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спостерігачі зі Сполучених Штатів і Європейського Союзу. Учасники саміту 

прийняли рішення про застосування санкцій для трансформації політичної поведінки 

правлячої партії та відновлення демократії в Бурунді. Зокрема, було припинено 

постачання нафти до цієї країни, розірвано повітряне сполучення тощо. У серпні 1996 

року країни-члени Економічної Співдружності Західно-Африканських Країн прийшли 

до рішення про встановлення санкційного режиму проти Ліберії з метою сприяння 

зусиллям ООН, що були спрямовані на припинення громадянської війни в цій країні. 

Система санкційного моніторингу за допомогою комітетів із контролю за 

дотриманням санкцій SAMS/SAMCOMM, які були створені країнами Європейського 

Союзу для практичного забезпечення міжнародної ізоляції СРЮ, доводить, що за 

умови координації міжнародних зусиль, успішність санкцій ООН значно зростає 

навіть у складних географічних і політичних умовах. Зокрема, перші три відділи 

SAMS – у Болгарії, Угорщині та Румунії – почали свою діяльність у жовтні 1992 

разом із координаційним центром SAMCOMM у Брюсселі. Додаткові відділення 

незабаром було розміщено в Албанії, Хорватії, Македонії та Україні. До середини 

1995 року загальний персонал SAMS/SAMCOMM налічував 208 фахівців. Суттєвий 

внесок у дотримання санкційного режиму ООН проти СРЮ зробили НБСЄ й НАТО, 

які також утворили відповідні відділи моніторингу за ситуацією [502, р. 22]. 

Водночас механізм ООН із реалізації санкційних заходів не може перешкоджати 

регіональним організаціям у проведенні власних операцій із підтримки миру та 

безпеки, адже у ст. 52 установчого документа організації зазначається, що «дійсний 

Статут жодним чином не перешкоджає існуванню регіональних угод чи органів для 

розв’язання таких питань, що стосуються підтримки міжнародного миру та безпеки, 

які входять до компетенції для регіональних дій, за умови, якщо такі угоди чи органи 

та їх діяльність сумісні із цілями й принципами організації» [260]. П. 2 і 3 ст. 52 

уточнюють це положення, наголошуючи на тому, що «Рада Безпеки має заохочувати 

розвиток застосування мирного розв’язання локальних спорів за допомогою таких 

регіональних угод або таких регіональних органів з ініціативи зацікавлених держав чи 

за власною ініціативою» [260].  

Таким чином, статутні положення Організації Об’єднаних Націй сприяють 

посиленню ролі регіональних структур у розблокування кризових ситуацій на 

міжнародній арені, хоча, як з’ясувалось раніше, все одно визначають рішення в 

системі ООН як останню інстанцію з міжнародного урегулювання. 

 

2.2. Проблема оптимізації санкційної політики ООН у постбіполярний період 

Аналізуючи становлення механізму ООН із реалізації примусових колективних 

заходів, варто підкреслити, що біполярність не давала можливості його розвинути 

повною мірою. У цьому плані не можна не погодитись із твердженням американського 

вченого Ф. Меррілза, який зауважує, що «холодна війна» сприяла маргіналізації ООН 

та зумовила байдуже ставлення до ефективності багатосторонніх міжнародних 

організацій [762, р. 181]. За таких умов розвиток та еволюція інституту санкцій ООН 

були приречені на стагнацію, а сама можливість застосування колективних 

примусових заходів видавалася малоймовірною. Як справедливо зауважує 

Г. Морозов, «подих «холодної війни» паралізував ООН» [118, с. 37]. Дж. Най, зі свого 

боку, у роботі «Частковий мир: інтеграція і конфлікт у регіональній організації», де 

аналізує динаміку дев’ятнадцяти конфліктів протягом 1945-1970 рр., до урегулювання 

яких були залучені Організація Об’єднаних Націй, Організація Американських 

Держав, Організація Африканської Єдності, Ліга Арабських Держав, встановлює, що 
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у третині із досліджуваних епізодів, втручання саме регіональних організацій 

допомогло покласти край ворожнечі [808, р. 170].  

Із цією думкою погоджуються і Ч. Кеглі й Е. Уітткопф, котрі зазначають, що 

«компаративні дослідження з оцінки діяльності регіональних організацій 

підтверджують та уточнюють висновок Дж. Ная. Вони, зокрема, демонструють, що 

спори, які розв’язувались із залученням регіональних інститутів, виявляли менший 

конфлікт інтересів, ніж це відбувалося в ООН» [1058, р. 525]. Е. Хаас вказує, що на 

відміну від ООН, частота звернень до регіональних організацій для врегулювання 

міжнародних конфліктів між 1945-1981 рр. залишалась стабільною, у той час як до 

ООН скорочувалась із 1970 р. [582, р. 196]. За даними фахівця, «протягом цього 

періоду [1945-1981] відбулось 47 міждержавних спорів, 40 % із яких розглядались у 

ООН і 24 % у регіональних структурах… Це свідчить, що регіональні організації 

стали значно активнішими в управлінні конфліктами, доповнюючи і навіть 

конкуруючи з ООН. Дійсно, отримані дані підтверджують, що вишукувалась 

можливість компенсувати неефективність глобального управління» [582, р. 196-197]. 

Отже, антагонізм інтересів держав-членів Ради Безпеки в біполярну добу 

унеможливив запровадження санкцій як інструменту забезпечення міжнародної 

безпеки, а тим самим загальмував розвиток санкційного механізму організації у 

практичному й доктринальному плані. 

Яскравим підтвердженням цієї тези є невдала спроба створення єдиного механізму 

формування санкційних режимів у межах ООН. Йдеться про Комітет із колективних 

заходів, який було утворено на основі Резолюції 377/V Генеральної Асамблеї ООН від 

3 листопада 1950 р., відомої як «Єдність на користь миру» [141]. До складу Комітету 

увійшли представники 14 країн. Комітет проіснував два роки і встиг за цей час 

підготувати і представити дві доповіді Генеральній Асамблеї ООН у 1951 р. і 1952 р. 

Особливістю документів було те, що вони містили аналіз можливих негативних 

наслідків запровадження економічних санкцій і рекомендації щодо зменшення збитків 

третіх країн, вирішення гуманітарних питань і вдосконалення методів контролю за 

виконанням санкцій як на національному, так і на міжнародному рівнях.  

Важливість розв’язання цієї проблеми постала із новою гостротою після руйнації 

біполярності, що спричинило суттєву зміну параметрів проведення колективних 

заходів ООН із міжнародного врегулювання: припинення політичного протистояння 

поряд із різким збільшенням епізодів застосування колективних санкційних режимів 

ООН у 1990-х рр. Так, станом на 31 липня 1996 р. діяли вісім режимів санкцій, що 

зумовило доцільність розробки нової концепції санкційної політики [225]. До того ж, 

слід зазначити, що останньому сприяла відповідна робота, яка проводилася як на 

теоретичному, так і практичному рівнях. Через це процес удосконалення санкційної 

політики Організації Об’єднаних Націй являв собою дворівневий механізм – 

особливість, яка дозволила форсувати реформування структур організації, задіяних у 

цій сфері.  

Першою спробою вдосконалення інституту санкцій ООН у практичній площині 

вважається проведення у січні 1992 р. спеціальної зустрічі держав-членів Ради 

Безпеки ООН на найвищому рівні. У ході обговорення було запропоновано 

Генеральному секретареві проаналізувати ситуацію, що склалася, і виробити 

відповідні рекомендації. 

Програма мирного розвитку, відома як «Порядок денний для миру», що її висунув 

тодішній Генеральний секретар ООН Бутрос Бутрос-Галі, стала першим 

узагальненням теоретичного та практичного досвіду ООН із застосування примусових 
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колективних заходів невоєнного характеру для підтримки міжнародного миру та 

безпеки і проведення миротворчої діяльності в цілому. Так, відповідно до документа, 

система миротворчої роботи ООН складається із таких етапів: превентивна 

дипломатія, миротворчість, підтримка миру та постконфліктне миробудівництво 

[133].  

Саме на етапі миротворчості санкціям приділялася найбільша увага. «Порядок 

денний для миру: превентивна дипломатія, встановлення і підтримка миру» визначає 

миротворчість як дії, що приводять ворогуючі сторони до злагоди та складаються як 

із традиційної миротворчої діяльності у формі посередництва та переговорів, так і з 

«примусу до миру», що включає в себе поряд із застосуванням сили весь набір 

ненасильницьких примусових заходів, тобто санкцій. Важливим положенням 

документа стало й те, що санкції вперше пропонувалося вживати по суті на всіх 

етапах миротворчих операцій організації. Генеральний секретар ООН серед інших 

виділив такі напрями діяльності після завершення громадянського, внутрішньодержавного 

конфлікту, як роззброєння сторін, що конфліктують та можливе знищення зброї [133]. 

Очевидно, що по своїй суті ці напрями зумовлюють введення або продовження 

терміну дії обмежень на поставки певних видів озброєння у район конфлікту, тобто 

продовжують дію санкцій на етапі зміцнення миру. Враховуючи вищезазначене, 

можна дійти того, що санкції пропонувалось застосовувати протягом проведення 

миротворчих операцій ООН, у обсязі, що визначався конкретними обставинами. 

Концепція превентивного застосування санкцій із метою попередження 

міжнародних криз та конфліктів стала принциповою новацією в миротворчих 

зусиллях організації. Генеральний секретар ООН Б. Бутрос-Галі в червні 1992 р. у 

«Порядку денному для миру: превентивна дипломатія, встановлення і підтримка 

миру» вказав на можливість запровадження санкцій на етапі превентивної дипломатії. 

Як відзначає В. Пахіль, така постановка проблеми свідчить про те, що в цьому 

випадку санкції носять каральний характер за фактом попередження порушення 

державою певного міжнародного договору. Очевидно, що концентрація зусиль на 

розв’язанні конфліктів, що вже існують, є менш продуктивною, ніж її попередження. 

Саме тому міжнародне співтовариство розробляє ідею превентивного застосування 

санкцій у разі виникнення загрози вибуху конфлікту [129, с. 53].  

У свою чергу, концепція превентивного застосування санкцій ООН вступає у 

протиріччя з нормами міжнародного права і є політичним механізмом, спрямованим 

на випередження ескалації насилля на міжнародній арені. Міжнародно-правова 

доктрина ж «розуміє санкції як примусові заходи, які застосовуються тільки у 

відповідь на міжнародне правопорушення. У цьому полягає суттєва властивість 

міжнародно-правових санкцій, яка дозволяє відрізняти їх від актів неправомірного 

застосування сили в міждержавних відносинах» [23, с. 34].  

Не повною мірою розподіляє позицію В. Василенка П. Конлон, який класифікує 

санкційні заходи ООН за функціональною ознакою, виділяючи при цьому два їх 

основні види: превентивні та примусові (каральні). Перші, як, наприклад, ембарго на 

поставки зброї, можуть застосовуватись проти країн, які ще не порушили взяті на себе 

міжнародні зобов’язання. Такі санкції держави схильні підтримувати сумлінніше, 

більше того, навіть комітети з питань санкцій до їх виконання ставляться суворіше, 

адже вони переважно не стосуються цивільного населення. На противагу їм, 

примусові санкції спрямовані проти держави, яка порушила міжнародні угоди, 

частіше бойкотуються міжнародним співтовариством з політичних та економічних 

міркувань. Подібні санкційні заходи можуть бути прийнятими лише після 
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встановлення й доведення факту правопорушення [1014]. Схожа типологія санкцій 

ООН зустрічається в дослідженнях М. Доксі, М. Елерассула (зокрема у главі 7, 

присвяченій аналізу санкційного режиму ООН проти Іраку), Т. Каннінена, М. Шарфа.  

Аналізуючи вищезазначений підхід до типологізації санкційних заходів ООН, 

автор вважає його прийнятним із точки зору міжнародно-політичної науки, адже, з 

одного боку, в умовах сучасних реалій світової політики, яка характеризується 

діалектикою процесів інтеграції та фрагментації геополітичного простору,  

наростанням кризових ситуацій, санкції можуть розглядатися як інструмент 

глобального управління, що діє за двостороннім принципом на випередження і 

постфактум, з іншого ж – будь-які санкційні заходи ООН так чи інакше можна 

оцінювати з позиції превентивної дипломатії. Як це не дивно, проте і всеосяжний 

режим примусових колективних дій ООН проти Іраку також можна інтерпретувати як 

інструмент, що діяв на випередження.  

Наприклад, російський фахівець Б. Тузмухамєдов, визначаючи миротворчість, 

превентивну дипломатію, роззброєння, примусові дії як інструменти ООН із 

забезпечення міжнародного миру та безпеки, стверджує, що «межі між цими засобами 

розмиті, а деякі із сучасних заходів мають настільки багатокомпонентний характер, 

що можуть включати елементи навіть декількох із перерахованих методів» [256,  

с. 70-71].  

Правильність умовиводів науковців підтверджується й виступом Генерального 

секретаря ООН К. Аннана, який визнав і схвалив той факт, що більшість механізмів 

ООН із підтримки миру не можна однозначно віднести до якоїсь однієї категорії, що, 

на його думку, є позитивним моментом, адже знаменує початок реалізації нової 

цілісної концепції безпеки в рамках Організації Об’єднаних Націй [230, с. 37-38].  

Типовим же прикладом застосування превентивних санкцій ООН вважається 

«нігерійський епізод», який розглянемо детальніше.  

Нігерійський прецедент упровадження превентивних санкційних заходів 

розуміють як засіб впливу на уряд держави з метою змінити його антидемократичну 

політику й не допустити розгортання конфлікту. Йдеться про реакцію міжнародного 

співтовариства на політику уряду військових на чолі з генералом Сані Абахою, який 

фактично узурпував владу в країні, проголосивши недійсними результати 

національних виборів від 12 червня 1993 р. Авторитарне правління військових 

призвело до погіршення економічної та політичної ситуації, яка загострилася після 

страти дев’яти активістів опозиційного руху 10 листопада 1995 р. [922, р. 43].  

Грубе порушення прав людини в Нігерії привернуло увагу громадськості в інших 

країнах. Президент Н. Мандела одним із перших закликав міжнародне співтовариство 

не залишатись байдужим і вжити відповідних заходів. Він запропонував запровадити 

санкції проти Нігерії та ввести ембарго на поставки нафти. Зовнішньополітичні 

демарші президента ПАР було підтримано державами-членами Британської 

Співдружності, які на Оклендському саміті на найвищому рівні (Нова Зеландія) 

прийняли рішення про призупинення членства Нігерії в цій організації. Стратегію 

санкцій стосовно до Нігерії підтримали й лідери 47 франкомовних держав на зустрічі 

в республіці Бенін 4 грудня 1995 р., яка, на їхню думку, мала сприяти процесу 

утвердження демократії та верховенства закону в державі [129, с. 53-54]. 

Після цього обговорення ситуації в Нігерії було перенесено в ООН. У результаті 

розгляду проблеми Третій Комітет Генеральної Асамблеї ООН ухвалив резолюцію, 

яка засуджувала практику порушення прав та свобод громадян у Нігерії та закликала 

Комісію ООН із прав людини звернути пильну увагу на перебіг подій у країні.  
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Примусові дії міжнародного співтовариства, спрямовані на відновлення демократії 

в Нігерії, не були об’єднаними й носили суперечливий і непослідовний характер, але 

навіть можливість запровадження санкцій ООН поряд з іншими чинниками змусила 

генерала Абаху піти на поступки. Зокрема, ним було направлено особисте послання 

Б. Бутросу-Галі, у якому пропонувалося надіслати Місію ООН із виявлення фактів 

для розслідування обставин суду та страти опозиціонерів. У посланні генерал 

переконував Генерального секретаря у своєму прагненні встановити в державі владу 

цивільних до жовтня 1998 р.  

У результаті Генеральний секретар ухвалив рішення направити відповідну Місію 

ООН для детального вивчення ситуації. Вона завершила свою роботу наприкінці 

квітня 1996 р. і в підготовленій доповіді за результатами своєї діяльності відмітила 

численні порушення прав людини з боку нігерійського уряду. Але члени Місії 

наголосили на щирому бажанні генерала Абахи повернути країну до демократичної 

форми правління. Через це Комісія прийняла досить несподіване рішення, що 

«введення санкційного режиму ООН на цьому етапі могло б лише затримати процес 

відновлення демократії в Нігерії» [129, с. 53]. Однак позитивний результат 

превентивного застосування економічних санкцій низкою країн у поєднанні з 

ініціативами в рамках ООН, які демонстрували твердий намір запровадити санкції 

проти Нігерії у разі, якщо ситуація не буде виправлена, сприяли покращенню 

політичного клімату в імовірній цільовій країні. 

Між тим, як би ми не ставились до концепції превентивних примусових 

колективних зусиль ООН, вони мають як переваги, так і недоліки, які, у свою чергу, 

також можна тлумачити релятивно. Безумовно, на поверхні перебуває дихотомія 

суджень – випередити краще, ніж розв’язувати versus випередити гірше, ніж 

розв’язувати, – адже останнє може посприяти ескалації насилля, розбалансовуючи 

ситуацію на всіх рівнях. Очевидно, що розуміння динаміки залежить від точки відліку 

й очікувань кінцевого результату конкретною стороною в кризовій ситуації. 

Утім, у першій половині 1990-х рр. найбільш гострого характеру набули дві 

проблеми з реалізації санкцій у системі ООН. Перша з них була пов’язана із наданням 

ефективної допомоги третім країнам, які потерпали від дії санкційних режимів 

організації. Важливість розв’язання цього завдання актуалізувалась із збільшенням 

кількості звернень держав-членів до Ради Безпеки із посиланням на ст. 50 Статуту 

ООН. Наприклад, під час дії санкцій проти Іраку було направлено відповідні 

звернення Йорданією, Сінгапуром, Туреччиною, всього двадцяти однією державою, у 

ході імплементації санкційних заходів проти СРЮ сім країн звернулися за 

консультаціями до Ради Безпеки, а під час упровадження примусових дій проти Лівії, 

поміж інших держав, апелювала до ст. 50 Індія, своє невдоволення також висловили 

Китай, Росія і Франція. Відтягування ж вирішення окресленого питання привносило 

додаткових незручностей у систему запровадження колективних примусових дій 

ООН, а саме – збільшувалась ймовірність бойкотування державами рішень щодо 

санкцій через створення нелегальних каналів доставки товарів цільовим країнам.  

Зі свого боку, необхідно наголосити на тому, що міжнародна політична ситуація, 

яка склалася на той час, сприяла виробленню єдиного підходу в цьому питанні, адже 

безсумнівне глобальне лідерство США нівелювало загрозу внесення контрзаходів у 

процес прийняття рішень ООН. Проте формування єдиного механізму надання 

допомоги третім державам виявилося не такою простою справою, як здавалося на 

перший погляд. При ретельному вивченні проблеми стає зрозумілим, що установчий 

документ ООН закладає широкий діапазон для можливої інтерпретації «побічної дії» 
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санкцій, крім того, він не містить чітких положень про дії, до яких мають вдаватися 

члени організації у випадку виникнення проблеми непередбачуваних збитків. Стаття 

50 Статуту ООН надає державам-членам право лише на консультацію з Радою 

Безпеки.  

І далі, термін «особливі економічні проблеми» є достатньо широким, щоб 

виправдати кожну заяву, яку може подати третя країна у зв’язку з побічними 

наслідками застосування санкцій. По-друге, у разі ж прийняття рішення про надання 

допомоги, її частка порівняно до розмірів реальних збитків третіх держав була 

настільки незначною, що це провокувало загострення відносин між розвинутими 

державами, які виступали ініціаторами санкційних заходів і країнами, що 

розвиваються, які через особливу структуру й обсяг експортних операцій змушені 

були нести головний тягар від упровадження санкційних режимів ООН. Зрозуміло, 

що подібний стан справ формував у країн, що розвиваються, стале негативне 

сприйняття санкцій як інструменту підтримання міжнародного миру та безпеки.  

Зростаюче ж незадоволення країн, які постали перед складними економічними 

проблемами внаслідок запровадження санкцій, спонукало Генерального секретаря 

ООН Б. Бутраса-Галі винести цю проблему на розгляд держав-членів ООН під час 

обговорення підготовлених ним доповідей, зокрема «Порядку денного для миру» 

(1992 р.), та розвинути його в «Доповненні до порядку денного» (1995 р.). 

Так, у «Порядку денному для миру» Б. Бутрас-Галі запропонував, щоб держави, 

які зазнали збитків унаслідок застосування санкцій, мали не тільки право 

консультуватися з Радою Безпеки, але й реальну можливість розраховувати на вжиття 

заходів для подолання труднощів економічного характеру [133]. У п. 74 «Доповнень 

до порядку денного» зазначено, що у відповідь на пропозицію виробити комплекс 

заходів, які б за участю фінансових установ і інших елементів системи ООН могли б 

вживатися для вирішення цієї проблеми, керівники міжнародних фінансових установ 

«визнали наявність супутніх санкціям наслідків і висловили готовність допомагати 

країнам, які опинилися в такій ситуації, але запропонували робити це в рамках 

існуючих мандатів на надання допомоги країнам, які зіткнулися з негативними 

зовнішніми потрясіннями або зумовленими цим проблемами платіжного балансу. 

Вони не згодні з тим, щоб виробити для цього особливі положення» [55]. Разом із 

тим, у своєму позиційному документі Генеральний секретар знову таки підкреслив, 

що «санкції завжди мають непередбачені та небажані наслідки… Вони можуть 

серйозно впливати на інші країни, які є сусідами чи основними економічними 

партнерами цієї країни» [55].  

Усвідомлюючи всю складність проблеми, Б. Бутрос-Галі задля її успішного 

розв’язання у п. 75 запропонував сформувати механізм, націлений на те, щоб «на 

прохання Ради Безпеки й до ведення санкцій проводити оцінку їх потенційного 

впливу … на треті держави; оцінювати їх результативність для того, аби Рада Безпеки 

могла мінімізувати супутні збитки; розглядати шляхи надання допомоги державам-

членам, які постраждали в результаті супутніх дій санкцій, і надавати оцінку вимог, 

що подаються такими державами відповідно до ст. 50» [55].  

Щоправда, у міжнародно-політичних дослідженнях така ідея вже була 

представлена, зокрема найбільш детально у працях М. Доксі, В. Каемпфера і 

Е. Лоувенберга [635], Дж. Нгобі [502, р. 17-29]. Як вказує, наприклад, М. Доксі, 

«… центральним питанням для функціонування багатосторонніх санкцій у 

майбутньому стане пошук шляхів надання допомоги країнам, які прагнуть підтримати 

санкції, проте вважають, що зазнають при цьому невиправдано високих збитків… 
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Фахівці мають розробити як механізм для компенсації збитків найбільш вразливим 

державам, так і з’ясувати процедуру застосування «другорядних» санкційних заходів 

для тих країн, які порушують санкційний механізм, що сприятиме зміцненню 

режимів» [494, р. 31]. 

Але у будь-якому випадку, вперше головна посадова особа організації не лише 

винесла питання справедливого розподілу тягаря санкцій міжнародним  

співтовариством у площину політичних дебатів, а й запропонувала забезпечити його 

розв’язання на інституційному рівні. Новацією ж Генерального секретаря по праву 

може вважатися теза про доцільність винайдення шляхів узгодження  

зовнішньополітичних інтересів держав-членів при вирішенні ситуації, описаної у ст. 

50, через надання відповідної політичної підтримки як на рівні ООН, так і у 

внутрішньодержавних органах. Проте ініціатива Б. Бутроса-Галі виявилась лише 

закликом до дії держав-членів, який не відбився в конкретній діяльності організації і 

не в останню чергу через те, що Генеральний секретар не приділив окремої уваги 

способу формування механізму зменшення негативної дії санкцій для третіх держав, 

зокрема й у такому аспекті, як фінансування його роботи.  

Зі свого боку, Генеральна Асамблея також не залишилась осторонь цієї проблеми, 

прийнявши резолюцію, яка призвела б до створення трастового фонду для 

компенсації на «недискримінаційній» основі, яка втім також залишилася 

нереалізованою. Така резолюція мала також створити постійний механізм для 

консультації та різноманітних форм підтримки країн, що зазнали збитків унаслідок 

дотримання санкцій, зокрема організації постачання товарів та послуг, надходження 

яких припинилося через розрив економічних зв’язків із країною-об’єктом санкцій, 

забезпечення компенсаційного зменшення міжнародних тарифів тощо. У вересні 

1993 р. Генеральна Асамблея ООН прийняла компромісну резолюцію, яка лише 

закликала Раду Безпеки «посилити консультаційний процес із країнами, економіку 

яких можуть вразити санкції», та розглянути компенсаційні заходи із залученням 

міжнародних фінансових установ, серед яких використання добровільних фондів, 

додаткові шляхи кредитування та сприяння збільшенню притоку інвестицій до країн, 

що постраждали. 

Свої пропозиції щодо зменшення негативних наслідків санкцій для третіх держав у 

1993 р. представили Німеччина та Японія. Як країни з високо розвиненою 

економікою, вони виступили із закликом до держав-донорів, Світового банку 

створити компенсаційний фонд ООН для відшкодування збитків третім країнам, які 

найбільше потерпають від колективних примусових акцій Організації Об’єднаних 

Націй [502, р. 206]. Однак, не знайшовши належної політичної підтримки серед країн-

членів, і ця ініціатива не була впроваджена в життя.  

Доповідь Генерального секретаря Бутраса Бутраса-Галі в серпні 1995 р. стала 

основою для переговорів держав-членів ООН протягом наступних п’яти місяців і, 

врешті, спричинилася до прийняття резолюції Генеральною Асамблеєю, яка знову 

наголошувала на важливості проблеми, закликала Раду Безпеки «розглянути 

необхідні шляхи та засоби для підвищення ефективності методів та процедур, які 

застосовуються для розгляду заяв країн, що постраждали, про допомогу» і, разом із 

тим, не зробила значного внеску у вирішення проблеми супутніх наслідків санкцій.  

Черговою спробою привернути увагу міжнародного співтовариства до окресленого 

питання стала доповідь Генерального секретаря ООН про роботу організації, в якій, 

зокрема, констатується, що «у багатьох випадках сусідні країни, яким було завдано 

значних збитків унаслідок дотримання режиму санкцій, не отримували допомоги від 
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міжнародного співтовариства, і тому вони закривали очі на численні їх порушення» 

[48]. Показовим у цьому плані став розвиток подій навколо Іраку. Зокрема, через 

численні економічні втрати, які спричинили катастрофічне погіршення гуманітарної 

ситуації у країні і сформували зони напруги по периметру кордонів Іраку, 

геополітичні сусіди Багдада звернулися через ЛАД до ООН із вимогою лібералізувати 

санкційні заходи. У 1997 р. незадоволення арабських держав санкційною політикою 

Ради Безпеки досягло свого піку, й відновлювати торговельно-економічні, 

дипломатичні відносини з Іраком почали навіть ті країни, які в 1990-1991 рр. входили 

до складу міжнародної коаліції, зокрема Єгипет, Катар, Об’єднані Арабські Емірати. 

Р. Алькадірі, директор аналітичного відділу ризику в зарубіжних країнах 

Нафтофінансової компанії у Вашингтоні, пише: «В основі неефективної політики 

міжнародних санкцій ООН, що проводилася проти Багдада, була економічна 

зацікавленість держав близькосхідного регіону у відновленні торговельно-

економічних контактів з Багдадом» [304]. Проте, попри важливість вирішення цієї 

проблеми, розробити дієвий механізм із нівелювання негативних наслідків впливу 

колективних примусових заходів, міжнародній спільноті так і не вдалося. 

Таким чином, усі запропоновані в 1990-х рр. проекти реформування механізму 

примусових дій Організації Об’єднаних Націй невоєнного характеру, спрямовані на 

усунення побічних дій санкцій для третіх країн, по суті залишились політичними 

деклараціями, у яких відбивалися наміри учасників. Результатом ж цього, як 

справедливо підкреслюють А. Мак і А. Хан, стало те, що у практиці ООН закріпилася 

стійка традиція «ігнорування компенсаційних вимог багатими державами». Якщо ж 

запити задовольнялися, то це безпосередньо торкалося інтересів великих держав, і 

майже ніколи – бідних африканських країн [733, р. 283]. 

Другою за важливістю виявилася проблема запобігання виникненню складної 

гуманітарної ситуації в цільовій державі від дії санкційного режиму ООН. Останнє 

питання актуалізувалось унаслідок проведення моніторингу за ситуацією в колишній 

Югославії, Лівії, і, безумовно, Іраку. Значне погіршення гуманітарної ситуації в 

колишній Югославії в результаті санкцій підтверджується зростаючим безробіттям, 

що склало близько мільйона осіб, цифра дійсно є загрозливою для країни з 

населенням 11 млн осіб. Руйнівні наслідки економічної блокади знайшли своє 

відображення в шаленій гіперінфляції (у серпні 1994 р. вона досягла 1880 відсотків на 

місяць) та різкому падінні життєвого рівня. Створилася ситуація, коли дотримання 

основних свобод та прав людини опинилося під загрозою через побічну дію санкцій. 

Так, наприклад, Комітет, який був утворений резолюцією 724 РБ ООН, заборонив 

Югославії імпортувати для потреб своєї фармацевтичної промисловості сировину, 

необхідну для виготовлення ліків. Така позиція міжнародного співтовариства 

створила прикре положення в галузі охорони здоров’я в Югославії. Загальна 

смертність збільшилася на 10 %, а смертність серед новонароджених значно 

підвищилася в результаті нестачі ліків [858]. Югославська фармацевтична 

промисловість припинила випуск ліків через нестачу необхідних компонентів, імпорт 

яких заборонив Комітет із санкцій, який встановив, що готові ліки мають купуватися 

за кордоном. У той же час, імпорт ліків, які не підпадали під обмеження, 

здійснювався за складною бюрократичною процедурою. За останні шість місяців 1993 

року через затримку ліків на кордоні у зв’язку із необхідністю отримання імпортної 

ліцензії лише в дитячій лікарні в Белграді померло 53 дитини. Лікарням не вистачало 

головних дезінфекційних препаратів та більше 50 % ліків для першої медичної 

допомоги. Багато інфекційних захворювань, які були знищені в Югославії, знову дали 
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про себе знати. В СРЮ спостерігалося підвищення дитячої смертності, відсутність 

належної охорони дитинства, вагітних жінок та осіб похилого віку. Складні умови від 

запровадження санкцій склалися й у Лівії, про що яскраво свідчить Доповідь Місії 

ООН про встановлення фактів у Лівії від 6 березня 1998 р., у якій, зокрема, 

зазначається, що рівень безробіття у країні зріс із 1 % у 1992 р. до 12 % у 1996 р., а 

ціни на переважну більшість товарів і послуг за період дії санкцій підвищились на 

200 % [52].  

Украй згубним виявився вплив санкційного режиму для іракців. Згідно з даними 

західних оглядачів, більше ніж мільйон іракських дітей померли від початку 

запровадження санкцій у 1990 р. Статистика дійсно є приголомшливою. Так, 

наприклад, у липні 1989 р. (до застосування санкцій) в Іраку померло 387 дітей віком 

до 5 років, а у липні 1998 р. (під час санкцій) – 6495 дітей віком до 5 років – зростання 

смертності більше ніж у 16 разів. Кількість випадків народження дітей із низькою 

вагою (менше, ніж 2,5 кг) зросла від 4 % у 1990 р. до майже чверті із зареєстрованих 

народжень у 1997 р., передусім, через материнське недоїдання [564]. Міжнародна 

федерація товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця навела дані, згідно з 

якими близько 70 % іракських жінок страждають від різних форм анемії. Описуючи 

гуманітарні наслідки дії санкцій ООН в Іракській державі, Б. Аль-Самарраі зазначає: 

«Санкції утискували простих людей, країна поринула в хаос, залишаючи населення у 

великому розпачі» [502, р. 135].  

Гуманітарна катастрофа в Іраку не могла залишитися поза увагою як політиків, так 

і пересічних американців. У програмі новин CВS «60 хвилин» у травні 1996 р. 

тодішньому держсекретарю М. Олбрайт сказали, що в Іраку загинуло більше дітей 

ніж у Херосимі, й запитали: «Чи все цього варте?» Вона відповіла: «Ми вважаємо, що 

ціна досягнення поставленої мети варта того» [736]. У цьому плані справедливим є 

умовивід М. Райсмана, який вказує на те, що примусовим заходам ООН незбройного 

характеру ніколи не приділялося такої уваги, яка надається оцінці впливу воєнних 

операцій на цивільне населення» [400]. Найбільш повно негативний вплив санкцій на 

гуманітарну ситуацію в цільовій державі (на прикладі Гаїті, Іраку, ПАР та колишньої 

Югославії) висвітлено в колективній монографії Т. Вайсса, Д. Кортрайта, Дж. Лопеза і 

Л. Майнера «Політичні результати і біль цивільного населення: гуманітарний вплив 

економічних санкцій» [842]. 

Цілком зрозуміло, що подібний стан речей не міг обійти увагою міжнародне 

співтовариство. Дебати з приводу того, як можна уникнути подібного негативного 

впливу санкційних заходів на населення, проводилися як у академічному середовищі, 

так і в політичних колах.  

У 1997 р., за сприяння Департаменту ООН з гуманітарних питань, фахівцями 

Інституту міжнародних досліджень ім. Уотсона Університету Брауна було 

представлено дослідження, що дістало назву «Назустріч більш гуманному й 

ефективному управлінню санкціями: покращуючи потенціал системи ООН» [768]. 

Його автори обґрунтовували доцільність упровадження єдиних світових стандартів 

для оцінки впливу санкцій на цільову країну, базовими показниками було 

рекомендовано вважати індикатори у сфері охорони здоров’я та демографічній 

структурі населення [768]. Пізніше їх використовували для моніторингу за ситуацією 

в Афганістані та Ліберії [426, р. 14].  

У світлі подальшого вивчення проблеми, за дорученням Генерального секретаря та 

керуючись резолюціями Ради Безпеки та Генеральної Асамблеї, Управління ООН із 

координації гуманітарних питань і Міжвідомчий постійний комітет ООН, за 
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підтримки урядів Канади і Швейцарії, у вересні 2002 р. ініціювали процес вироблення 

єдиного підходу для оцінки гуманітарних наслідків дії санкцій. Проект документа мав 

бути представлений в Організації Об’єднаних Націй до кінця 2002 р., але через 

розбіжності позицій держав-учасниць його підготовка відклалася на два роки.  

Між тим обговорення негативних гуманітарних наслідків дії санкційних заходів 

ООН продовжувалось і в ході організованих міжнародних конференцій, присвячених 

реформуванню механізму Організації Об’єднаних Націй з реалізації санкцій. 

Так, наприклад, підсумкова доповідь Інтерлакенського процесу акцентувала увагу 

на доцільності проведення моніторингу за реалізацією санкцій, механізм яких 

повинен був розроблятися і вноситися окремим пунктом у резолюцію Ради Безпеки із 

санкцій у кожному конкретному випадку. У документі пропонувалося «… розглядати 

гуманітарні [економічні, соціальні, політичні й безпекові наслідки, спричинені 

впровадженням відповідних заходів резолюцією [Ради Безпеки], і подавати окрему 

доповідь до Ради Безпеки під час прийняття цієї резолюції із відповідними оцінками 

та рекомендаціями та після ухвали рішення представляти регулярні доповіді щодо 

будь-яких змін гуманітарного, [економічного, соціального, політичного та 

безпекового характеру]… і підготувати розширений аналіз за визначеними аспектами 

із конкретними рекомендаціями до завершення дії санкційного режиму]…» [969, р. 

34]. 

На необхідності нагального розв’язання цього завдання наголошувалося й у ході 

проведення Стокгольмської форуму, який був покликаний винайти нові шляхи 

вдосконалення застосування цільових санкційних заходів у системі ООН. У 

заключній доповіді Стокгольмського процесу з реалізації цільових санкцій, схваленій 

2003 р., зокрема, відзначалося, що «рутинна періодична оцінка гуманітарних, 

соціальних та економічних наслідків дії санкцій протягом їх реалізації є реально 

досяжною та більш бажаною метою, ніж їх недооцінення».  

Розуміючи неможливість винайдення підходу, який би надав повний аналіз впливу 

санкційних заходів, добре розроблена поточна оцінка стала би корисним 

інструментом, що забезпечив розуміння негативних гуманітарних і економічних 

наслідків дії санкцій, що, таким чином, зменшило б на одну причину в негативному 

ставленні до санкцій у цілому. Підсумкова доповідь визначила Управління ООН із 

координації гуманітарних питань та Експертну групу з моніторингу як дві головні 

агенції організації, уповноважені відслідковувати за гуманітарною ситуацією у 

країнах, проти яких запроваджуються примусові дії ООН невоєнного характеру [1040, 

р. 22].  

У свою чергу, Рада Безпеки, яка не бажала віддавати ініціативу в цьому питання 

Генеральному секретареві, ще 17 квітня 2000 р. створила на тимчасовій основі Робочу 

групу з проблем санкцій, яка 18 грудня 2006 р. направила в Раду Безпеки свої 

рекомендації з підвищення ефективності санкцій ООН, які стосуються методів 

діяльності комітетів ООН, їх координації, повноважень Секретаріату, координації 

роботи з міжнародними організаціями, умов запровадження і зняття санкцій, 

оперативної оцінки режиму санкцій, моніторингу за процесом дії санкцій/ цільових 

санкцій, їх побічної дії, зняття санкційних заходів із гуманітарних міркувань. На 

основі проведених досліджень було підготовлено серію рекомендацій, покликаних 

зменшити негативні гуманітарні наслідки, спричинені запровадженням санкційних 

режимів. У зв’язку із цим, було рекомендовано виключати продовольчі товари, 

медичні препарати та медичне обладнання із санкційних заходів. До того ж, 

пропонувалося виключати сільськогосподарське обладнання, техніку, яка 
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використовується в навчальних цілях та освітніх програмах. Важливим стало й те, що 

Робоча група виступила з ініціативою розширити напрями співробітництва з 

пересічними громадянами в цільовій країні, що повинно мінімізувати підтримку 

населенням авторитарних лідерів під час дії санкційних режимів ООН.  

Задля цього експерти рекомендували розробляти чітку стратегію комунікації із 

населенням країни-об’єкта санкцій, пояснювати причини уведення санкцій та умови 

їх зняття. У цьому плані головний акцент повинен бути зміщений на роз’яснювальній 

роботі серед населення, формування об’єктивного сприйняття ситуації, розуміння 

того, що колективні примусові дії Організація Об’єднаних Націй застосовує задля 

підтримки міжнародного миру та безпеки, а не як каральні заходи проти країни та її 

народу. Як справедливо відзначив Дж. Кроуфорд, «Рада Безпеки не накладає санкції у 

суворому правовому значенні, адже її повноваження, за Статутом ООН, не 

розглядаються як реакція на порушення міжнародного права, але здійснюються в 

ситуації, яку вона сама характеризує як погрозу миру чи порушення миру» [1017, р. 

57]. Через це санкції мають розумітися як заходи, які мають усунути ситуацію, що 

загрожує міжнародному миру та безпеці. Цей висновок Робочої групи спирається і на 

резолюцію Генеральної Асамблеї ООН 51/242, у якій ідеться про те, що «мета санкцій – 

зміна такої поведінки однієї зі сторін, яка погрожує міжнародному миру та безпеці, а 

не покарання» [565]. У доповіді також містилося положення щодо доцільності 

активізації діалогу із державами геополітичними сусідами цільової країни, адже саме 

їхня політична підтримка, як відзначалося, є життєвоважливим фактором, який 

забезпечує успішність реалізації санкційних заходів ООН [53]. 

Водночас, як засвідчувала практика ООН із застосування санкцій у  

1990-х рр., навіть при завданні великих матеріальних збитків цільовій країні, 

колективні примусові заходи ООН невоєнного характеру нечасто дозволяли досягти 

поставлених політичних цілей. Останнє підштовхнуло міжнародне співтовариство у 

черговий раз переглянути умови успішності реалізації санкційних режимів ООН. У 

результаті проведеного аналізу було встановлено, що при запровадженні санкційних 

заходів була упущена важлива обставина, яка визначає ефективність санкцій ООН, а 

саме – роль політичного середовища в державі-об’єкті санкцій. Б. Бутрос-Галі у 

«Доповненні до порядку денного для миру» підкреслив, що «санкції можуть 

призводити до результатів, які йдуть у розріз із поставленою метою, породжуючи 

викликане патріотичними почуттями негативне ставлення до міжнародного 

співтовариства в обличчі ООН, і об’єднуючи населення на підтримку керівників, 

поведінку яких санкції і повинні були змінити» [55].  

Для подальшого детального вивчення цього питання було створено Групу 

високого рівня із загроз, викликів і змін, яка, користуючись досвідом роботи й 

відповідними пропозиціями санкційних комітетів, розробила рекомендації Раді 

Безпеки щодо застосування цільових «розумних» санкцій, тобто таких, які не 

впливають на цивільне населення країни. Як відзначалося у спеціально підготовленій 

доповіді Групи високого рівня із загроз, викликів і змін «Більш безпечний світ: наша 

спільна відповідальність», ці санкції «пов’язані із фінансовими питаннями, поїздками, 

авіацією чи ембарго на поставки озброєнь відіграють корисну роль у здійсненні тиску 

на правлячий режим та еліту з мінімальними гуманітарними наслідками, являють 

собою менш дорогу альтернативу іншим варіантам і можуть бути добре підлаштовані 

під конкретні міжнародні обставини. Ізолюючи порушників, навіть незначні санкційні 

заходи (включаючи спортивні ембарго) здатні слугувати важливій мети» [13]. 
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У результаті Організація Об’єднаних Націй остаточно перейшла до  

запровадження цільових санкцій або, у разі виникнення вкрай загрозливої для 

міжнародної безпеки ситуації, комбінованої стратегії. 

Формуванню концепції цільових санкцій були присвячені спеціально організовані 

за сприяння ООН міжнародні конференції, що дістали назву Інтерлакенського (1998-

2001), Бонн-Берлінського (1999-2001) і Стокгольмського процесів (2001-2003 рр.), 

ініційовані швейцарським, німецьким та шведським урядами відповідно [210]. 

Подальші результати вивчення цільових санкцій як механізму з підтримки миру та 

безпеки відбилися у підготовленій Інститутом міжнародних досліджень ім. Уотсона 

доповіді «Зміцнення цільових санкцій через об’єктивні та чіткі процедури 

Генеральної Асамблеї і Ради Безпеки», яка була представлена світовій громадськості 

в березні 2006 р. Росія, зі свого боку, 29 лютого 2007 р. також запропонувала проект 

«Декларації про основні умови і стандартні критерії впровадження і застосування 

санкцій та інших примусових заходів». Документ увібрав у себе висновки експертів і 

політиків, озвучені на трьох форумах із реформування інституту санкцій ООН, і 

представив їх у вигляді системи положень і принципів, за якими має проводитись 

політика санкцій Організації Об’єднаних Націй [136]. 

Ключові тези зазначених доповідей можна в цілому звести до такого: відзначалась 

необхідність подальшої гуманізації колективних примусових інструментів; пропонувалось 

посилити цілеспрямований характер застосування санкцій через ретельний аналіз 

політичної та економічної вразливості цільового режиму; підкреслювалась важливість 

формулювання чітких політичних цілей, що переслідуються санкціями із 

встановленням часових рамок їх дії; відзначалась необхідність залучення до  

здійснення колективного санкційного режиму учасників міжнародних відносин усіх 

рівнів – держав, міжурядових регіональних організацій, неурядових структур. 

Упровадження доктрини цільових санкцій зумовлювало інтенсифікацію 

співробітництва Організації Об’єднаних Націй із національними державами, 

відповідними міжнародними агентствами та регіональними організаціями, які  

спеціалізуються на контролі над озброєнням, процедурою перетину кордонів, 

фінансовими та торговельними операціями. Неабияке значення в реалізації цільових 

санкцій ООН відігравали й спеціалізовані органи Організації Об’єднаних Націй, як, 

наприклад, МАГАТЕ. 

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), створене в 1957 р., є 

структурним підрозділом ООН, що відповідає за охорону ядерних матеріалів і 

стежить за використанням їх виключно з мирною метою. У практиці ООН експерти 

виділяють два епізоди, які широко демонструють роль МАГАТЕ в імплементації 

цільових санкцій організації, а саме ембарго на поставки озброєнь – це Іракський та 

Лівійській прецеденти. Згідно із резолюцією Ради Безпеки ООН 687, на МАГАТЕ 

було покладено контрольну місію за ліквідацією ядерних об’єктів, що розташовані на 

території Іракської держави. У п. 12 документа, зокрема, зазначається, що «Ірак 

повинен невідворотно погодитись не купувати й не розробляти ядерну зброю чи будь-

які підсистеми, чи компоненти, науково-дослідні, експериментально-конструкторські, 

обслуговуючі чи виробничі потужності, що мають відношення до вищезгаданих 

засобів; надати Генеральному секретареві й Генеральному директору Міжнародного 

агентства з атомної енергії протягом 15 днів із моменту прийняття цієї резолюції 

заяви із повідомленням про місце перебування, кількість і типи всіх засобів, вказаних 

вище, представити під виключний контроль Агентства всі свої матеріали, … прийняти 

план із метою здійснення в майбутньому постійного спостереження і контролю за 
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виконанням цих зобов’язань» [149]. П. 13 резолюції доповнює попередній і 

детермінує «розробити з урахуванням прав і зобов’язань Іраку, за Договором про 

нерозповсюдження ядерної зброї від 1 липня 1968 р., для здійснення в майбутньому 

постійного спостереження і контролю за дотриманням Іраком положень п. 12, 

включаючи контроль за всіма ядерними матеріалами в Іраку, які підлягають 

звітуванню та інспекціям із боку Агентства, з метою підтвердження того, що гарантії 

Агентства охоплюють усю відповідну ядерну діяльність в Іраку, план, який має бути 

представлений Раді на затвердження протягом 120 днів із моменту прийняття цієї 

резолюції» [149].  

Роль МАГАТЕ в інспектуванні видів озброєнь, які потрапили під дію санкцій, була 

вирішальною в недопущенні набуття Іраком ядерного статусу. Протягом 90-х рр.  

ХХ ст. МАГАТЕ спільно зі Спеціальною комісією ООН (СКООН) провели сотні 

інспекцій, дослідивши більше 1000 потенційних і реальних місць зберігання зброї, а 

також експериментально-конструкторських центрів. У результаті було знищено 

більшість іракських хімічних, біологічних та балістичних ракетних систем. У 1997 р. 

МАГАТЕ у співпраці із СКООН підготували звіт щодо ситуації в Іраку, у якому 

йшлося про те, що немає ознак того, що в Іраку залишаються ядерні матеріали, які 

можна використовувати для створення зброї, та що немає доказів наявності в Іраку 

заборонених матеріалів, устаткування або діяльності.  

Ефективність діяльності МАГАТЕ підтверджується й висновками досьє, 

представленого британському уряду у вересні 2002 р., у якому зазначається: «СКООН 

та команда МАГАТЕ мають великі досягнення у викритті іракської програми 

біологічної зброї та знищенні значних запасів хімічної зброї та ракет, а також 

інфраструктури для створення ядерної зброї» [656, р. 39]. Крім того, МАГАТЕ 

розробило й здійснило безпрецедентну програму інтрузивного моніторингу за дією 

санкцій, у якій Спеціальна комісія ООН (СКООН) та Комісія ООН з моніторингу, 

перевірки та інспектування (КООНМПІ) протягом листопада 2002 р. – початку 

березня 2003 р., кожна діючи від імені Ради Безпеки, співпрацюючи з місією 

МАГАТЕ в Іраку, проводили ґрунтовне спостереження за експортно-імпортними 

операціями держави. За підсумками своєї роботи тодішній Генеральний директор 

МАГАТЕ Мохаммед Ель Барадей звітував Раді Безпеки 7 березня 2003 р., що 

інспектори агентства «не виявили ознак поновлення ядерної діяльності … а також 

будь-яких ознак, пов’язаних із розробкою ядерної зброї на перевірених об’єктах». Звіт 

МАГАТЕ далі зазначав, що «протягом останніх чотирьох років на більшості іракських 

об’єктах промисловий потенціал значно зменшився». На додачу інспектори дослідили 

документи, що стосувались нібито викритих спроб іракців імпортувати уран із 

Республіки Нігер, та визнали їх «недійсними». Посадовці ООН «не виявили ознак 

того, що Ірак намагався імпортувати уран із 1990 року». Відповідаючи на закиди про 

імпорт спеціалізованих алюмінієвих труб, МАГАТЕ прозвітувало, що немає 

підтверджених фактів того, що Ірак намагався імпортувати алюмінієві труби для 

використання у процесі збагачення урану [341]. 

Отже, як стверджують фахівці з Центру Карнегі за міжнародний мир, система 

контролю МАГАТЕ виявилася більш успішною, ніж вважалося до війни [399, р. 8].  

Критичним для розробки й реалізації ембарго на поставки озброєнь у системі ООН 

стало співробітництво із країнами-учасницями Вассенаарського договору, що замінив 

режим КОКОМ 1 липня 1996 р. До складу цієї структури нині входять 40 держав, які 

поставили за мету сформувати ефективний міжнародний режим експортного 

контролю за товарами й технологіями подвійного призначення і звичайними 
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озброєннями. Країни-учасниці домовилися здійснювати моніторинг поведінки 

держав, які не підписали угоди, з метою своєчасного застосування проти них 

санкційних заходів задля контролю за їх експортом озброєнь. 

Так само як і торговельні домовленості, на кшталт ГАТТ, Вассенаарські угоди є в 

більшому сенсі зведенням правил щодо контролю над озброєннями та моніторингу, 

ніж діючою організацією, які мають на меті: 1) сприяти регіональній і міжнародній 

безпеці та стабільності шляхом підвищення прозорості й посилення відповідальності 

в передачах звичайних озброєнь та товарів і технологій подвійного використання, 

запобігаючи таким чином дестабілізаційним накопиченням. Держави-учасниці 

прагнутимуть за допомогою своєї національної політики забезпечувати, щоб передачі 

таких предметів не сприяли розвитку або посиленню військових спроможностей, які 

підривають зазначені цілі, і не були спрямовані на підтримку таких спроможностей; 

2) доповнювати та посилювати без дублювання чинні режими контролю над зброєю 

масового знищення та засобами її доставки, а також інші міжнародно визнані заходи, 

спрямовані на сприяння прозорості та посилення відповідальності шляхом 

зосередження уваги на загрозах міжнародному й регіональному миру та безпеці, які 

можуть виникати внаслідок передач озброєнь і чутливих товарів і технологій 

подвійного використання там, де такий ризик вважається найбільшим; 3) посилення 

співробітництва, спрямованого на запобігання придбанню озброєнь та чутливих 

товарів подвійного використання для військової кінцевої мети в разі, якщо ситуація в 

регіоні або поведінка держави є чи стає причиною серйозного занепокоєння держав-

учасниць; 4) запобігати придбанню звичайних озброєнь і товарів та технологій 

подвійного використання терористичними угрупованнями та організаціями, а також 

окремими терористами [24].  

Значущість цієї організації зумовлюється тим, що до її складу входять найбільші у 

світі країни-експортери зброї, як США, Росія, великі європейські держави. Значення 

ж роботи країн Вассенаарського договору для реалізації санкційних заходів ООН 

пояснюється тим, що діяльність організації включає два основні напрями: по-перше, 

складання списків товарів і технологій, які потребують контролю за їх реалізацією та 

переміщенням; по-друге, забезпечення на добровільних засадах обміну інформацією і 

можливості проведення скоординованої національної політики у сфері контролю 

експорту товарів і технологій подвійного призначення. Цінність системи списків для 

імплементації стратегії санкцій ООН полягає у тому, що організація формує три види 

списків: базовий список, список «чуттєвих» товарів і технологій, список «особливо 

чуттєвих» товарів і технологій. І хоча наразі санкційна діяльність ООН формально не 

пов’язана із функціонуванням країн Вассенаарського договору, проте зусилля двох 

сторін перетинаються у спробі відвернути дестабілізацію ситуації у «гарячих» точках 

планети через недопущення проникнення в них великої кількості озброєнь. Саме 

через це Вассенаарські списки часто співпадають або перегукуються із більшістю 

товарних груп, які потрапляють до ембарго ООН на постачання озброєнь. 

Більше того, як підкреслюють у своїх роботах визнані міжнародним  

співтовариством експерти із санкційної політики ООН Д. Кортрайт і Дж. Лопез, 

наприкінці 1990-х рр. члени Ради Безпеки на практиці почали покладатися на 

термінологію та технічні розрахунки країн Вассенаарської групи при підготовці 

резолюцій, що запроваджують ембарго на постачання зброї. Важливість такої новації 

дійсно важко переоцінити, адже за відсутності в ООН дієвих засобів тиску на 

національні уряди в дотриманні санкцій, організація у такий спосіб змушена 
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покладатися на політичну волю впливових держав, які контролюють світову торгівлю 

зброєю [640, р. 147].  

Так, терміни та підходи до класифікації товарних груп держав Вассенаарської 

домовленості відіграли критичну роль у коригуванні Радою Безпеки іракських 

санкцій. У 2002 р., наприклад, коли Рада Безпеки вишукувала нові шляхи спонукання 

іракців до виконання положень резолюції 1284 (1999) та ініціювала кооперативне 

повернення інспекторів у обмін на послаблення контролю над невійськовими 

товарами, на які поширюються санкції, Росія та США вступили у тривалі переговори 

стосовно визначення контрабандних товарів. У результаті обидві держави оновили 

список країн Вассенаарської домовленості та представили його в Організацію 

Об’єднаних Націй як «Список переглянутих товарів», який було затверджено 

резолюцією Ради Безпеки 1409 (2002) [346, р. 136-137].
  

Інтенсифікація взаємодії та обмін досвідом між міжнародними структурами 

змусили ряд західних аналітиків виступити із пропозицією підписання відповідної 

угоди між ООН та Вассенаарською групою, рекомендуючи тим самим взяти за основу 

політику країн Вассенаарської домовленості для визначення військових товарів та 

товарів подвійного призначення, які стають предметом цільових санкцій ООН. 

Подібні звернення науковців не залишили байдужими й окремих політиків. 

Німеччина, яка не має права вето в Раді Безпеки ООН, проте є серйозним політичним 

гравцем у Вассенаарській групі всебічно заохочувала використання Вассенаарських 

списків як консенсусну основу для формування як європейських списків, так і 

ембарго на постачання озброєнь у системі ООН. 

Результатом переходу до доктрини цільових санкцій стало й утворення 

спеціальних санкційних комітетів, які складають так звані «чорні списки», до яких 

вносяться особи, чия діяльність загрожує міжнародному миру та безпеці, наприклад, 

які причетні до скоєння злочинів проти людства, є членами терористичних 

угруповань або пов’язані з їхньою діяльністю тощо. Відповідно до положень 

резолюцій Ради Безпеки ООН, такі списки складалися стосовно Сомалі, Сьєрра-

Леоне, Ліберії, Демократичної республіки Конго, Кот-Д’Івуара, Лівана, Лівії, Ірану, 

Судану, Північної Кореї, а також терористичних організацій «Аль-Каїди» і «Талібан». 

Практика складання «чорних списків» Радою Безпеки бере свій відлік із 1997-1998 

рр., коли були накладені відповідні цільові санкції на сепаратистський рух 

«Національний союз за повну незалежність Анголи (УНІТА)» [158]. Ці санкції наразі 

завершені, проте на кінець 1997 р. до списку було включено 157 осіб, які стали 

об’єктами для замороження активів та заборони здійснення подорожей [859].
 
На 

основі повторного звіту зі списку в 1998 р. було вилучено 2 особи та члени їхніх 

родин [854]. Санкції на пересування було знято 17 травня 2002 р. резолюцією 1412 

[177], й остаточне скасування санкційного режиму і ліквідація відповідного комітету 

із санкцій відбулися 12 грудня 2002 р. на підставі резолюції 1448 [178].  

Наприклад, сьєрра-леонський список містив 48 осіб, яким заборонені закордонні 

поїздки [875].
 
«Вторинні» санкції, заборона закордонних подорожей, були застосовані 

проти Ліберії як результат недостатнього співробітництва з її боку у виконанні 

санкцій проти Сьєрра-Леоне, після останнього перегляду 16 грудня 2009 р. вони 

охоплюють 45 осіб [988].
 
Сьєрра-леонські та ліберійські списки із самого початку 

було складено настільки непрофесійно, відповідні комітети отримали численні 

скарги, що, у свою чергу, спровокувало нові дискусії з приводу уточнення процедури 

складання списків та вдосконалення механізму його затвердження Радою Безпеки 

ООН.  
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Чергове загостренням ситуації мало місце у грудні 2006 р. після того, як стало 

відомо, що США при побудові «чорного списку» стосовно високопосадовців 

Ісламської Республіки Іран застосовували, окрім розвідувальних даних, і пошукову 

систему Google. Інформація, отримана за допомогою цієї програми, використовувалася для 

того, аби встановити причетність фізичної чи юридичної особи до іранської 

діяльності в ядерній сфері. За даними фахівців, через такий механізм було внесено 

11 підприємств і 12 громадян країни. До них Вашингтон мав наміри застосувати 

санкції на пересування, однак пізніше було доведено факт їх непричетності до 

розробки ядерних технологій Тегерана [80, с. 96]. 

Питанню додавало гостроти й уведення санкційних заходів проти Талібану/Аль-

Каїди через просту причину – ці санкції перешкоджали проводити фінансову та 

економічну діяльність, що й викликало невдоволення більше ніж 50 держав-членів 

ООН, зокрема європейських [716]. Так, 15 жовтня 1999 р. та 19 грудня 2000 р. Рада 

Безпеки резолюціями 1267 та 1333 відповідно запровадила санкції проти режиму 

Талібан в Афганістані. Резолюція 1267, між іншим, вимагала від держав заморозити 

фонди, напряму та опосередковано підконтрольні режиму Талібан [171]. У п. 4 b 

документа зазначається, що всі держави мають «заморозити активи й інші фінансові 

ресурси, включаючи й ті, які отримують завдяки наявному майну, та які перебувають 

у власності, під прямим чи опосередкованим контролем руху Талібан» [171]. У свою 

чергу, резолюція 1333 передбачала заморожування активів, підконтрольних Усамі Бін 

Ладену та особам, пов’язаним із ним [173]. Станом на 8 серпня 2003 року у списку 

Талібан налічувалося 152 особи та 1 юридична особа, у списку Аль-Каїди – 102 особи 

та 98 юридичних осіб.
 
Грошова маса, заморожена згідно з резолюціями ООН номер 

1290 та 1333, – це ресурси Талібану (особливо активи Центрального банку 

Афганістану, після інтервенції союзників були розморожені). Однак, слідом за 

поразкою талібів, завданою їм Північноатлантичним Альянсом, Рада Безпеки 

прийняла нову резолюцію 1390 від 16 січня 2002 р., яка поновила «чорні списки», 

пов’язані з Талібаном/Аль-Каїдою, розширюючи їх навіть до ембарго на поставки 

зброї та заборону на подорожі для осіб, перелічених у них [176].  

Резолюція 1390 не включала більш широкого кола людей, ніж сьерра-

леонська/ліберійська резолюції, тим не менш, резолюція 1390 стала «відкритою» і 

мала одну особливість, адже в ній відсутній зв’язок між цільовою групою/індивідами 

та будь-якою територією або державою. Хоча Рада Безпеки раніше вже приймала 

резолюції, спрямовані проти недержавних суб’єктів (особливо резолюції по УНІТА), 

документ 1390 є першим і поки що єдиним прикладом санкційного акта без 

територіальної прив’язки.
 
Уточнювальний документ Ради Безпеки ООН 1455 від 

17 січня 2003 р. повторив зобов’язання держав-членів дотримуватись попередніх 

резолюцій та вимагав подання оновлених звітів про їх виконання протягом 90 днів 

[179]. На кінець вересня 2009 р. «чорний список» 1267 комітету налічував 

509 фізичних та юридичних осіб ООН [845, р. 17]. Розглянемо детальніше процедуру 

формування «чорних списків». 

«Чорний список» передбачає ідентифікацію цілі, що в кожному окремому випадку 

варіюється. Оскільки Секретаріату ООН, який безпосередньо відповідає за цей процес 

і допомагає санкційним комітетам, бракує як потужності, так і компетентності у 

справі визначення осіб, які підтримують або якимось іншим чином пов’язані із 

політичною діяльністю уряду цільової країни, інформація щодо імен, як правило, 

надходить з інших джерел. Такими джерелами є: по-перше, країни-члени, які 

зацікавлені у внесенні конкретної особи у список та мають достатні дипломатичні та 
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розвідувальні потужності; по-друге, це експертні комісії, засновані санкційними 

комітетами із метою проведення моніторингу за впровадженням санкцій; і третє – це 

публічні джерела. Не завжди зрозуміло, яких конкретно осіб для внесення в «чорний 

список» запропонувала та чи інша держава. Попри це фахівцями доведено, що країни 

з колоніальним минулим, стали лідерами у справі занесення в «чорні списки». 

Основним джерелом імен у санкціях стосовно пересування та фінансів УНІТА 

безсумнівно був уряд Анголи. Джерела таких імен для Ліберії та Сьерра-Леоне 

варіювалися. Так, деякі імена подавалися певними країнами, передусім, США, 

Великою Британією та Францією, інші ж походили від звітів експертних комісій  

із запровадження санкцій. Основним джерелом складання списку щодо 

Афганістану/Аль-Каїди були США [378, р. 213]. 

Досвід занесення осіб до «чорних списків» у системі ООН свідчить про те, що 

формальною основою є, у багатьох випадках, публічне джерело, офіційні списки 

(реєстри) компаній, газетні повідомлення тощо. Звіти про підозрілі та незвичні 

банківські транзакції також можуть стати сигналом для внесення осіб, що їх 

здійснюють, у «чорний список».
 
Тим не менш, секретні матеріали, такі як звіти 

посольств, найчастіше стоять за формальним джерелом або застосовуються для 

підтвердження публічної інформації щодо діяльності тієї чи іншої особи. Що 

стосується підозрюваних у міжнародному тероризмі, можна стверджувати, що 

секретні розвідувальні дані незмінно виступають головним джерелом, згідно з яким 

відбувається внесення осіб до «чорних списків». У будь-якому випадку зрозуміло, що 

ідентифікаційна інформація для списків резолюцій 1267/1390 занадто обмежена для 

того, щоб походити від звітних зобов’язань банків щодо підозрілих транзакцій.  

Саме тут, на думку Є. Кемерона, професора з університету Уппсала, автора 

доповіді «Правові гарантії та цільові санкції ООН», підготовленої у жовтні 2002 р. на 

замовлення шведського зовнішньополітичного відомства, і криється головна причина 

того, чому так важко встановити джерело, на підставі якого та чи інша особа 

потрапила до «чорного списку» ООН, адже часто на запит санкційних комітетів щодо 

оприлюднення підстав для внесення осіб до «чорного списку», держави-члени 

повідомляють, що інформація походить із надійного джерела, проте з міркувань 

національної безпеки виключається будь-яка можливість її оприлюднення. В окремих 

випадках інформація може бути надана на двосторонній основі по дипломатичних 

каналах, коли країна, яка має необхідну інформацію, довіряє державі, що її запитує, 

проте ставить умову збереження конфіденційності [640, р. 184]. 

Звісно, система ООН щодо складання «чорних списків» не може ефективно 

функціонувати без тісного співробітництва з Інтерполом. І хоча наразі відсутня 

нормативно-правова база, яка б визначала головні параметри взаємодії між 

організаціями, тим не менш санкційні комітети ООН співпрацюють з Інтерполом у 

постійному режимі при здійсненні цільових санкційних заходів. При цьому 

співробітництво являє собою трирівневий механізм: обмін інформацією та 

координація діяльності з 1) персоналом Секретаріату ООН; 2) санкційними 

комітетами; 3) експертними групами.  

Р. Фаулер, колишній Постійний представник Канади в ООН, Голова комітету із 

санкцій щодо Анголи в 1999-2000 рр., став фундатором цієї практики, посприявши 

налагодженню контактів між відповідним санкційним комітетом та Інтерполом. У 

1999 р. моніторингова група комітету з питань санкцій щодо Анголи розробила 

особливий план координації роботи з Інтерполом [640, р. 147]. Внаслідок спеціальної 

проведеної наради начальників поліції південноафриканського субрегіону на рівні 
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керівників поліцейських служб у грудні 2000 р. у Луанді, субрегіональний офіс 

Міжнародної карної поліції у м. Хараре (Зімбабве) було визначено як головний центр 

з обміну розвідувальною інформацією при реалізації санкцій ООН [1019].  

Взаємодія з Інтерполом допомагала встановлювати порушення ембарго на 

поставки озброєнь та алмазів, що, на думку міжнародного співтовариства, слугувало 

головною перешкодою з ліквідації УНІТА. Крім того, експерти Інтерполу 

здійснювали перевірку ліцензій посередницьких компаній, які могли бути  

причетними до передачі зброї УНІТА, до санкційного комітету також було 

направлено Міжнародну систему спостереження за зброєю і вибуховими речовинами 

Інтерполу, а також оновлену базу даних нелегальних каналів торгівлі зброєю.  

Санкційні комітети ООН підтримували тісний зв’язок з Інтерполом при реалізації 

цільових санкцій і проти Сьєрра-Леоне та Ліберії. У випадку із Сьєрра-Леоне, 

наприклад, у Доповіді групи експертів по Сьєрра-Леоне, представленої на розгляд 

Ради Безпеки 20 грудня 2000 р., у п. 37 Інтерполу пропонувалося «розробити єдиний 

стандарт і здійснювати ведення бази даних про серйозні випадки контрабанди й 

порушення санкцій у регіоні. Програма Інтерполу ІВЕТС (Міжнародна система 

спостереження за зброєю і вибуховими речовинами) мала бути використаною всіма 

державами та Організацією Об’єднаних Націй із метою відстеження місця походження 

зброї». П. 38 вказував на необхідність «розробки проекту по збору інформації щодо 

продавців озброєнь» [50]. Інтенсифікації взаємодії між ООН та Інтерполом у 

реалізації цільових санкцій посприяли й трагічні події в США 11 вересня 2001 р., що 

призвело до прийняття Радою Безпеки антитерористичної резолюції 1373, у якій 

підкреслювався тісний взаємозв’язок між міжнародним тероризмом та транснаціональною 

організованою злочинністю [174]. 

Вид цільових санкцій ООН і зумовлює доцільність залучення тієї чи іншої 

міжнародної структури. У випадку зі Сьєрра-Леоне, наприклад, звіт моніторингової 

групи із санкцій виявив, що саме авіаційний транспорт відігравав ключову роль у 

постачанні озброєнь повстанцям Об’єднаного революційному фронту [1023]. У 

зв’язку із цим, експерти санкційного комітету провели зустріч у Монреалі із 

представниками Міжнародної організації цивільної авіації, у ході якої була досягнута 

домовленість щодо перереєстрації усіх ліберійських літаків у Міжнародній організації 

цивільної авіації, адже їх найчастіше помічали в перевезенні нелегальних вантажів 

[1023]. Із запровадженням санкцій проти УНІТА в Анголі, Об’єднаного 

революційного фронту в Сьєрра-Леоне та уряду Тейлора в Ліберії, Рада Безпеки 

вдалася до використання стратегії торговельних санкцій як засобу здійснення 

цільового тиску на повстанські групи, які не виконують рішення ООН. Ці санкційні 

заходи спрямовувалися, передусім, на перешкоджання імпорту конфліктних алмазів, 

які визначаються як алмази, що походять із територій, котрі контролюються силами 

або угрупованнями, які перебувають в опозиції до легітимних та визнаних на 

міжнародній арені урядів. Представники санкційних комітетів, персонал Секретаріату 

ООН та експертні комісії взаємодіяли з представниками алмазної галузі та 

спеціалізованими міжурядовими агентствами задля забезпечення виконання ембарго 

на поставки алмазів.  

У липні 2000 року Світова федерація алмазної біржі та Міжнародна асоціація 

виробників алмазів заснували Всесвітню алмазну раду (ВАР), діяльність якої 

спрямовувалась на відстеження й перешкоджання експортно-імпортних операцій, 

пов’язаних із конфліктними алмазами, які потрапляли під дію колективних 

примусових інструментів ООН. Крім того, Всесвітня алмазна рада по суті взяла на 
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озброєння стратегію Інтерполу в системі обміну інформацією на трьох рівнях: із 

Секретаріатом ООН, санкційними комітетами, групами експертів з імплементації 

санкційних заходів. Водночас доцільно нагадати, що навіть до заснування ВАР, 

представники Вищої алмазної ради, офіційного представника бельгійської алмазної 

індустрії, брали участь у слуханнях у Нью-Йорку в 1999 р. під час обговорення 

виконання дії санкційних заходів проти Об’єднаного революційного фронту в Сьєрра-

Леоне. Допомога Вищої алмазної ради виявилася критичною в імплементації санкцій 

ООН проти УНІТА в Анголі [1020].  

Таким чином, налагоджене співробітництво між комітетами з питань санкцій ООН 

і Всесвітньою алмазною радою посприяли викриттю нелегальних каналів торгівлі 

алмазами, що спричинило локалізацію та подальше загасання громадянських 

конфліктів.  

Складності імплементації торговельних санкцій, у свою чергу, на початку 2000-х 

рр. зародили ідею залучення Світової організації торгівлі до здійснення санкційних 

режимів ООН. Як відзначає С. Черновітц, професор Джорджтаунського університету, 

«потенціал СОТ спонукав держав-членів Організації Об’єднаних Націй до пошуку 

підтримки цієї структури в забезпеченні їх зовнішньополітичних цілей,  

неторговельних цінностей» [640, р. 159].  

Проте, на практиці цього досягнути майже неможливо через низку обставин: по-

перше, метою функціонування СОТ є лібералізація торговельних відносин, що 

несумісне із принципами роботи примусових колективних режимів ООН; по-друге, 

рішення Ради Безпеки ООН не мають імперативного характеру в рамках СОТ; по-

третє, установчі документи СОТ не передбачають можливості подання позову до 

структури від інших міжнародних організацій, у тому числі й ООН; по-четверте, 

санкційний механізм Світової організації торгівлі може бути задіяний лише в разі 

порушення правил цієї структури, тобто нівелювання встановлених процедур 

торговельних операцій, а не заради досягнення зовнішньополітичних цілей держав-

учасниць, що саме по собі вже порушує статутні положення діяльності СОТ, які не 

дозволяють використовувати принцип екстериторіальності національного законодавства 

при ухвалі рішень, і, нарешті, по-п’яте, ефективність санкцій СОТ є досить 

сумнівною, про що свідчать і статистичні дані. Наприклад, у 2003 р. в СОТ було 

винесено рішення щодо 69 позовів.
 
Із них у 59 випадках були виявлені порушення 

(86 %). У 11 з 59 (19 %) уряд-позивач подавав ще одну скаргу (посилаючись на статтю 

21.5 ДВС) про те, що уряд-відповідач не виконав необхідних вимог у передбачений 

для цього термін.
 
Загалом, з 59 випадків санкції запроваджувалися повною мірою 

лише двічі [1059].  

У цілому ж протягом 1999-2003 рр. дозвіл на впровадження санкцій не було 

реалізовано у 57 % випадків, у повному обсязі ж санкційні заходи в рамках СОТ не 

застосовувалися з 1999 р. [640, р. 161]. Ідея залучення СОТ до імплементації 

санкційних заходів ООН не знайшла широкої підтримки й серед науковців, які 

підкреслювали, що такий механізм носитиме яскраво виражений дискримінаційний 

характер стосовно найбідніших країн, котрі в такий спосіб втратять будь-яку 

можливість відстоювати свої економічні інтереси, що лише поглибить асиметрію 

економічного розвитку країн [514, р. 199-261]. У свою чергу, слід визнати – така 

ситуація закладе фундамент для ескалації військово-політичного протистояння 

держав на міжнародній арені, більше того сформує нові розмежувальні лінії у 

відносинах за віссю Північ-Південь. З огляду на вищезазначене, санкційним 

комітетам ООН довелося в цілому відійти від цієї ініціативи, хоча не можна з 
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упевненістю стверджувати, що потенціал Світової організації торгівлі не  

використовується з політичною метою держав-учасниць. Показовими в цьому 

контексті є переговори щодо вступу до СОТ Китаю, Росії.  

Окрім спеціалізованих міжнародних агенцій, при реалізації цільових,  

комбінованих санкцій Організація Об’єднаних Націй спрямувала зусилля на 

посилення кооперації із регіональними структурами, що стало невід’ємною 

запорукою успішності колективних примусових зусиль ООН невоєнного характеру з 

таких причин: регіональні організації включають геополітичних сусідів країни-

об’єкта санкцій, які, до того ж, часто виступають і головними торговельними 

партнерами цільовому режиму, що робить їх залучення та політичну підтримку 

санкціям ООН життєво важливим чинником; регіональні структури здатні розгортати 

сили безпеки та моніторингові команди, які виступають незамінними елементами в 

розслідуванні порушень санкцій та, у разі потреби, блокади кордонів цільової 

держави для перекриття каналів ввезення заборонених видів озброєнь, товарів; 

нарешті, вони мають досвід у політичних та дипломатичних відносинах із цільовим 

режимом і спроможні відіграти позитивну роль у процесі політичного торгу, який 

може супроводжувати застосування санкцій, якщо останні виступають компліментарною 

складовою цілісного підходу до міжнародного урегулювання. 

Упровадження цільових санкцій розширило практику ООН із проведення 

польових досліджень у межах компетенції відповідних комітетів, адже, як було 

широко визнано міжнародними експертами, візити до цільових країн голів санкційних 

комітетів сприяють оперативному вирішенню спірних питань, дозволяють 

отримувати інформацію про стан імплементації санкцій по суті з першоджерел і 

виконують координаційну функцію у світлі співробітництва ООН із регіональними 

структурами [425, р. 231-247]. Крім того, вони надсилають сигнал державам та 

відповідним організаціям і недержавним акторам, що Рада Безпеки тримає під 

особливим контролем функціонування санкційного режиму. Як підкреслюється у 

записці Голови Ради Безпеки ООН від 29 січня 1999 р., «візити завжди відігравали 

позитивну роль у підвищенні поінформованості серед локальних акторів, заохоченні 

їх виконувати рішення щодо санкцій» [1022]. 

Тож серед функцій, які санкційний комітет може здійснювати під час проведення 

польових місій, виділяють такі: підвищення рівня поінформованості громадськості 

держави-об’єкта про цілі політики ООН та інформування держав-членів і 

регіональних акторів про дотримання зобов’язань щодо санкцій; проведення 

зустрічей з основними партнерами цільового режиму або з лідерами цільової країни, 

спрямовані на розгляд конкретних вимог щодо здійснення санкцій; координація 

зусиль регіональних організацій, спеціалізованих міжнародних установ, ООН задля 

зміцнення контролю за санкційними заходами; налагодження постійних контактів із 

корпораціями та недержавними акторами щодо перевірки обов’язкового дотримання 

санкцій; виявлення необхідних форм нарощування потенціалу й технічної допомоги 

для моніторингу; підготовка звітів Раді Безпеки щодо доцільності запровадження 

додаткових заходів контролю задля підвищення ефективності міжнародного 

колективного режиму санкцій у цілому. 

Голова санкційного комітету стосовно «Аль-Каїди» і «Талібану», наприклад, 

регулярно відвідує регіони, країни-сусіди Афганістану, аби зміцнити примусові дії, 

направлені проти цієї терористичної групи. Позитивно на виконання санкційної 

резолюції 1907 від 23 грудня 2009 р. проти Сомалі [188] вплинули й візити голови 

відповідного комітету у квітні 2010 р. до Ємену, Еритреї, Катару, Кенії. Більш 
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детально інформація про проведення польових місій санкційними комітетами 

представлена в Додатку 1. 

Труднощі, які поставали при реалізації цільових санкцій, значною мірою 

пояснювалися й відсутністю координації в роботі головних органів Організації 

Об’єднаних Націй, санкційних комітетів, що і стало центральною темою для 

обговорення під час проведення Стокгольмської зустрічі. У ході дебатів вдалося 

виробити серію рекомендацій, спрямованих на усунення цих перешкод, які викладено 

у третьому розділі підсумкової Стокгольмської доповіді [1040, р. 66-67].
 
 

Сформульовані пропозиції, що дістали назву «Принципи ефективного здійснення 

цільових санкцій», визначають такі головні напрями вдосконалення інституту 

цільових санкцій ООН для нівелювання посталих ризиків: по-перше, інтенсифікувати 

співробітництво між Радою Безпеки й Секретаріатом ООН, іншими структурами 

організації заради усунення політичної конкуренції між ними при запровадженні 

санкційних заходів, формування атмосфери максимального сприяння імплементації 

санкцій [1040, р. 81-89]. При цьому, як підкреслюється в документі, Рада Безпеки й 

Секретаріат мають спільно контролювати виконання резолюцій через відстеження 

відповідних змін, внесених державами-членами в національне законодавство, 

інформувати санкційний комітет щодо внесених правок або навпаки їх відсутність, 

нарощувати потенціал надання взаємодопомоги державами, й, у разі потреби, 

скласти щодо цього необхідну базу даних; по-друге, посилити координаційну 

складову взаємодії між комітетами, структурами Організації Об’єднаних Націй [1040, 

р. 67]. 

На виконання цих рекомендацій у 2000-х рр. значно розширилась кооперація між 

комітетами із санкцій щодо країн Західної Африки й тих, які були створені для 

боротьби з міжнародним тероризмом.  

Наприклад, у 2002-2005 рр. спостерігалась активізація контактів між  

1267 комітетом і заснованою в березні 2002 р. Місією ООН зі сприяння Афганістану 

(МООНСА). Співпраця зосереджувалась, зокрема, на забезпеченні політичної 

підтримки санкційних заходів 1267 резолюції, задоволенні гуманітарних потреб. 

Санкційний комітет із питань Сомалі отримує допомогу від утвореного ще 15 квітня 

1995 р. Політичного відділення ООН по цій країні. У 2004 р. запроваджено механізм 

обміну аналітичними документами між групами експертів із санкцій щодо Кот-

Д’Івуару і Ліберії. Із 2005 р. втілено в життя ідею проведення спільних місій 

санкційними комітетами ООН. Так, у 2005 р. групи експертів комітетів із санкцій 

щодо Кот-Д’Івуару та Ліберії двічі досліджували імплементацію санкцій Гвінеєю та 

Буркіна-Фасо [1021], у 2008 р. комітетами проводилася робота з виявлення фактів 

порушення ембарго на поставки озброєнь Кот-Д’Івуару з боку сусідніх країн [1024]. 

Крім того, комітети із санкцій проти Кот-Д’Івуару, Ліберії і Сьєрра-Леоне 

користувалися політичною, інформаційною і технічною допомогою Канцелярії 

Спеціального представника Генерального секретаря ООН у Західній Африці, 

Об’єднаного представництва ООН у Сьєрра-Леноне, сформованої 23 червня 2006 р., 

Комісії ООН з миробудівництва.  

У свою чергу, досвід співробітництва санкційних комітетів ООН із 

Контртерористичним комітетом (КК) слугує взірцевим прикладом координації 

діяльності структур Організації Об’єднаних Націй під час упровадження цільових 

примусових дій невоєнного характеру. Зупинимося на ньому детальніше.  

Передусім варто підкреслити, що незважаючи на те, що Контртерористичний 

комітет (КК) має у своїй роботі багато спільного із принципами функціонування 
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комітетів ООН із санкцій, він таким не є насправді. Останнє неодноразово 

підкреслювалося у виступах голови КК, посилаючись на відмінності резолюцій 1267 і 

1373, а також уточнювальні документи щодо роботи 1373 комітету [1043, р. 289-303]. 

Висновок про автономність комітетів логічно випливає і з резолюції Ради Безпеки 

1390 від 16 січня 2002 р., у якій зазначається, що комітет 1267 повинен «співпрацювати 

з іншими відповідними комітетами Ради Безпеки та Контртерористичним комітетом, 

створеним згідно з параграфом 6 резолюції 1373 (2001)» [176], з уточненими пізніше 

повноваженнями в резолюціях 1377 від 12 листопада 2001 р., 1535 від 26 березня 

2004 р., 1540 від 28 квітня 2004 р. і 1566 від 8 жовтня 2004 р.  

Отже, саме зважаючи на те, що Контртерористичний комітет не є санкційним, 

політична підтримка прийнятих ним рішень є більшою, ніж діяльності санкційних 

комітетів у цілому. 
 

Однак, як і санкційні заходи, резолюцію 1373 було прийнято відповідно до глави 7 

Статуту ООН і, таким чином, вона автоматично набуває імперативного характеру для 

виконання усіма державами-членами. Останнє є особливо важливим, адже, на відміну 

від санкційних режимів, які здебільшого стосуються індивідів та окремих держав, 

резолюція 1373 зобов’язує усі країни-члени формувати національне законодавство й 

уводити в дію виконавчі механізми для реалізації положень цього документа. 

Далекоглядним кроком, який, утім, є латентним для нефахівців, є те, що вимоги 

резолюції 1373 перегукуються, а в деяких випадках виявляються ідентичними до 

висновків санкційних комітетів щодо формування потенціалу, необхідного для 

забезпечення ефективного здійснення цільових санкцій, особливо ембарго на 

поставки озброєнь, фінансових санкційних заходів.  

Так, параграф 1 (а) резолюції 1373 зобов’язує усі держави вживати заходи для 

ефективного попередження та припинення фінансування терористичних актів [174].
 

Задля цього, як відзначається в документі, кожна держава-член ООН має сформувати 

міцну нормативно-правову основу імплементації рестриктивних заходів, забезпечену 

на інституційному рівні, що посилить координаційні та контрольні механізми у 

процесі виконання положень резолюції 1373.
 
Утворені ж правова та адміністративна 

платформи, направлені на протидію фінансуванню міжнародного тероризму, 

корелюються і посилюють роботу комітету 1267, зокрема у тій частині, що стосується 

впровадження цільових фінансових санкцій проти членів терористичних угруповань 

Аль-Каїди/Талібан. Документ запроваджує й механізм підзвітності держав-членів 

перед комітетом із виконання резолюції 1373. Імперативність положень 2 (c) й 2 (g) 

резолюції 1373, орієнтованих на перешкоджання руху терористів через кордон і 

відмову терористам у безпечному притулку [174], закладає основу для ефективного 

моніторингу руху особи або групи людей, які включені в «чорний» список 1267 

комітету ООН із санкцій. Більше того, резолюція 1373 зобов’язує усі держави 

запобігати руху небезпечних матеріалів, торгівлі нелегальними наркотичними 

речовинами, стрілецькою зброєю, вибухівкою. Зокрема, п. 3 (а) документа закликає 

всі держави «винайти можливість активізації і прискорення обміну оперативною 

інформацією … щодо торгівлі зброєю, вибуховими речовинами чи матеріалами 

подвійного призначення; використання терористичними групами комунікаційних 

технологій; і загрози оволодіння терористичними групами зброї масового знищення» 

[174].
 

Очевидно, що цей контрольний механізм сприяє успішному відстеженню 

нелегальних каналів торгівлі зброєю, яка підпадає під дію санкційних заходів Ради 

Безпеки. 
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До того ж, відповідно до резолюції 1373, держави повинні розробити систему так 

званих «вторинних» санкцій у національному законодавстві, які мають діяти 

незважаючи на характер політичних відносин із державою-ціллю. Особливістю 

вищевказаних інструментів протидії міжнародному тероризму слід вважати й їх 

перманентну та універсальну основу, що вигідно відрізняє їх від санкційних заходів, 

які мають тимчасовий характер і підлягають скасуванню в разі усунення загрози 

міжнародному миру та безпеці [640, р. 174]. 

Таким чином, Контртерористичний комітет взаємодіє з 1267 комітетом із санкцій 

за такими ключовими напрямами: 

– проведення двосторонніх консультацій із державами-членами ООН, які 

потребують інформаційної й технічної допомоги при реалізації санкційних заходів 

1267 резолюції; 

– спільна організація або відвідування конференцій, семінарів, форумів, які 

проводяться міжнародними, регіональними й субрегіональними організаціями, з 

метою вдосконалення програм надання фінансової допомоги для держав-членів 

Організації Об’єднаних Націй у межах компетенції комітетів; 

– забезпечення широкої політичної підтримки зусиль ООН у протидії 

міжнародному тероризму відповідно до мандатів 1267-го і 1373-го комітетів.  

Парадоксальним, зі свого боку, є те, що інститут цільових санкцій ООН, націлений 

на підтримку міжнародного миру та безпеки, у своїй діяльності також порушує 

фундаментальні права людини. Як відзначається у доповіді Групи високого рівня із 

загроз, викликів і змін «Більш безпечний світ: наша спільна відповідальність», «Рада 

Безпеки повинна діяти обережно. Те, як юридичні чи фізичні особи потрапляють у 

терористичний список … і відсутність процедур перегляду чи оскарження щодо тих, 

хто включений у список, викликають серйозні питання підзвітності і, ймовірно, 

порушують основні норми у сфері прав людини та конвенції» [13]. П. 109 

Підсумкового документа Всесвітнього саміту 16 вересня 2005 р. закликає Раду 

Безпеки й Генерального секретаря «забезпечити існування справедливих та ясних 

процедур включення осіб і організацій у списки тих, на кого поширюються санкції, і 

процедур їх виключення з цих списків» [73].  

Подібного по суті висновку дійшла й група провідних експертів із санкцій з 

Інституту міжнародних досліджень проблем миру ім. Джоан Б. Крок, Форуму 

«Четверта свобода», Інституту міжнародних досліджень ім. Уотсона Університету 

Брауна й Стокгольмської програми з реалізації цільових санкцій Університету 

Уппсала у ході симпозіуму, присвяченому підвищенню ефективності санкцій 

Організації Об’єднаних Націй, який відбувся 30 квітня 2007 р. з ініціативи тодішнього 

Постійного представника Греції в ООН І. Мурікіса. Як підкреслювалося у 

сформульованій у доповіді симпозіуму «Підвищення ефективності санкцій Ради 

Безпеки ООН» спільній позиції фахівців, «існують переконливі докази того, що 

санкції можуть значною мірою посприяти підтримці міжнародного миру та безпеки, 

якщо вони застосовуються не як самоціль, а запроваджуються на підтримку цілісного 

підходу до урегулювання конфлікту, що включає попередження, посередництво, 

підтримку миру й розбудову миру… За останні 15 років вдалося суттєво просунутися 

вперед у розвитку механізму цільових санкцій, проте суттєві виклики все одно 

зберігаються. Необхідний, зокрема, додатковий прогрес у роботі над процедурами 

включення у список і виключення з нього, аби зняти занепокоєння, що стосуються 

питань прав людини» [54]. Річ у тім, що сама організація прийняття рішень із 
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запровадження цільових санкцій у системі ООН створює дві головні взаємопов’язані 

проблеми, які вказують на це.  

Перша проблема пов’язана із відповідальністю. У будь-якій системі, навіть у 

міжнародній, організація, яка приймає політико-правове рішення, має нести 

відповідальність за його виконання. Проте санкційні комітети часто потрапляли в 

ситуацію, коли вони просто затверджували власні «чорні списки» окремих країн, 

особливо це стосується антитерористичних «чорних списків» США. Швидкість 

процедури – сповіщення членів Ради Безпеки та, іноді, країни, стосовно громадян якої 

приймаються санкції, за 48 годин до їх запровадження – можливо, і є стратегічним 

вибором, адже містить елемент несподіванки, але це означає, що в будь-якої держави 

є обмаль часу для того, аби перевірити, чи є конкретна інформація на представлених 

людей. Якщо ж пропонується одразу декілька осіб, а так зазвичай і буває, тоді навіть 

країни зі значними розвідувальними ресурсами мають недостатні можливості для 

перевірки запропонованих списків за своїми картотеками. При цьому слід 

враховувати, що релевантність розвідданих змінюється залежно від приналежності 

конкретної особи, яка потрапляє у «чорний список», до уряду / політичної 

партії / повстанської групи / терористичної організації тощо. Адже, як відзначають 

експерти, існує очевидна відмінність у процесі ідентифікації членів уряду цільової 

країни й певного терористичного угруповання. Членів уряду легко ідентифікувати, 

набагато важче встановити осіб, які тісно пов’язані з урядом або з окремим напрямом 

урядової роботи, і їхня діяльність може бути оцінена як небезпечна для міжнародного 

миру та безпеки. Однак навіть у випадках, коли важко встановити, кому належить 

бізнес, капітал, який підтримує ту чи іншу політичну силу, чия поведінка викликає 

занепокоєння міжнародного співтовариства, проте з’ясовано основні ресурси (нафта, 

газ, деревина, алмази), мережа власників може, теоретично, бути простеженою, 

починаючи з географічного розташування сировинної бази. Це також можна зробити, 

проте, очевидно, процедура виявиться складнішою у разі, якщо бізнес полягає в 

торгівлі промисловими товарами, імпортно-експортними ліцензіями тощо [350, р. 48].  

Тим не менш, проблеми є набагато серйознішими, якщо маєш справу з 

терористичною організацією або організованою злочинністю, діяльність яких є 

підпільною. Так, наприклад, верхівка може бути добре відомою, проте рядові члени – 

ні. А у випадку терористичного угрупування «вузли» можуть працювати в майже 

повній ізоляції один від одного. «Ядра» може навіть не існувати. І, як показує мережа 

Аль-Каїди, може не бути прив’язки до однієї країни або території, і мало або жодної 

мети, яка б поділялася всією мережею, адже сама ідея мережі є такою, що припускає 

доповнення як у плані членства, так і в плані цілей [777]. Якщо у випадку УНІТА та 

сьєрра-леонських санкцій, вони фокусувалися переважно на головних ресурсах 

цільових груп (нафта, алмази тощо), проте для терористичної групи часто не можна 

ідентифікувати основного ресурсу, що був би прив’язаний до території окремої 

держави. Або ресурс може бути нелегальним, наприклад наркотики. А що стосується 

тих, хто підтримує міжнародний тероризм нефінансовим шляхом, наприклад 

ідеологічно? Нагадаємо, що Бонн-Берлінський процес визнав «ідеологічну 

підтримку» як
 
імовірно достатню підставу, аби бути включеним до «чорного списку». 

Проте як ідеологічну підтримку можна достеменно довести? Таким чином, важко не 

погодитися із висновком Є. Кемерона щодо обмеженої надійності даних розвідки при 

поданні осіб для накладання цільових санкцій [377, р. 170-183]. Зі свого боку, 

експерти ФБР, яких важко звинуватити в непоінформованості в цьому питанні, 
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визнають, що практика формування баз даних щодо «проблемних» осіб доводить, що 

спеціальні служби часто, а може навіть постійно, помиляються в плані оцінки загроз. 

Більше того, консенсусна природа процедури прийняття рішень у санкційних 

комітетах означає, що, як тільки прізвище занесене до списку, будь-який член Ради 

Безпеки може заблокувати його видалення з політичних міркувань. Санкційні 

комітети з питань санкцій рідко, якщо взагалі такий прецедент мав місце, оцінювали 

«докази» того, що названа персона залучена до діяльності, яка становить загрозу 

міжнародному миру та безпеці. Насправді, така діяльність апріорі не може бути 

визначеною, тому не існує критеріїв для оцінки «доказів» проти, навіть якщо вони й 

подані на розгляд санкційному комітету [640, р. 186]. У такому випадку, в разі 

представлення певного прізвища державою-членом, експерти санкційному комітету 

вимушені просто довіряти їй. Якщо ж «чорний список» затверджується, не 

залишається підстав для його відхилення на національному рівні, адже ООН має 

імунітет від позовів на національному рівні. Таким чином, процедура ухвали рішення 

виключає будь-яку можливість особи виправдатися, порушуючи її невід’ємні права як 

на національному, так і на міжнародному рівнях, а через це дискредитує ООН як 

гаранта захисту прав людини у світі, перетворюючи механізм цільових санкцій на 

інструмент політичної боротьби над ідеологічними опонентами. 

Другим ускладненням є те, що не поважаються процедурні та матеріальні права, 

якими індивіди володіють згідно з національним та міжнародним законодавством. Річ 

у тім, що санкції ООН – це міждержавний механізм тиску, який наразі 

використовується проти індивідів-членів уряду, терористичних організацій тощо. З 

одного боку, виправдання порушення прав диктаторів є можливим із політичної точки 

зору, з міркувань міжнародної безпеки, однак з моральної, безумовно, – ні. Адже, 

запроваджуючи цільові санкційні заходи проти особи, провина якої є лише 

припущенням розвідувальних агенцій, означає автоматичне потрапляння ініціаторів 

санкцій у роль «диктаторів». Проте бути підозрюваним у міжнародному тероризмі 

або злочинах проти людства не означає бути автоматично позбавленим 

фундаментальних прав людини. Замороження активів (і, меншою мірою, обмеження в 

пересуванні) є суворими заходами для осіб, проти яких вжито ці санкції, та їхніх 

сімей (хоча рівень цієї суворості є відносним, тому що набагато брутальніші дії 

сьогодні у світі виправдовуються антитерористичними заходами).  

У той час як інтереси, якими ризикують, як завершення таких кривавих 

конфліктів, як громадянські війни в Анголі, Ліберії та Сьєрра-Леоне, можливість 

зупинити діяльність мережі Аль-Каїди, є, безперечно, життєво важливими, це не 

значить, що ми маємо право абсолютно ігнорувати права індивідів, які підозрюються 

у причетності до них. Однак, у той самий час, наявність цих прав не означає, що щось 

перешкоджає вдаватися до ефективних дій проти людей, які підозрюються у 

створенні загрози міжнародному миру та безпеці, – просто слід мати на увазі ці права 

під час розробки та здійснення цільових санкцій. 

Права людини, які згадуються, залежать від типу санкцій ООН (фінанси, 

пересування, ембарго на поставки зброї). В усіх випадках ідеться, в основному, про 

так звані «громадянські та політичні права», які порушуються. Заборона 

подорожування повітрям, перш за все, шкодить свободі пересування (хоча також 

може існувати вторинний ефект на приватне та сімейне життя і навіть на право на 

життя, наприклад, якщо особі потрібна іноземна медична допомога). Фінансові 

санкції шкодять приватному й сімейному життю особи, її правам на власність. 

Ембарго на озброєння може перешкоджати праву на реалізацію власності, так само як 
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і праву на власність, коли не дозволяють передавати вже оплачену зброю. Усі три 

випадки – обмеження на пересування, фінансові санкції та ембарго на зброю – є 

втручанням в особисте життя, яке не може бути оскарженим у суді і яке порушує 

право на доступ до суду, так само як і право на ефективний правовий захист. У 

визначених ситуаціях, особливо у випадку фінансових санкцій і тих, що обмежують 

пересування, може існувати конфлікт із правом на «добре ім’я». Звісно, внесення до 

списку пов’язане з ганебним соціальним та політичним тавром, яке завдає особливої 

шкоди особам, що живуть зі своєї репутації / грошових надходжень [49]. 

Беручи до уваги вказані вище упущення при застосуванні цільових санкцій, 

Спеціальний політичний комітет і Комітет з правових питань 27 вересня 2005 р. 

скликали спеціальну нараду, присвячену реформуванню інституту цільових санкцій 

Організації Об’єднаних Націй. У ході проведення зустрічі на порядок денний було 

винесено два головні питання: посилення транспарентності процесу складання 

«чорних» списків; регламентація процедури надання доказів, які підтверджують, що 

діяльність тієї чи іншої особи загрожує міжнародному миру та безпеці [539]. 

Суттєвим же практичним кроком у справі удосконалення механізму застосування 

цільових санкцій стало прийняття 19 грудня 2006 р. резолюції 1730, у якій у п. 1 Рада 

Безпеки звертається до Генерального секретаря із пропозицією створити в 

Секретаріаті контактний центр для прийому заяв про виключення зі списку й 

реалізації цієї процедури [182]. П. 2 і п. 3 цього документа відповідно «доручає 

комітетам із санкцій … переглянути свої керівні принципи», а також «продовжити 

працювати за цими питаннями» [182].  

Виконуючи положення резолюції 1730, керівні принципи роботи санкційних 

комітетів уточнювались у подальшому в низці документів, зокрема в резолюціях від 

12 лютого 2007 р., 1822 від 30 червня 2008 р. [185] і 1904 від 17 грудня 2009 р. [187].  

Враховуючи труднощі, які виникли під час складання списків, пов’язаних із 

терористичною діяльністю, резолюція 1904 п. 20 «для розгляду заяв про виключення 

зі списку і надання допомоги комітету створює Канцелярію Омбудсмена, яка 

утворюється на 18 місяців із моменту прийняття цієї резолюції…» [187]. Рішенням 

Генерального секретаря, викладеним у Листі до Голови Ради Безпеки від 3 червня 

2010 р., на посаду Омбудсмена терміном до 30 червня 2011 р. була призначена 

представниця Канади Кімберлі Прост [131], яка до цього з липня 2006 р. по червень 

2010 р. працювала суддею Міжнародного карного трибуналу у справах колишної 

Югославії [10].  

Отже, проаналізувавши документи ООН, ухвалені з метою вдосконалення системи 

запровадження цільових санкцій організації, відзначимо головні зміни, що мали місце 

у другій половині 2000-х рр. 

По-перше, процедура прийняття рішень щодо застосування цільових санкцій стала 

більш транспарентною, що відбулося за рахунок уточнення сфери імплементації 

санкційних заходів. Останнє стало очевидним після ухвали рішення про необхідність 

санкційним комітетам здійснювати перевірку доказів того, що особа чи організація, 

яку пропонується внести до списку, проводить діяльність, яка загрожує  

міжнародному миру та безпеці. Позитивним може вважатися й те, що було розширено 

часові рамки на проведення цієї експертизи до десяти днів. Прозорості застосуванню 

цільових санкцій посприяло й те, що вперше було заявлено про доцільність 

оприлюднення підстав занесення особи, групи чи організації до «чорного» списку 

ООН. Щоправда, це питання й донині залишається дискусійним, адже документи ООН 

передбачають високу ймовірність ігнорування цієї вимоги, посилаючись на  
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міркування національної безпеки держав-членів. Важливим виявилася й розробка 

механізму моніторингу за цільовими санкціями, який націлений, з одного боку, на 

розширення співробітництва із спеціалізованими міжнародними структурами й 

регіональними організаціями, які перебувають, передусім, у геополітичній зоні 

цільової країни, а з іншого – на щорічне оновлення зведених списків і проведення 

огляду тих списків, які не переглядалися протягом останніх трьох років, в 

імперативному порядку.  

По-друге, значно вдосконалились можливості захисту прав людини при 

запровадженні цільових санкцій ООН. У цьому контексті найбільш значущими 

трансформаціями на інституційному рівні стали формування контактного центру для 

прийому заяв про виключення зі списку й реалізації цієї процедури і створення 

канцелярії Омбудсмена, яка, у свою чергу, покликана розглядати найбільш 

проблематичні справи, пов’язані з порушенням прав людини. Суттєвим кроком у 

справі реформування інституту цільових санкцій ООН стало й те, що, згідно з 

керівними принципами роботи контактного центру й канцелярії Омбудсмена, стало 

можливим безпосереднє звернення особи, яка, на її думку, безпідставно була внесена 

до «чорного» списку, до Організації Об’єднаних Націй із власною заявою про 

перегляд справи. 

Водночас, фіксуючи помітні досягнення держав-членів, інститутів ООН у напрямі 

підвищення ефективності використання колективних примусових заходів невоєнного 

характеру в цілому протягом 1990-2000-х рр., необхідним стає акцентування уваги на 

тих упущеннях, спричинених дією чинників, різнопланових за походженням, формою 

та змістом, але таких, що гальмують розкриття потенціалу санкційного міжнародного 

режиму в розблокуванні кризових ситуацій на світовій сцені.  

Із точки зору структурно-функціонального підходу на поверхні опиняються дві 

проблеми. Перша пов’язана із функціональними особливостями роботи ключових 

структур ООН у реалізації санкційних заходів. Тут, на нашу думку, головне питання 

криється в недоопрацюваннях у базовій нормативно-правовій основі Організації 

Об’єднаних Націй, що ускладнює процес розмежування повноважень Ради Безпеки 

ООН, Генеральної Асамблеї та Генерального секретаря у процесі підготовки й 

імплементації рішень щодо санкцій. У ході аналізу статутних положень Організації 

Об’єднаних Націй з’ясовано, що Рада Безпеки та Генеральна Асамблея у сфері 

застосування санкційних заходів мають стосовно один одного частково 

взаємодоповнювальні та взаємовиключні повноваження. Виключна прерогатива Ради 

Безпеки полягає у прийнятті резолюцій про застосування колективних санкцій 

воєнного характеру, у той час як особливою компетенцією Генеральної Асамблеї є 

запровадження дипломатичних санкцій, що полягає у виключенні або тимчасовому 

усуненні цільової країни зі сфери міжнародної кооперації шляхом позбавлення 

останньої у такий спосіб можливості повноцінно представляти свої національні 

інтереси на світовій сцені. Взаємодоповнювальні функції Ради Безпеки та Генеральної 

Асамблеї проявляються у здатності кожного з цих органів обговорювати в різний час і 

приймати незалежно один від одного резолюції про застосування невоєнних 

примусових заходів. Резолюції Ради Безпеки мають імперативний характер, у той час 

як резолюції Генеральної Асамблеї завжди є рекомендаційними. Спільна компетенція 

Ради Безпеки та Генеральної Асамблеї проявляється в їх прерогативах у призупиненні 

прав та привілеїв держав-членів і виключенні із членства в ООН. Зі свого боку, 

Генеральний секретар може надавати добрі послуги та здійснювати посередництво 

при координації діяльності Ради Безпеки та Генеральної Асамблеї в реалізації 
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санкційних заходів ООН. Генеральний секретар також є першою інстанцією в 

застосуванні превентивних колективних дій організації невоєнного характеру, адже 

він уповноважений попереджати сторони, втягнуті у спір або конфлікт, про 

необхідність припинення ситуації, що загрожує міжнародному миру та безпеці, і 

пропонувати Раді Безпеки ООН вживати заходи для її нівелювання. До того ж, 

Генеральний секретар має повноваження у формуванні Канцелярії Омбудсмена при 

запровадженні цільових санкцій, створенні експертних груп комітетів із питань 

санкцій. Такий стан речей вочевидь формує потенціал для конфлікту інтересів, 

сприяючи виникненню елементів конкуренції між головними уповноваженими 

структурами Організації Об’єднаних Націй при реалізації санкцій. 

До недоглядів варто віднести й те, що ООН, маючи імперативний мандат на 

втілення в життя рішень Ради Безпеки, нездатна повною мірою здійснювати 

моніторинг за реалізацію санкційних інструментів із підтримки міжнародного миру та 

безпеки. Це пов’язано, насамперед, із відсутністю ефективного контрольного механізму 

за функціонуванням внутрішнього режиму міжнародної системи / міжнародних 

відносин, адже навіть Рада Безпеки як основний гарант стабільності у світі має 

обмежені повноваження на здійснення тиску на національну державу.  

Вплив Ради Безпеки та сформованих нею санкційних комітетів на держави-члени 

Організації Об’єднаних Націй лише в політичній і моральній площинах може бути 

проілюстровано на прикладі Листа Голови 1267 комітету із санкцій проти Аль-

Каїди/Талібану від 13 січня 2006 р. У п. 9 документа ми знаходимо: «Надаючи свою 

оцінку [виконанню резолюцій із санкцій – Авт.], Комітет виходив з того, що вона 

буде сприйнята державами-членами, що надали свої доповіді про реалізацію санкцій, 

як реакція на них. Слід сподіватися, що для 46 країн, котрі не представили відповідні 

звіти, ця оцінка виявиться джерелом натхнення» [132].  

Подібний стан справ, у свою чергу, пояснюється такими обставинами. По-перше, 

рішення Ради Безпеки концентрують у собі як нормативну, так і політичну складову. 

Яскравим підтвердженням останньої тези є тексти резолюцій Ради Безпеки про 

запровадження колективних примусових заходів незбройного характеру, які, 

оцінюючи умови реалізації санкцій ООН, посилаються на юридичні та інші 

обставини. По-друге, Рада Безпеки не уповноважена встановлювати факт порушення 

норм міжнародного права, а лише здатна оцінити ситуацію як таку, що загрожує 

міжнародному миру та безпеці, і задіяти заходи, які вона вважає доцільними задля її 

нівелювання. Зрозуміло, що за відсутності чітких критеріїв, які характеризують 

ситуацію як таку, що загрожує міжнародному миру та безпеці, рішення ухвалюється 

на підставі такої інтерпретації державами-членами наявного стану речей. У зв’язку із 

цим, імовірним і правильним стає твердження щодо політичного змісту рішення про 

санкції, що приймається Радою Безпеки. Переконливим доказом останньої тези 

можуть виступати й численні висновки міжнародних експертів із реалізації санкцій 

Організації Об’єднаних Націй, як юристів, так і тих, чиї дослідження мають 

міжнародно-політичне чи міжнародно-економічне спрямування.  

Річ у тім, що стосовно юридичної сили резолюцій, які приймає Рада Безпеки, у 

міжнародно-правовій літературі та практиці немає єдиного розуміння. Більшість 

авторів, описуючи організацію та діяльність ООН, вказують, як правило, на те, що 

рішення її органів носять рекомендаційний характер, за виключенням лише 

внутрішньо-організаційних питань, як затвердження бюджету, вибори органів, 

прийом у члени тощо. І. Крючкова у цьому контексті відзначає: «ООН не приймає і не 

уповноважена ухвалювати відповідні рішення щодо винуватості тієї чи іншої 
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держави, а лише реагує на певні ситуації, у попередженні або нівелюванні яких 

зацікавлене все міжнародне співтовариство» [85, с. 10]. По суті аналогічний висновок 

був зроблений професором Оксфордського університету О. Шахтером ще у 1964 р. 

[904, р. 960] Генеральний секретар ООН Д. Хаммершельд, зі свого боку, говорячи про 

юридичну природу рішень ООН, іронізував, посилаючись на неіснуючу в Статуті 

«главу шість із половиною» [230, с. 38]. Останнє твердження конкретизується такими 

обставинами. 

Неприйняття інституту санкцій Організації Об’єднаних Націй міжнародним 

правом викликано тим, що саме їх існування ставить під сумнів дію міжнародних 

юридичних норм, адже примус у міжнародному праві відсутній. Так, Е. де Ваттель 

вказує: «Коли не можна застосувати примус, щоб змусити поважати своє право, 

реалізація цього права є досить сумнівною» [25, с. 249]. Отже, прийняття Статуту 

ООН і закріплення в ньому принципу незастосування сили чи погрози силою 

нівелювало можливість звернення і застосування норм «класичного міжнародного 

права», що передбачає використання сили в міждержавних відносинах. 

Дотримуючись цієї логіки, британський фахівець Д. Брайєрлі звертає увагу на те, що 

«впровадження міжнародних санкцій не містить усіх структурних елементів 

класичного права» [368, р. 202]. Сучасні російські дослідники Г. Курдюков і 

П. Чиков, котрі спеціалізуються на механізмі реалізації примусових дій у практиці 

міжнародних об’єднань, відмічають, що міжнародні організації не володіють 

владними повноваженнями над державами в запровадженні санкцій [88, с. 171-172]. У 

цьому ж руслі висловлюється С. Черниченко, котрий, аналізуючи концепції примусу в 

діяльності міжнародних інститутів, звертає увагу на те, що «примус здійснюється не 

«зверху», як у середині держав, адже учасники міждержавних відносин не 

перебувають у підпорядкуванні один до одного» [271, с. 215]. За виразом 

вітчизняного експерта В. Василенка, казати про «міжнародне право на основі Статуту 

ООН передчасно» [23, с. 20-21]. Отже, першим положенням, що піддає сумніву 

юридичний характер інституту санкцій Організації Об’єднаних Націй, є наявність 

правового вакууму в цілому щодо застосування міжнародним співтовариством 

примусових заходів для підтримки миру та безпеки на світовій сцені.  

На позиції заперечення лише правових ознак міжнародних санкцій ООН наполягає 

також угорський юрист Л. Валкі. Він, зокрема, пише: «Міжнародне право не регулює 

форм відповідних реакцій, а також деталей щодо того, який вид контрзаходів можна 

застосувати. В обох випадках процес відбувається поза сферою дії права» [1033, р. 

268]. 

Цікаво, але подібну точку зору висловив і спеціальний доповідач Комісії 

міжнародного права ООН В. Рифаген. Виходячи з фактичної відсутності, на його 

думку, норм із реалізації міжнародної відповідальності, він дійшов висновку щодо 

недоцільності постановки питання про правовий характер міжнародних санкцій [554]. 

С. Малінін і В. Мусін, вважаючи, що міжнародно-правова доктрина санкцій 

передбачає форми відповідальності, пишуть: «Міжнародна відповідальність держави 

може виникнути як перед окремою країною, так і перед міжнародним 

співтовариством у цілому. Однак у кожному із цих випадків форми відповідальності 

не співпадають. Якщо перед потерпілою країною держава-деліквент несе як 

політичну, так і матеріальну відповідальність, то перед міжнародним співтовариством 

у сучасних умовах можлива лише політична форма відповідальності» [105, с. 86]. Зі 

свого боку, Ю. Рибаков зазначає, що «міжнародні санкції ООН є, по суті, формою 

відповідальності й належать, зокрема, до політичної відповідальності» [199, с. 154]. 
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Спростування існування санкцій ООН як елементу міжнародно-правової норми 

може спиратися також на тому, що характер прийняття Радою Безпеки рішень щодо 

запровадження санкційних заходів вступає у протиріччя із визнаним юридичною 

наукою принципом правової рівності країн, адже де-юре встановлено рівність 

державних суверенітетів. Наведене твердження потребує уточнення. Дослідник 

Кембриджського університету Е. Сміт акцентує увагу на такій колізії, закладеній 

установчим документом у санкційну діяльність Організації Об’єднаних Націй: 

«Система міжнародної безпеки в рамках ООН має базуватися на колективній 

співучасті в її підтримці, забезпеченні та захисті всіх її членів. Однак система 

колективної безпеки ООН, як виявилось, була створена для розв’язання ситуацій, 

пов’язаних із силовим порушенням status quo будь-якою із країн, за винятком п’ятірки 

постійних членів Ради Безпеки» [480, р. 86]. Виключення ж принципу колективної 

узгодженості через механізм вето діаметрально видозмінює правову природу 

діяльності Ради Безпеки та прирікає її на фактичну нелегітимність у власних діях. 

Останнє ж обмежує юридичну компетенцію Ради, що, у свою чергу, на практиці 

призводить фактично до необмеженої сфери діяльності Організації Об’єднаних Націй 

із підтримки міжнародного миру та безпеки.  

Імовірно, через вказані обставини міжнародно-правова наука прагне тлумачити 

санкції як відповідальність, але це не зовсім відбиває онтологічний зміст поняття 

санкцій як примусових заходів. А. Черрон, зі свого боку, цю колізію пояснює таким 

чином: «Застосування санкцій ООН  в одних випадках, а в інших ні, вибір більш 

жорстких заходів в окремих випадках, а в інших ні, ухвала рішень щодо скасування 

санкцій або їх зміцнення завжди політичні за природою» [388, р. 7]. 

Фінський науковець К. Кільунен констатує: «Результатом цього є те, що санкції 

ООН не можуть бути застосовані для розв’язання конфліктів між великими 

державами. Спроба ж їх реалізації у цій площині здатна перетворитися на пропаганду 

війни і все одно не привнесе ясності у вирішення проблеми» [544, р. 18-19]. 

Е. Аречага також відзначає контроверсійну природу діяльності ООН з імплементації 

санкцій, висловлюючи припущення, що наявність такого принципу в Статуті 

організації може бути виправдана лише тим, що «реалізація буд-яких примусових дій 

стосовно великої країни означатиме не підтримку миру, а початок третьої світової 

війни» [3, с. 178]. Італійський фахівець Б. Конфорті, зі свого боку, достатньо 

прямолінійно заявляє: «З точки зору ratione materiaе, Рада Безпеки володіє обмеженою 

компетенцією в питаннях підтримки миру та міжнародної безпеки… Рада – орган, 

який складається з держав і втілює їх політичну волю» [277, с. 23]. 

Критика лише юридичної обумовленості санкційного механізму Організації 

Об’єднаних Націй може також відштовхуватись від положень, які обмежують 

механізм дії національного права при запровадженні міжнародних санкцій шляхом 

примусу. Адже, як підкреслює І. Лукашук, головна роль у національному праві 

належить соціальним факторам, оскільки «у переважній більшості випадків його норм 

дотримуються добровільно внаслідок переконаності в їх доцільності» [94, с. 132]. 

Транспарентності цій ситуації не додає й те, що сам термін «санкція» 

використовується в різних варіаціях, як, наприклад, «міжнародні санкції», 

«міжнародно-правові санкції», «санкції держав», «санкції міжнародних організацій», 

«політичні, дипломатичні, воєнні, торговельно-економічні, фінансові санкції».  

Між тим, оцінюючи природу інституту санкцій ООН, слід зазначити, що вони в 

будь-якому випадку не є лише юридичною нормою, або політичним інструментом, 
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функціонування якого зумовлене лише національними інтересами держав [111, с. 

354]. 

Однак саме через політичні розбіжності держав при прийнятті резолюцій щодо 

впровадження міжнародних санкцій, світовому співтовариству не вдалося не тільки 

повністю ліквідувати, але й, по можливості, мінімізувати невиконання, несвоєчасне 

чи свавільне впровадження рішень Ради Безпеки. До того ж, країни в подальшому 

інтерпретують положення тексту тієї чи іншої резолюції в інтересах політики [35, с. 

109-110]. Таким чином, немає скоординованого колективного втягнення держав у 

політичний процес застосування колективних примусових дій невоєнного характеру. 

У доповіді Стокгольмської міжнародної зустрічі у зв’язку з цим зазначено, що 

країни «мають бути повною мірою поінформовані про логічне обґрунтування 

запровадження санкційних заходів, від перших кроків у цьому напрямі й до реалізації 

санкційного режиму». У такий спосіб держави-члени виявлятимуться залученими до 

політики санкцій, що, у свою чергу, гарантуватиме політичну підтримку й «політичну 

волю» імплементувати їх [979].  

Унікальність ситуації із санкціями може бути проілюстрована на механізмі 

впровадження примусових дій окремими членами ООН. Одним із позитивних 

прикладів реалізації санкцій ООН як інструменту забезпечення міжнародного миру 

може вважатися бельгійський випадок. Брюссель 11 травня 1995 р. ухвалив документ 

«Про імплементацію міжнародних санкцій». У ньому привертає увагу той факт, що 

держава оцінює рішення Ради Безпеки ООН як достатню причину для встановлення 

особливого режиму зовнішньоекономічної діяльності з цільовою країною, що 

зміцнюватиме колективні зусилля світової спільноти задля встановлення 

міжнародного миру [789, р. 110-111]. Означений процес упровадження санкційних 

заходів ООН переконливо свідчить про те, що бельгійська влада виходить із 

неподільності та взаємозумовленості безпеки міжнародної та національної. Рішення 

Ради Безпеки Великобританією здійснюються, насамперед, відповідно до «Акта про 

ООН» 1946 р. У пункті 1 ст. 1 документа наголошується на тому, що, у разі звернення 

Ради Безпеки ООН до уряду Великої Британії, він «може ввести такі положення, котрі 

видаватимуться йому доцільними для забезпечення ефективного виконання 

відповідних заходів» [795, р. 586]. Швейцарія, яка тривалий час не брала участі в 

реалізації міжнародних санкійних заходів, посилаючись на свій статус нейтралітету, 

лише з набуттям членства в ООН 10 вересня 2002 р. імплементувала санкційні заходи 

проти Іраку. Зовнішньополітичне відомство Берну щодо цього відзначило, що через 

універсальність санкційного режиму неучасть у ньому зашкодить позиціям країни на 

міжнародній арені, у тому числі й статусу нейтралітету [85, с. 22].  

Досвід країн Північної Європи з виконання санкційних резолюцій Ради Безпеки 

ООН вважається найбільш негативним на європейському геополітичному просторі. За 

висновками фахівців, північноєвропейські держави не сформували надійного 

механізму реалізації політики санкцій ООН та здійснюють санкційні резолюції на 

національному рівні шляхом прийняття окремих документів.  

Практика запровадження санкцій ООН Російською Федерацією свідчить про те, 

що країна підпорядковує взяті на себе зобов’язання із підтримки міжнародного миру 

та безпеки партикулярним національним інтересам. Зокрема, у Наказі Президента 

Росії № 235 від 18 лютого 1993 р. «Про порядок уведення ембарго на поставку 

озброєнь і воєнної техніки, надання послуг воєнно-технічного характеру, а також на 

поставку сировини, матеріалів, обладнання і передачу технологій воєнного і 

подвійного призначення зарубіжним державам» відзначається, що впровадження 
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санкцій повинно відбуватися з урахуванням позиції Російської Федерації під час 

голосування щодо пакету санкційних заходів в ООН (п. 1), наданих пропозицій із 

боку федеральних органів (п. 2-3). А в Постанові «Про ставлення Державної Думи, 

Федеральних Зборів РФ до запровадження санкцій Ради Безпеки ООН», що була 

прийнята 15 листопада 1996 р. внаслідок проведення широкого діалогу між 

політичними партіями, громадськими організаціями, суб’єктами підприємницької 

діяльності, сформульована рекомендація до уряду «розробити систему заходів для 

мінімізації економічних збитків, заподіяних санкціями». У документі законодавча 

гілка влади рекомендувала Президенту вжити заходів задля виключення можливості 

заподіяння шкоди інтересам Російської Федерації через імплементацію санкцій 

Організації Об’єднаних Націй
1
.  

Отже, політичний характер прийняття Радою Безпеки рішень щодо санкцій 

породжує низку серйозних ускладнень у процесі їх подальшої імплементації, серед 

яких виділяється бойкотування міжнародними учасниками санкційних режимів 

Організації Об’єднаних Націй, що зумовлене впливом як об’єктивних, так і 

суб’єктивних факторів.  

Задля їх систематизації доцільним, на нашу думку, стає розподіл акторів світової 

політики, до речі, за усталеною теоретичною схемою, на державних та недержавних 

учасників. Що стосується перших, то бойкотування колективних примусових заходів 

ООН невоєнного характеру продиктовано, як правило, такими обставинами: по-

перше, відсутністю або низьким розвитком механізму організації політичної влади, 

що унеможливлює ефективне контролювання політичних, економічних, соціальних, 

гуманітарних процесів у окремо взятій країні, цільовій чи її геополітичного 

сусіда/сусідів.  

Цілком ясно, що за умови децентралізації політичних процесів здійснювати 

моніторинг за імплементацією санкцій не виявляється можливим. Найчастіше ж така 

ситуація складається, коли в санкційному режимі ООН безпосередньо або  

опосередковано задіяні «failed states», у регіональному розрізі – переважно країни 

Африки; по-друге, під впливом політичних факторів, внутрішньо- та зовнішньосистемного 

походження, у разі, якщо санкційний режим ООН здатний спровокувати  

турбулентність у внутрішньополітичному середовищі держави, або стратегія санкцій 

ООН розцінюється в контексті ймовірної зміни параметрів присутності національних 

інтересів міжнародного актора в цільовій державі, або компліметарно, як елемент 

переформування структури міжнародного урегулювання, де роль санкцій суб’єктом 

визначається як «вікно можливостей» для локалізації кризової/конфліктної ситуації із 

перехопленням політичної ініціативи задля досягнення партикулярних міжнародно-

політичних цілей. У такому випадку санкції здатні оцінюватися крізь сформований 

комплексний набір інструментів примусу цільової країни до переговорного процесу; 

по-третє, з економічних міркувань, у разі значної негативної побічної дії санкційного 

режиму ООН.  

За таких обставин суб’єкти міжнародного спілкування, не маючи можливості 

отримати компенсацію, вдаються до обхідних шляхів підтримки торговельно-

економічних відносин із цільовою країною, підриваючи в такий спосіб колективні 

зусилля ООН щодо врегулювання ситуації, яка загрожує міжнародному миру, 

сприяючи функціонуванню «чорного ринку», зміцнюючи тіньові схеми й 

організовану злочинність у країні-об’єкті санкцій; по-четверте, через гуманітарні 

                                                 
1 Див. коментарі в СПС Гарант. – М., 1999. – С. 237. – Авт. 
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наслідки дії санкційного режиму ООН. Гуманітарний фактор є тим показником, який 

значною мірою визначає політичну позицію держав геополітичного довкілля цільової 

країни при запровадженні санкцій. Це пояснюється тим, що гуманітарні проблеми, 

породжені дією санкцій у цільовій країні, здатні спричинити складну гуманітарну 

ситуацію в державах-сусідах через неконтрольований наплив біженців, які часто 

приносять із собою непідйомний вантаж соціально-демографічних проблем.  

Щодо відмови недержавних учасників підтримувати санкції, то така позиція 

пояснюється специфікою їх діяльності, особливо, якщо йдеться про організації зі 

сприяння лібералізації торговельно-економічних відносин держав. Зрозуміло, що 

рестриктивні заходи не відповідають загальним статутним принципам їх 

функціонування, а це, у свою чергу, не дозволяє Організації Об’єднаних Націй 

повною мірою використати потенціал таких агентів задля підтримки міжнародного 

миру та безпеки. Однак слід відзначити, що певні покращення в системі кооперації 

таких учасників світової політики зі структурами ООН все ж таки мали місце, чому 

послугувала зміна доктрини реалізації колективних заходів у межах організації, а 

саме перехід від всеосяжних до цільових санкцій.  

Крім того, політичні протиріччя між державами-членами ООН при здійсненні 

санкцій неминуче виносять на порядок денний питання доцільності переформатування 

санкційного механізму організації у бік збалансованого представництва зовнішньополі-

тичних інтересів суб’єктів міжнародної політики у ключовому її органі – Раді Безпеки. 

І дійсно, всі реформи ООН, націлені на вдосконалення використання такого 

інструменту підтримки міжнародної безпеки, як санкції, по суті проводилися в 

контексті так званого консервативного підходу, за яким не передбачено ні 

структурної зміни Ради Безпеки, ні модифікації характеру ухвали рішень щодо 

застосування санкцій.  

Через консервативний підхід до перетворення Організації Об’єднаних Націй не 

були реалізовані розроблені академічним співтовариством моделі реформування її 

санкційного механізму, націлені на збалансування політичних інтересів держав-

членів. До них, зокрема, належить представлений експертами Комісії Карнегі з 

попередження небезпечних конфліктів проект, за яким передбачене підпорядкування 

Другого Єдиного Комітету ООН із колективних заходів Генеральній Асамблеї ООН. 

Доказом правильності такого рішення дослідники Комісії вважають об’єм 

легітимності пропозицій Комітету внаслідок підтримки його діяльності всіма членами 

Організації. Фахівці Йєльського університету з метою демократизації процесу 

прийняття політичного рішення із запровадження санкцій ООН висловилися за 

спільне управління Радою Безпеки та Генеральною Асамблеєю санкційним 

механізмом ООН [821, р. 106-108]. Така ідея дійсно дозволяє репрезентувати широке 

коле учасників при запровадженні колективних примусових заходів ООН, позбавить 

його привілейованості на користь егалітаризму. Однак, з іншого боку, подібна модель 

також є порівняно нежиттєздатною і мало перспективною, адже ускладнить 

бюрократичний бік організації інституту санкцій ООН, викличе небезпеку 

загострення політичної конкуренції між структурами організації.  

За таких обставин, на думку автора, можливим шляхом гармонізації 

зовнішньополітичних інтересів держав-членів ООН при прийнятті рішення щодо 

санкцій може виявитися професіоналізація та підвищення транспарентності процесу 

його ухвали. У цьому плані первинним може стати розширення кількісного складу 

персоналу структурних одиниць Секретаріату ООН, що відповідають за реалізацію 

документів Ради Безпеки ООН про запровадження примусових заходів невоєнного 
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характеру. Комітети ООН із контролю за санкціями складаються із представників 

держав-членів РБ ООН. Але підготовча робота виконується порівняно невеликим 

підрозділом фахівців, які мають безпосередній професійний досвід у цій царині. Як 

правило, до складу такого підрозділу входить біля 10-12 чиновників ООН, які мають 

забезпечити функціонування всіх санкційних комітетів організації. Кількісний склад 

персоналу структурних одиниць Секретаріату ООН, що відповідають за реалізацію 

резолюцій Ради Безпеки ООН про запровадження примусових заходів, видається 

мізерним у порівнянні із кількістю експертів у галузі санкцій, що працюють, 

наприклад, в урядових установах США: 50 фахівців у відділі контролю за іноземними 

активами Міністерства фінансів, 24 співробітники в держдепартаменті, великий штат 

працівників, зокрема в Міністерстві торгівлі, які мають безпосереднє відношення до 

процесу вироблення санкційної політики, збору, аналізу й узагальнення інформації 

щодо санкцій.  

Потребує удосконалення і процедура формування санкційних комітетів. У зв’язку 

із тим, що санкційні комітети створюються рішенням Ради Безпеки Організації 

Об’єднаних Націй і дублюють склад її учасників, можливо встановити чіткі вимоги до 

кандидатів, які подаватимуться для обрання Радою Безпеки до комітетів. Так, 

наприклад, наразі санкційні комітети укомплектовані з представників країн-членів 

Ради Безпеки, які переважно є дипломатами, не володіють необхідними 

вузькоспеціалізованими знаннями задля ефективного моніторингу за санкційними 

заходами, і тому здатні, насамперед, відстоювати зовнішньополітичні інтереси 

держав, які їх делегували до цього органу. Однак, як засвідчив досвід роботи 

санкційних комітетів ООН, такий порядок їх комплектації автоматично переносить 

конфлікт інтересів держав-членів Ради Безпеки в роботу комітетів.  

Цілком ясно, що докорінно змінити ситуацію здатне лише реформування роботи 

Ради Безпеки ООН у бік демократизації процедури ухвали рішень щодо 

запровадження інструментів із підтримки міжнародного миру та безпеки. Однак, 

через малу ймовірність структурного перетворення ООН, може виявитися 

далекоглядним кроком обрання до комітетів осіб, які володіють безпосередньо 

необхідними фінансово-економічними, правовими, географічними, соціологічними, 

культурними знаннями, мають досвід роботи в цільовій країні, обізнані в її історії, 

традиціях, і котрі, навпаки, якнайменше опікуватимуться проблемою узгодження 

політичних інтересів держав-членів Ради Безпеки ООН. Стратегічним завданням, як 

нам здається, може стати зміна характеру ухвали рішень у комітетах із принципу 

консенсусу на користь простої більшості. З метою підвищення ефективності 

контролювальної функції комітетів за реалізацією колективних санкцій, необхідним є 

залучення до їх роботи фахівців від країн-сусідів цільової держави, а також тих країн, 

які, за попередніми оцінками, найбільше потерпатимуть від дії санкційного режиму.  

Перспективним може виявитися створення аналітичного комітету Ради Безпеки 

ООН для підготовки резолюцій щодо санкцій. До завдань такого «мозкового центру» 

доречно віднести аналіз факторів міцності потенційного цільового режиму як 

політичних, так і економічних. Повноваження органу в подальшому можуть бути 

розширеними за рахунок виведення формули оцінки ефективності санкційного 

режиму для кожної окремої ситуації, складання поетапного плану впровадження 

санкцій та виявлення ризиків їх порушення. У зв’язку із цим, доцільним може стати 

розробка вторинних санкцій для групи держав потенційних нонконформістів 

санкційних заходів, насамперед головних політичних і торговельно-економічних 

партнерів цільової країни, а також її сусідів першого геополітичного порядку.  



Ю. О. Седляр  

 

100 

Експертна група спроможна до того ж готувати проект документа для Ради 

Безпеки та Генеральної Асамблеї, у якому буде представлений комплексний підхід до 

реалізації санкційного режиму ООН, що передбачатиме компліментарне поєднання 

примусових і стимулювальних заходів, визначених у часі. Цінністю такої стратегії є 

те, що вона братиме до уваги динаміку санкціонування, потреби в часі для проведення 

дипломатичних переговорів, дозволить якнайбільше врахувати політичні підходи 

країн-членів ООН під час упровадження режиму колективних санкцій. 

Важливим при утворенні такого аналітичного центру, на нашу думку, має бути 

обрання кандидатів до його складу за принципом рівного або пропорційного 

географічного представництва, що дозволить уникнути однобічності висновків при 

підготовці підсумкових документів для подальшого подання до Ради Безпеки та 

Генеральної Асамблеї. З метою гармонізації політичних інтересів держав-членів 

ООН, може виявитися доречним формування складу цього органу в такий спосіб, щоб 

він різнився від складу учасників Ради Безпеки, яка й буде ухвалювати рішення про 

впровадження санкційного режиму. 

До того ж, необхідним видається включення до складу аналітичної групи фахівців 

із держав найближчих геополітичних сусідів об’єкта санкцій, країн, котрі виступають 

стратегічними партнерами цілі. Більшу транспарентність і демократичність у роботу 

такого органу здатне внести й закріплення принципу простої більшості при прийнятті 

рішень.  

 


