integrity, 2015; accessed July 1, 2020, 
http://policyintegrity.org/documents/SupportingSurvivors.pdf. 
127 Jenny Anderson, “A social activist’s radical plan to use human relationships to fix the broken economy,” Quartz, January 21, 2020; 

accessed July 6, 2020, https://qz.com/1784894/hilary-cottams-radical-plan-to-use-human-relationships-to-fix-the-broken-economy/. 
128 Law Council of Australia, The Justice Project Final Report. (Sydney: Law Council of Australia, 2018); accessed June 23, 2020, 

https://www.lawcouncil.asn.au/files/web-pdf/Justice%20Project/Final%20Report/Introduction%20and%20Overview.pdf.  
129 Pathfinders for Peaceful, Just and Inclusive Societies, “The Argentinians who Bring Justice to the People who Need it Most,” 

Medium, March 1, 2019; accessed June 25, 2020, https://medium.com/sdg16plus/the-argentinians-who-bring-justice-to-the-people-
who-need-it-most-efee671c0043.  
130 Open Society Foundations, Bringing Justice to Health. (New York: Open Society Foundations, 2013).  
131 Citizens Advice, “Data Trends,” accessed June 25, 2020, https://www.citizensadvice.org.uk/about-us/policy/policy-research-

topics/data-trends/. 
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підходів може бути особливо ефективною. Щоб 
допомогти впоратися з нинішньою економічною 
кризою, правові послуги можуть бути об’єднані з 
існуючими громадськими послугами. 

 

 

  4. Перевага позасудових рішень 
Формальність, складність і жорсткість традиційних 
судових процедур роблять їх непридатними для 
вирішення багатьох правових проблем, що виникають 
внаслідок стрімкої економічної кризи. На збільшення 
цього відставання суди та інші актори систем 
правосуддя можуть відповісти через заохочення 
вирішення спорів іншими способами.132  

Альтернативне вирішення спорів, переговори, 
медіація, програми відновного правосуддя, громадські 
центри правосуддя та суди з незначних позовів можуть 
зменшити навантаження на формальні системи 
правосуддя, забезпечуючи при цьому більш задовільні 
процеси та результати для користувачів.133 

Велика кількість однотипних справ виникає, коли 
відбуваються великі зрушення, такі як масштабні 
звільнення, масові виселення або параліч систем 
соціального захисту. Подібно до того як у медичній 
сфері, можуть застосовуватися різні протоколи 
лікування, запитувачі послуг правосуддя можуть бути 
спрямовані до того підходу, який найбільш придатний 
для вирішення їх проблеми. Таке безпосереднє 
вирішення проблем може бути доповненням до 
звичайних процедур і не повинно обмежувати права 
людини. 

В Індії організація з 
управоспроможнення Haqdarshak 
співпрацює з урядом, громадянським 
суспільством та бізнесом, надаючи 
через мобільний додаток та веб-портал 
громадянам інформацію про програми 
допомоги під час пандемії.134 

 

Чилі працює над тим, щоб запобігти 
невиконанням контрактів під час 
пандемії, пропонуючи безкоштовні 
послуги медіації першим 1000 
заявникам через Центр арбітражу та 
медіації Торгової палати Сантьяго.135 

 

Встановлено, що служба 
консультування з питань соціального 
забезпечення в Глазго, Шотландія, 
сприяє підвищенню добробуту 
домогосподарств з низьким рівнем 
доходу та створенню робочих місць 
шляхом інформування людей про їх 
права, можливостей отримати 
допомогу та подолання перешкод на 
шляху до них.136 
 
 

 

 

 

5. Зосередитись на профілактиці    

 
132 Pathfinders for Peaceful, Just and Inclusive Societies, “Peace, Justice and Inclusion in the Pandemic,” May 2020; accessed Ju ly 2, 

2020, https://bf889554-6857-4cfe-8d55-8770007b8841.filesusr.com/ugd/6c192f_ca8cb634df3742b4b74e1df068cd8294.pdf. 
133 Task Force on Justice, Justice for All – Final Report. (New York: Center on International Cooperation, 2019), available at 

https://www.justice.sdg16.plus/.  
134 Haqdarshak, “Haqdarshak COVID-19 Relief Information,” accessed June 25, 2020, https://haqdarshak.com/covid.  
135 OECD, “Compendium of Country Practices - People-centred Justice and the COVID-19 crisis,” Draft paper, undated.  
136 Jay Wiggan and Colin Talbot, The benefits of welfare rights advice: a review of the literature. (National Association of Welfare Rights 

Advisors, 2006); accessed June 25, 2020, 
https://www.academia.edu/552242/The_benefits_of_welfare_rights_advice_a_review_of_the_literature. 
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Якщо люди зможуть запобігти виникненню правових 
проблем або зменшити їх вплив, коли вони все-таки 
виникнуть, навантаження на системи правосуддя 
внаслідок економічної кризи буде послаблено. Це 
дозволить надавачам систем правосуддя зосередитись 
на найбільш складних проблемах, а суспільству - на 
економічному відновленні. 

Посилення правової спроможності може допомогти 
найбільш вразливим групам знати, використовувати та 
змінювати закон, отримувати доступ до послуг. 
Інтернет-інструменти можуть спростити такі процеси, 
як написання заповіту, отримання документів, що 
посвідчують особу, та реєстрація нового бізнесу. 
Громадські інформаційні ініціативи можуть допомогти 
людям виявляти шахрайства та інші спроби їх ошукати. 

Інститути омбудсмена та інші подібні органи можуть 
виступати за структурні реформи. Колективні 
переговори можуть допомогти у знаходженні 
тимчасових рішень або компенсацій, а соціальні 
контракти, що стосуються пакетів відшкодування, 
можуть сприяти економічному відновленню та 
запобігти виникненню правових проблемам. Усунення 
першопричин економічної несправедливості шляхом 
партнерства акторів систем правосуддя, яке 
спрямоване на виявлення проблем та вироблення 
рішень, може допомогти країнам краще відбудуватися 
після пандемії. 

 Кенійські параюристи підтримують 
громади у застосуванні національного 
законодавства для захисту своєї землі. 
Вони допомагають оформляти 
документи, реєструвати земельні 
ділянки, посилювати спільне 
управління природними ресурсами.137 

  
У Сполучених Штатах Pro Bono Net 
інформує людей щодо змін у правах 
працівників та законів про виселення. 
Веб-сайт LawHelp містить чат для 
консультацій, що стосуються питань 
пандемії, боргів, виселення, аліментів, 
виплат соціальної допомоги та прав 
працівників.138 

 У Республіці Північна Македонія 
Асоціація правопросвіти та прозорості 
розширює масштаби правової 
допомоги для ромських громад через 
Інтернет та телефон. Португалія надала 

повні громадянські права всім 
негромадянам, щоб вони могли 
отримати доступ до державних послуг 
під час пандемії.139 

  6. Уникати погіршення правових 
проблем  
Актори систем правосуддя та юридичні процедури 
можуть ненавмисно посилювати конфлікти, 
спричиняючи руйнівні емоції та дії. 140 Це може ще 
більше поглиблювати розбіжності та гальмувати 
вирішення, збільшуючи навантаження на і так вже 
перевантажений сектор правосуддя, на залучені 

У Сербії комунальне підприємство 
"Інфостан" призупинило примусове 
виконання боргових вимог на 90 днів - 
строк дії надзвичайного стану в країні. 
Такі країни, як Ірландія, Сінгапур та 
Південна Корея, допомагали 
самозайнятим особам, які захворіли 
під час пандемії, дозволяючи їм 
вимагати оплати за лікарняними.141 

 

 
137 Kenya chapter in Vivek Maru and Varun Gauri (eds), Community Paralegals and the Pursuit of Justice. (Cambridge: Cambridge 

University Press, 2018). 
138 Jessica Darling, “Pro Bono Net Responds to Increased Need During COVID-19,” ProBono.net, April 17, 2020; accessed June 25, 2020, 

https://www.connectingjusticecommunities.com/need-during-covid-19/2020/04/. 
139 Ministry of Justice, Portugal, “Contribution to OECD’s Call for Evidence through OPSI,” 2020, as referenced in OECD, “Compendium 

of Country Practices - People-centred Justice and the COVID-19 crisis,” Draft paper, undated. 
140 Thomas Jordan, “Glasl's Nine-Stage Model Of Conflict Escalation,” Mediate, October 2000; accessed June 25, 2020, 

https://www.mediate.com/articles/jordan.cfm. 
141 International Labour Organization, “COVID-19 and the world of work: Impact and policy responses,” ILO Monitor 1st Edition, March 

18, 2020; accessed June 25, 2020, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---
dcomm/documents/briefingnote/wcms_738753.pdf. 
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Програма відновного правосуддя для 
підлітків у Перу значно зменшила 
кількість справ у судовій системі, що 
призвело до економії понад 300 
доларів на місяць на утримання одного 
підлітка у пенітенціарних закладах. 
Також програма покращила 
перспективи працевлаштування 
молодих людей.142  

 сторони, тим самим, уповільнюючи економічне 
відновлення. 

Аналіз того, де саме виникають проблеми під час 
пандемії, може виявити, де правові та процедурні 
реформи є найбільш необхідними. Запобігання або 
пом'якшення наслідків спорів, що виникають, можна 
забезпечити шляхом внесення змін до законодавства 
про банкрутство, призупинення виселення чи 
відключення від комунальних послуг, створення 
механізмів рефінансування боргів та спрощення 
реєстрації бізнесу. 

Об’єднання кола акторів систем правосуддя для того, 
щоб зробити закони та процедури менш 
суперечливими, швидшими та  такими, що з меншою 
ймовірністю призведуть до судових позовів, а потім – 
відстеження їх успіху в зменшенні кількості конфліктів, 
можуть допомогти системам правосуддя та окремим 
індивідам у короткостроковій та довгостроковій 
перспективі. Вирішення конфліктів, які є 
першопричиною правових проблем, має вирішальне 
значення для їх ефективного вирішення. 

 

 
Словацька Республіка продовжила 
строк, протягом якого підприємці 
можуть подати заяву про банкрутство, і 
дозволила їм також звертатися до судів 
з клопотанням про тимчасовий 
мораторій на провадження у справах 
про банкрутство.143 
 

 

7. Використання правосуддя для 
відбудови економіки  
Побудова більш справедливих економічних систем 
починається, як і після Великої пожежі в Лондоні, із 
забезпечення справедливого розподілу збитків, що 
спричинені кризою. Швидке та справедливе вирішення 
питань банкрутства, спорів між орендодавцями та 
орендарями, питань виселення сприяє економічному 
відновленню. 

Системи правосуддя також повинні контролювати 
справедливий розподіл коштів за програмами 
стимулювання, надаючи практичну правову підтримку 
тим, хто стикається з найбільшими економічними 
труднощами. Така підтримка може сприяти 
досягненню довгострокових цілей шляхом надання 
людям документів, що посвідчують особу, та допомоги 

  

 У Сполучених Штатах громадська 
організація "Юристи за належне 
врядування" створила онлайн 
юридичну клініку для малого бізнесу, 
за допомогою якої юридичні фірми у 
понад 30 містах надають безоплатні 
консультації, щоб допомогти дрібним 
підприємцям в участі у програмах 
підтримки та в отриманні грантів, які 
доступні протягом кризи COVID-19.144 

 У Канаді особам, які самостійно 

представляють себе у суді та незнайомі 
з цифровими технологіями, надається 
допомога телефоном.  В Португалії 
також надається така допомога як 
через звичайні телефони, так і через 
смартфони.145 

 Програма Світового банку 
«Ідентифікація для розвитку» (ID4D) 
інтенсифікувала свої зусилля щодо 
надання ідентифікаційних документів 

 
142 Office of the Special Representative of the Secretary General on Violence Against Children, Promoting restorative justice for 

children. (New York: United Nations, 2013), p34. 
143 OECD, “Compendium of Country Practices - People-centred Justice and the COVID-19 crisis,” Draft paper, undated. 
144 Lawyers for Good Government, “L4GG Announces Nationwide COVID Small Business Legal Clinic Project,” March 27, 2020; accessed 

June 25, 2020, https://www.lawyersforgoodgovernment.org/blog/2020/3/27/l4gg-announces-nationwide-covid-19-small-business-
legal-clinic-project?fbclid=IwAR2UVQ8EnVqriatxGfsZ6_grfi1zSi00zHcjAP1XZF7TWQnq9icyHS-1uQo. 
145 Ministry of Justice, Portugal, “Contribution to OECD’s Call for Evidence through OPSI,” 2020, as referenced in OECD, “Compendium 

of Country Practices - People-centred Justice and the COVID-19 crisis,” Draft paper, undated. 
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бізнесу, полегшуючи реєстраційні та інші юридичні 
процедури. 

Системи правосуддя можуть відігравати важливу роль 
у підтримці зусиль щодо розширення захисту людей, 
які зайняті у неформальному секторі. Щоб створити 
рівні економічні можливості для всіх, системи 
правосуддя можуть допомогти захистити права людей 
на землю та інше майно, сприяти рівній оплаті праці 
чоловіків та жінок,  забезпечити недискримінаційність 
законів про економічну участь.  

 

для всіх, щоб механізми фінансової 
підтримки в Африці під час пандемії 
могли охопити найбільш 
потребуючи.146 

Лідери систем правосуддя та економічна криза 

Опитування HiiL серед 270 лідерів систем правосуддя147 у 20 країнах виявило глибоке 
усвідомлення можливих наслідків економічної кризи для правосуддя. 148 Серед 
ключових висновків наступні: 

▪ Більше 70 відсотків респондентів вважають, що проблеми, які пов'язані з 

боргами, зайнятістю та виживанням бізнесу, значно поглибляться внаслідок 

пандемії. 

▪ Сорок чотири відсотки очікують, що значно збільшиться кількість сімейні 

проблеми, 40 відсотків - проблеми доступу до соціальних виплат та 33 відсотки – 

житлових проблем. 

▪ Більше трьох чвертей респондентів очікують, що правові проблеми, які 

виникають в результаті COVID-19, призведуть до втрат доходу, роботи та закриття 

бізнесів. 

▪ Більшість вважає, що правові проблеми для окремих індивідів та малих і 

середніх підприємств не лише загостряться в результаті пандемії, але й 

вирішуватимуться ще повільніше. Сорок п’ять відсотків вважають, що менше 

справ буде вирішено справедливо. 

▪ Розв’язанню правових проблем більше можуть сприяти надання інформації та 

консультацій, превенційні зусилля, медіація та переговори, а не судові рішення 

чи заходи карального характеру. 

▪ Правові послуги, які надаються безпосередньо у громаді, вважаються більш 

ефективними, ніж традиційні послуги, що надаються юристами. Правові мобільні 

застосунки та підхід «єдиного вікна» у наданні правових послуг також 

заслуговують на більшу увагу.  

 
146 United Nations Economic Commission for Africa, “Identity for development in post-COVID19 Africa,” June 17, 2020; accessed July 1, 

2020, https://www.uneca.org/stories/identity-development-post-covid19-africa. 
147 Twenty-six percent are lawyers, 19 percent work for NGOs, 13 percent are judges or prosecutors, 9 percent are academics and 8 

percent are justice innovators. 
148 HiiL, “Delivering Justice in the COVID-19 Crisis,” accessed June 25, 2020, https://covid19-report.hiil.org/.  
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Розділ ІІІ 

План дій для лідерів систем правосуддя 

Під час цієї надзвичайної ситуації у економіці лідери систем правосуддя 

мають запобігти та вирішити хвилю нових правових проблем, 

допомагаючи людям та бізнесу встати на ноги.  

Але це також можливість для переформатування систем правосуддя та 

використовувати їх для підтримки більш інклюзивних, сталих та стійких 

моделей зростання. 

Лідерам систем правосуддя потрібні дані, щоб сформувати свою реакцію 

на економічну кризу, перегляд підтримки інновацій та більш ефективні 

підходи до фінансування, а також готовність до створення нових 

партнерств, у тому числі як з приватним сектором, так і з громадськими 

надавачами правових послуг, які здатні ефективно відповідати на 

зростаючі масштаби незадоволеного попиту. 

Багато економічних загроз мають транскордонний характер через 

глобальність ланцюгів поставок та фінансових потоків, як легальних, так і 

тіньових. Для протидії цим загрозам необхідна міжнародна співпраця. 

Лідери систем правосуддя можуть також навчитися з того, що працює в 

інших країнах, та реформувати свою систему, співпрацюючи з колегами з 

інших країн, що прихильні до правосуддя, орієнтованого на потреби 

людини. 

Співпраця на глобальному рівні зробить лідерів систем правосуддя більш 

ефективними. Вони можуть впливати на міжнародну економічну політику 

щодо реагування на COVID-19, співпрацювати з міністрами фінансів та 

міжнародними фінансовими організаціями, а також створювати зв'язки 

між завданнями Цілей сталого розвитку (ЦСР) щодо доступу до 

правосуддя та завданнями щодо інклюзивного, сталого та стійкого 

економічного зростання. 

Використання даних для належного реагування 

▪ Проводьте експрес-оцінку надзвичайної ситуації, щоб зрозуміти, який новий 

попит вона створює на послуги правосуддя. 

▪ Використовуючи широкий спектр методологічних та аналітичних підходів, 

проводьте дослідження нових проблем, вузьких місць у сфері правосуддя та 

потреб маргіналізованих груп і груп, що зазнають складних життєвих 

обставин. 

 

Використання даних 
для належного 
реагування 

 
Поширення правових 
інновацій 

 

Розроблення стратегій 
ефективного 
фінансування 

 
Розбудова нових 
партнерств 

 
 

Налагодження 
міжнародного 
співробітництва 
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▪ Щоб отримати уявлення про нові виклики, створіть механізм для обміну 

анонімними даними для тих надавачів, які надають правові послуги онлайн чи 

телефоном (дистанційно). 

Поширення правових інновацій 

▪ Створити простір для фахівців у галузі права та підприємців для розроблення, 

прототипування та масштабування інновацій щодо реагування на надзвичайну 

ситуацію в економіці. 

▪ Усунути або призупинити регуляторні бар’єри, що виключають нових 

постачальників послуг, які пропонують справедливі рішення. 

▪ Розробити нові бюджетні програми для інвестування у інновації та державно-

приватне партнерство у тих сферах, які пов’язані із правосуддям, наприклад, 

зайнятість, житло та захист споживачів. 

Розроблення стратегій ефективного фінансування 

▪ Передбачити у державних програмах економічної підтримки під час 

надзвичайної ситуацій фінансування орієнтованих на потреби людей правових 

послуг.  

▪ Створіть прецеденти, які продемонструють, як вдосконалення у сфері 

правосуддя можуть максимізувати ефективність державних інвестицій у інших 

секторах. 

▪ Запровадьте швидкі механізми фінансування, щоб низові надавачі правових 

послуг могли ефективніше охоплювати та підтримувати більшу кількість 

людей. 

Розбудова нових партнерств 

▪ Сформуйте робочу групу з іншими міністерствами (фінансів, економіки 

соціального захисту, тощо), які курують економічну реакцію на пандемію, щоб 

заходи, які спрямовані на порятунок та відновлення, враховували правові 

аспекти проблем. 

▪ Розвивати партнерства для розробки та впровадження відповідей на нові 

економічні виклики із ширшим спектром акторів, у тому числі з приватного 

сектору. 

▪ Погляньте поза рамки традиційних партнерств у бік профспілок, федерацій 

роботодавців, боргових радників та надавачів соціальних послуг. Це 

дозволить налагодити відновлення на засадах співробітництва, одночасно 

надаючи можливість правозахисникам підтримувати ті громади, де зростає 

економічна несправедливість. 
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Налагодження міжнародного співробітництва 

▪ Зберіть лідерів систем правосуддя на віртуальних регіональних та 

субрегіональних форумах для розроблення спільних стратегій боротьби з 

економічною кризою. 

▪ Пов’яжіть рух за справедливість для всіх з тими, хто працює над завданнями 

Цілей сталого розвитку щодо інклюзивного зростання, гідних робочих місць 

для всіх та економічного розширення прав і можливостей жінок. 

▪ Впливайте на міжнародні фінансові установи, міністрів фінансів «Великої 

двадцятки» (G20) та інші майданчики для формування міжнародної 

економічної політики, щоб питання правосуддя посідали одні з ключових 

ролей у процесах глобального реагування та відновлення. 
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