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РОЗДІЛ 4 

 

САНКЦІЙНА ПОЛІТИКА РЕГІОНАЛЬНИХ 

ОРГАНІЗАЦІЙ 

 

 
4.1. Політика впровадження міжнародних санкцій у системі ЄС 

Зважаючи на зростаючу роль ЄС у світових політичних процесах, євроспільнота 

активізує свої зусилля в напрямі підвищення ефективності механізмів зовнішньополі-

тичного впливу, які б, з одного боку, якнайкраще відповідали потенціалу держав-

учасниць ЄС, а з іншого – співвідносились із системними характеристиками 

міжнародного середовища. Одним із таких інструментів Євросоюз розглядає 

міжнародні санкції, або обмежувальні інструменти  реалізації національних інтересів.  

Вивчення європейської політики санкцій актуалізується з таких причин: 

 по-перше, усвідомлюючи, що для ЄС санкції є одним із найбільш жорстких 

інструментів міжнародного впливу, аналіз епізодів щодо їх використання дозволяє 

з’ясувати ієрархію зовнішньополітичних пріоритетів країн-членів; 

 по-друге, санкційна політика ЄС нівелює доволі розповсюджену серед 

науковців думку про те, що Євросоюз здатний ефективно застосовувати лише 

стимулювальні зовнішньополітичні механізми, у той час як потенціал використання 

примусової дипломатії є обмеженим через політичні розбіжності країн-учасниць у 

цьому питанні [701, р. 9]; 

 по-третє, процес прийняття зовнішньополітичного рішення щодо накладання 

міжнародних санкцій розкриває ступінь політичної солідарності держав-членів ЄС, а з 

цим дозволяє оцінити ефективність спільної європейської зовнішньої політики та 

інтеграційних процесів у цілому; 

 по-четверте, важливість звернення до окресленої проблематики у вітчизняній 

міжнародно-політичній науці зумовлюється стратегічним європейським геополітичним 

вибором Україні, а також і тим, що в умовах глобалізації світової політики, посилення 

економічної взаємозалежності держав відбувається закономірне переструктурування 

ієрархії критеріїв могутності країн із військово-стратегічних до фінансово-

економічних. Виходячи з цього, політика санкцій стає невід’ємним атрибутом 

відстоювання інтересів і пріоритетів Європейського Союзу на світовій сцені, у тому 

числі у відносинах із державами СНД, до чого Україна має бути адаптована. 

Розглянемо становлення санкційної політики в системі ЄС. 

У науковому середовищі існує в цілому консенсус із приводу того, що санкційна 

політика країн ЄС у своєму історичному розвитку пройшла два головні етапи: 

біполярний та постбіполярний, що знаменувало трансформацію й доктрини її 

реалізації від «родезійської» до «мальвінської» [846].  

Однак ключовим питанням при дослідженні європейської політики санкцій стає 

те, що в експертів і донині немає єдиної точки зору з приводу того, яка саме подія 

                                                 
 Обмежувальні засоби як термін вживається в цьому підрозділі, адже в офіційних документах ЄС із 

спільної зовнішньої та безпекової політики під ними розуміються міжнародні санкції. 
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почала її відлік. Так, наприклад, Р. Гінзберг стверджує, що європейська практика 

застосування санкцій як механізму зовнішньополітичного впливу бере свій початок із 

1957 р. (ст. 297) із підписання Римської угоди та утворення Європейського 

Співтовариства. Свою позицію науковець конкретизує й тим, що ст. 57 (296) цього 

документа визначає, що «будь-яка країна-учасниця може застосовувати такі заходи, 

які вважатиме за необхідні для захисту докорінних інтересів своєї безпеки, що 

пов’язані з виробництвом чи торгівлею зброї, амуніції та воєнних матеріалів» [572, 

р. 49]. Його точку зору поділяють також Є. Братанова, Ж. Девіс, К. Фітерстоун, 

додаючи, що на підставі цієї статті в 1958 р. країни Співтовариства вперше узгодили 

список товарів, на які накладалися обмеження у поставках до третіх держав [366; 474; 

572].  

Зі свого боку, А. В. де Вре та Х. Хазельзет схиляються до 1970 р., адже саме тоді 

27 жовтня держави-учасниці ЄЕС сформували міждержавний механізм координації їх 

зовнішньої політики – систему Європейського політичного співробітництва (ЄПС), 

якому в подальшому було надано інституційний і зобов’язувальний характер ст. 30 

Єдиного Європейського Акта. І незважаючи на те, що ЄПС прямо не передбачалася 

спільна діяльність із реалізації санкційних заходів, тим більше, що безпекові питання 

залишалися в компетенції національної держави, вона започаткувала дипломатичну 

практику узгодженого здійснення санкційних резолюцій РБ ООН країнами-

учасницями Співтовариства [1041, р. 96]. Із точки зору Л. Тсукаліса, практика 

застосування санкцій у рамках ЄПС диктувалась необхідністю набуття політичного 

впливу Співтовариством пропорційного сумарному економічному потенціалу держав-

членів [1001, р. 229-235]. До недоліків ЄПС експерти відносять те, що в рамках ЄПС 

не передбачалося створення механізмів для контролю над імплементацією санкційних 

заходів, а також і відсутність політичної платформи для автономізації європейської 

політики санкцій від системи ООН [826, р. 57].  

Цікавим виявися той факт, що проблема санкцій ставала розз’єднувальним 

фактором у європейській зовнішній політиці. Як зазначають Р. Омонд і Дж. Хенлон, 

найбільші протиріччя мали місце в 1965 і 1977 рр. між Великобританією (стосовно 

ПАР), Бельгією та Францією при обговоренні пакету санкцій щодо Південної Родезії і 

ПАР [591]. Разом із тим, необхідно констатувати, що Лондон і Париж були єдині в 

тому, що фінансово-економічні важелі зовнішньополітичного впливу мають свої 

переваги у використанні, і відстоювали ідею удосконалення процесу застосування 

санкційних заходів Європейським Співтовариством. Які ж чинники сприяли 

укоріненню санкційних заходів у європейській дипломатії? 

У період «холодної війни» санкційну політику європейських держав визначали два 

фактори: 1) специфіка міжнародного середовища, зокрема біполярність і партнерство 

із США; 2) розгортання національно-визвольних рухів у колишніх колоніях Бельгії, 

Великобританії, Нідерландів і Франції.  

Національно-визвольний рух у колоніях, що активізувався із завершенням Другої 

світової війни, значно підривав позиції колишніх могутніх метрополій на міжнародній 

арені. Більше того, останні втрачали не тільки сфери впливу, а й багаті природними та 

людськими ресурсами території, і це на ґрунті загострення конкуренції за 

енергоресурси. Тому уряди європейських потуг намагалися застосовувати будь-які 

важелі стримування деколонізації з метою зберегти у фарватері власної політики 

колишні землі, або, принаймні, адаптувати економіку своїх держав до цих 

дестабілізаційних обставин. 
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Однак в умовах біполярності важко було діяти «традиційними» засобами, 

насамперед військовою інтервенцією, адже на захист об’єкта інтересів колишньої 

метрополії ставала одна з наддержав, які підтримували процеси деколонізації у світі. 

Суецька криза 1956 р. стала яскравим прикладом складності нового порядку, 

Великобританія втратила підтримку найближчого союзника – США – у власній 

кампанії і разом із Францією та Ізраїлем зазнала осуду з боку СРСР і міжнародної 

спільноти [224, с. 127].  

Фактично ця історична подія і реакція на неї з боку наддержав стала переламним 

моментом у коригуванні зовнішньополітичної діяльності Бельгії, Великобританії, 

Нідерландів, Італії й Франції та прийнятті рішення щодо оптимізації зовнішньої 

політики шляхом застосування санкційних механізмів.  

Інноваційним підходом Європейського Співтовариства в цьому контексті можна 

вважати прив’язку застосування санкційних заходів до такого інструменту, як 

«політична зумовленість» при розбудові відносин із країнами третього світу [846, р. 

25-26]. К. Сміт пояснює дію цього механізму так: політична зумовленість «передбачає 

підпорядкованість відносин державі, міжнародній організації або передбачуваній 

вигоді для третьої держави (наприклад, допомога, торгівля концесіями, угода про 

співпрацю, посилені політичні контакти, або членство в міжнародній організації), 

виконанню політичних умов, пов’язаних із захистом прав людини та підтримкою 

демократії» [930].  

Уперше цей принцип знайшов своє евентуальне вираження у підписаній 20 липня 

1963 р. Конвенції Яунде (Камерун), що закріплювала асоційоване членство в 

Європейському Економічному Співтоваристві впродовж 5 років сімнадцятьох 

африканських країн і Мадагаскару (Associated African States and Madagascar, AASM). 

Ідея «асоціації» із колишніми колоніями, що мала на увазі надання торговельних 

концесій і сприяння розвитку була формалізована і в II Конвенції, підписаній у Яунде 

в 1969 р. між Асоціацією африканських держав (в основному колишні французькі й 

бельгійські колонії) та ЄЕС.  

Конвенція Яунде після вступу Великобританії в ЄЕС була замінена Ломейською 

конвенцією 1975 р. Із її підписанням політика Співтовариства охоплювала вже 46 

країн Африки, Карибського й Тихоокеанського басейнів (звідси абревіатура AКТ). Із 

1975 р. і до ухвали Договору Котону Ломейські конвенції укладалися на п’ять років із 

країнами, що розвиваються, і передбачали для них: надання торговельних пільг, 

вільний доступ сільськогосподарських товарів на ринки держав-членів Співтовариства, 

економічну допомогу країнам, що розвиваються, включаючи програму  

STABEX/СТАБЕКС (стабілізація доходів від експорту країн, що розвиваються) і 

SYSMIN/СІСМІН (система фінансової допомоги гірничодобувній промисловості 

країн АКТ), надання допомоги в забезпеченні «продовольчої безпеки» країн АКТ, 

виділення державам АКТ фінансової допомоги на реалізацію програм у сфері охорони 

навколишнього середовища, охорони здоров’я, боротьби зі стихійними лихами [846, 

р. 25-27]. 

Підписання цих конвенцій стало першим кроком у розбудові політики санкцій ЄС 

проти третіх держав, адже в Ломейських конвенціях було закладено механізм 

згортання співробітництва (часткового/повного) з країнами АКТ у разі серйозних 

порушень прав людини або недотримання демократичних принципів розвитку.  

Загострення дискусій навколо проблеми санкцій у європейських країнах 

спостерігалося після того, як США виступили з вимогою до Європейського 

Співтовариства приєднатися до санкційної політики проти Лівії у 1978 р. та Ірану в 
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1979 р. У результаті переговорів, країнам-членам вдалося лише прийняти резолюцію, 

в якій засуджувалося захоплення заручників у Тегерані, проте спільного рішення 

щодо санкцій так і не було прийнято. Така ситуація пояснювалася тим, що держави-

члени при обговоренні пакету санкцій проти Лівії та Ірану посилались на положення 

ст. 224 Договору про заснування Європейського Співтовариства, якою прямо 

дозволялось країнам-учасницям відхилятися від загальної зовнішньоторговельної 

політики з метою дотримання інших міжнародних зобов’язань [846, р. 23]. Тож 

питання підтримки політики ембарго США з боку європейських держав, за 

відсутності зобов’язувальних документів із санкцій, було поставлено у пряму 

залежність від партикулярних національних інтересів держав-членів Європейського 

Співтовариства. Цей підхід до реалізації політики санкцій національними державами-

учасницями Співтовариства у подальшому в академічних колах отримав назву 

«родезійська доктрина» [846, р. 23].  

Чергова спроба переоцінки Європейським Співтовариством механізму із реалізації 

санкційної політики пов’язується із підписанням Лондонської доповіді 13 жовтня 

1981 р. Лондонська доповідь 1981 р. упорядкувала інституційний механізм 

реагування Європейського Співтовариства на міжнародні кризи через екстрене 

скликання Політичного комітету чи міністрів держав-учасниць у 48-годинний термін 

(п. 13) [873]. Утворена платформа була взята на озброєння вже два місяці потому при 

обговоренні першого пакету міжнародних санкцій проти Радянського Союзу у 

відповідь на події в Польщі, а в 1982 р. дозволила вчасно зреагувати на агресію 

Аргентини й запровадити проти неї ембарго на поставки озброєнь. Урочиста 

декларація 1983 р. доповнила здобутки лондонського документа. Відтепер реальною 

практикою стали погодження спільних дипломатичних дій, прийняття узгоджених 

декларацій зовнішньополітичного змісту, а також регулярні багатосторонні 

консультації під час здійснення санкційних заходів. Копенгагенська доповідь, між 

тим, відзначала слабкість, нескоординованість діяльності інституцій Співтовариства в 

реалізації міжнародних санкцій, на що, з точки зору П. Кутракоса з університету 

Дарема, вказувала ст. 12 документа [696, р. 10]. Тож автономність держав 

Європейського Співтовариства від ООН у веденні санкційної політики, вироблення 

спільної політичної позиції державами-учасницями щодо санкцій та узгодження їхніх 

дій у цій галузі отримало назву «мальвінська доктрина» (за першим випадком, де така 

модель європейської політики санкцій застосовувалась) [846, р. 23]. 

Оскільки Договір про заснування Європейського Співтовариства прямо не 

регламентував параметри політики ембарго на поставки озброєнь, але цей інструмент 

увійшов до арсеналу європейської дипломатії, постала потреба перегляду принципів 

його застосування. У зв’язку із цим, у вересні 1991 р. було сформовано Спільну 

Робочу групу для контролю над експортом звичайних озброєнь, функції якої полягали 

в координації політики держав-членів щодо експорту звичайних озброєнь та реалізації 

ембарго на поставки звичайних озброєнь. У своїй роботі Група спиралася на 

розроблені 28-29 червня 1991 р. в Люксембурзі спільні критерії для видачі ліцензій на 

експорт озброєнь, оновлені 26-27 червня 1992 р. в Лісабоні та схвалений в 1991 р. 

«Спільний список товарів воєнного призначення», на базі якого запроваджувалося 

ембарго на «зброю, амуніцію та воєнне обладнання» [474, р. 126]. До того ж, було 

ініційовано обговорення переліку товарів так званого подвійного призначення, що 

підлягатимуть обмеженню в поставках третім державам. Така продукція не була 

включена у «Спільний список», який стосувався виключно воєнних матеріалів. Отже, 

у європейській практиці контроль за поставками товарів подвійного використання й 
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надання технічної допомоги, пов’язаної із застосуванням товарів військового 

призначення, здійснювався відповідно до прийнятих документів Ради Співтовариства, 

імплементованих у національні нормативно-правові документи держав-учасниць. І 

лише в 1994 р. Рада ЄС ухвалила документ 94/942/CFSP щодо регулювання експорту 

товарів подвійного використання в рамках спільної зовнішньої та безпекової політики 

(СЗБП) [475].  

Заснування ЄС СЗБП Маастрихтським договором 1993 р. дозволило зміцнити 

колективні зусилля країн-членів при реалізації санкційних заходів. Правовою 

основою втілення нової дипломатичної практики застосування санкцій стали 

положення ст. 301 Договору про заснування Європейського Співтовариства (колишня 

ст. 228 a), де зазначається: «Якщо у спільних позиціях чи в спільних діях, прийнятих 

згідно з положеннями Договору про Європейський Союз про СЗБП, передбачені 

кроки з боку Співтовариства щодо розриву чи обмеження, повністю або частково, 

економічних відносин з однією чи більше третіми країнами, Рада вживає необхідних 

нагальних заходів. Рада діє на підставі рішення, прийнятого кваліфікованою 

більшістю і на пропозицію від Комісії» [46]. 

ЄС, наслідуючи практику РБ ООН щодо застосування санкцій для міжнародного 

регулювання, у межах СЗБП значно розширив перелік умов щодо їх застосування, 

адже відповідно до ст. 39 Статуту ООН міжнародні санкції можуть накладатися лише 

у разі виникнення загрози миру, порушення миру чи здійснення акту агресії, у той час 

як санкції ЄС можуть застосуватися для захисту прав людини, підтримки демократії, 

стимулювання ринкових перетворень у країнах третього світу, захисту інтересів 

європейського бізнесу тощо [1041, р. 96]. На думку А. В. де Вре та Х. Хазельзета, 

ключовими факторами, що спонукали ЄС до розробки власного механізму політики 

санкцій стали: по-перше, прагнення уникнути ризику реалізації по-різному 

санкційних заходів державами-членами, що могло б негативно відбитися на 

функціонуванні Європейського Союзу; по-друге, міжнародні санкції набагато 

швидше впроваджуються у життя і є ефективнішими, якщо вони узгоджені всіма 

членами ЄС, регламентуються наднаціональним європейським законодавством [1041, 

р. 98]. Як зазначає Й. Кройтц, держави-члени ЄС прагнули мінімізувати загрозу 

варіативного політичного тлумачення санкційних заходів для підвищення їхньої 

ефективності [701, р. 11-12].  

У 1993 р. із перетворенням санкцій (обмежувальних заходів) на інструмент СЗБП 

ЄС, контроль за виконанням рішень із санкційної політики переходив у компетенцію 

Європейської Комісії, за винятком випадків з ембарго на поставки озброєнь та 

обмежень на пересування, що залишися під контролем суверенних країн, що в 

подальшому було закріплено й Ніццьким договором. Така передача повноважень 

Європейській Комісії відбулась на основі ст. 27 Договору про заснування ЄС, що 

визначає цю структуру як головний виконавчий орган ЄС, що стосується питань 

реалізації СЗБП [66]. Тож Генеральний директорат Європейської Комісії з питань 

зовнішніх зносин отримав такі функції в царині здійснення санкційних заходів: 

координація діяльності Комісії з іншими європейськими інститутами при реалізації 

міжнародних санкцій у рамках СЗБП; підготовка необхідних нормативних документів 

відповідно до Договору про заснування ЄС; підготовка для Європейської Комісії 

документів із реалізації Директив Ради ЄС щодо застосування санкцій; проведення 

моніторингу за виконанням державами-членами рішень Ради ЄС із санкційних 

заходів. До того ж, Європейська Комісія зобов’язувалася на своєму офіційному сайті 

розміщувати інформацію щодо здійснюваних ЄС санкційних заходів як інструменту 
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СЗБП, проводити оновлення матеріалу відповідно до поточної ситуації. При цьому, 

слід вказати, що реалізація економічних санкцій ЄС частково входила й до обов’язків 

Генерального директорату з питань торгівлі, наприклад у рамках Кімберлійського 

процесу (міжнародна ініціативна робоча група, що бореться з обігом необроблених 

алмазів із конфліктних регіонів, що є основним інструментом фінансування учасників 

конфлікту). До компетенції Європейської Комісії було віднесено й інформування 

громадян та установи Євросоюзу щодо здійснюваних організацією фінансових 

санкцій.  

У перші роки ведення європейської СЗБП економічні та фінансові санкції, 

ухвалені на її базі, здійснювалися виходячи із принципу «спільних 

зовнішньополітичних інтересів». Єдиний виняток становили санкційні заходи проти 

Китаю, прийняті ще в 1989 р. [212, с. 251-255]. 

У другій половині 1990-х рр. під впливом міжнародних реалій, а особливо у 

зв’язку з подіями на Балканах, ЄС піддав переоцінці механізм застосування 

санкційних заходів. Аналізуючи досвід своєї політики санкцій у вирішенні 

Балканської кризи та Близькосхідного урегулювання, країни ЄС дійшли висновку, що 

навіть при досягненні політичного консенсусу, санкційні заходи виявилися 

недостатньо ефективними через непрозору процедуру прийняття рішень, що 

затягувало його реалізацію Єврокомісією, а також через украй важкі гуманітарні 

наслідки їх застосування. Останнє підштовхнуло держави ЄС відмовитися від 

запровадження всеохоплюючих санкцій і приступити до розробки концепції так 

званих «цільових санкцій».  

Крім того, за висновками Європейської Комісії, лише застосування фінансових та 

економічних санкцій ЄС могло бути визнане як оптимальне та достатньо ефективне», 

вони спроможні «досягнути цілі швидко і однозначно» [410], у той час як 

використання інших санкційних заходів потребувало перегляду механізму їх 

накладання в системі ЄС, адже їм передували тривалі переговори, що суттєво 

послаблювало дієвість таких санкцій.  

У відповідь на критичні умовиводи Європейської Комісії в червні 1998 р. 

Євросоюз прийняв Кодекс поведінки ЄС щодо експорту зброї, у якому викладалося 

вісім критеріїв, згідно з якими держави ЄС ухвалюють рішення про експорт зброї чи 

навпаки приймають рішення про його заборону/обмеження. Серед них називались 

такі: 1) дотримання міжнародних зобов’язань державами-членами, у тому числі в 

рамках політики ембарго ООН, ОБСЄ, договорів із нерозповсюдження ЗМЗ; 2) повага 

до прав людини з боку держави призначення; 3) внутрішня ситуація в державі 

призначення, наявність у ній конфліктів, у тому числі збройних. Як вказувалося в 

документі, «держави-члени заборонятимуть експорт, який провокуватиме чи 

подовжуватиме збройні конфлікти або нарощуватиме існуючу напругу» [440]; 

4) збереження регіонального миру, безпеки і стабільності. Держави-члени 

здійснюватимуть ембарго в разі наявності загрози використання експортованих 

озброєнь проти держави чи агресивного зазіхання на територію іншої країни. У 

випадку встановлення цього виклику, держави-члени братимуть до уваги такі 

обставини: наявність чи ймовірність виникнення збройного конфлікту між 

реципієнтом та іншою країною; територіальні претензії проти сусідньої держави, які 

реципієнт у минулому прагнув задовольнити силовим способом; ризик використання 

реципієнтом озброєнь у цілях, інших від зміцнення його національної безпеки та 

оборони; ймовірність використання озброєнь з ворожими для регіональної 

стабільності цілями; 5) національна безпека держав-членів і країн, що входять у зону 
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їх відповідальності, так само як дружніх держав і союзників. Цей критерій означає, 

що при ухваленні рішення про обмеження/заборону поставок озброєнь ЄС 

враховуватиме: потенційний вплив передбачуваного експорту на інтереси у сфері 

безпеки та оборони держав-членів, дружніх та союзних країн; небезпеку 

використання експортованої зброї проти збройних сил держав-членів, дружніх держав 

та союзників; ризик створення аналогів чи нецільових поставок технологій; 

6) поведінка держави-покупця озброєнь у питанні поваги до міжнародного 

співтовариства, її ставлення до тероризму, природи формування альянсів і поваги до 

міжнародних зобов’язань. Цей критерій має на увазі, що держави-члени 

враховуватимуть: чи реципієнт підтримує, сприяє тероризму, організованій  

злочинності; чи використовує держава-покупець зброю при врегулюванні конфліктів, 

у тому числі міжнародних; дотримання державою-покупцем режимів нерозповсюдження 

ЗМЗ, контролю за озброєнням і роззброєнням; 7) імовірний ризик небажаної передачі 

покупцем озброєнь, його реекспорту. Це означає, що держави-члени оцінюватимуть: 

оборонні та безпекові інтереси держави-реципієнта, включаючи її залучення до 

миротворчої діяльності ООН; технічні можливості покупця використовувати 

військове обладнання; потенціал держави-покупця здійснювати ефективний контроль 

за експортом озброєнь; небезпеку передачі озброєнь терористичним організаціям; 

8) узгодженість експорту озброєнь із рівнем технічного та економічного розвитку 

держави-реципієнта, звертаючи увагу на той факт, що її потреби в безпековій та 

оборонній сферах не повинні задовольнятися за рахунок нагальних соціально-

економічних і гуманітарних потреб [440]. 

При цьому варто констатувати, що вказані критерії передбачалось використовувати при 

застосуванні ембарго й на поставки товарів подвійного використання (п. 6) [440], 

наведених в оновленій версії у додатку 1 до документа 98/232/CFSP. 

Набуття чинності Маастрихтського договору ознаменувало перегляд засад 

політики санкцій ЄС стосовно третіх країн. Так, 23 червня 2000 р. Договір Котону  

замінив Ломейські угоди (1975 р., 1980 р., 1984 р., 1989 р.), що визначали засади 

санкційної політики держав ЄЕС щодо країн АКТ. У свою чергу, дія санкційного 

механізму ЄС щодо держав АКТ ґрунтується на принципі зумовленості економічних 

відносин, надання допомоги політичним розвитком, що закріплено ст. 2, 8, 9, 95 і 

96 Договору Котону.  

Отже, політичний діалог між ЄС та країнами АКТ може означати, що у випадку 

невиконання державою АКТ своїх політичних зобов’язань щодо дотримання прав 

людини, принципів демократичного розвитку й верховенства права, Європейський 

Союз може застосувати санкційні заходи, у тому числі припинити надання допомоги 

(ст. 96). Застосування санкційної політики може стати реальністю й у разі 

невиконання країнами АКТ вимоги ефективного управління [705]. Такий санкційний 

механізм є більш жорстким у порівнянні до Ломейських угод, адже відтепер 

фінансове та економічне співробітництво між ЄС і країнами АКТ прямо залежить від 

політичних та економічних умов розвитку кожної держави. Крім того, відповідно до 

ст. 3 Договору Котону, «ЄС може переглядати обсяги та умови надання допомоги» 

залежно від представлених звітів із виконання конкретною країною АКТ політичних 

вимог щодо дотримання прав людини, принципів демократичного розвитку та 

верховенства права
 
[705], що подаються щорічно. 

                                                 
 Договір Котону переглядався двічі: у червні 2005 р. (набули чинності 1 липня 2008 р.) та 11 березня 

2010 р. 
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Імплементація санкційних заходів здійснюється Європейським фондом розвитку 

(ЄФР), а також через функціонування таких механізмів, які в рамках Договору Котону 

фінансуються ЄФР: інструменту співпраці в області розвитку, інструменту 

стабільності, європейського інструменту з демократії і прав людини, інструменту з 

надання гуманітарної допомоги. ЄФР, через який Європейський Союз фінансує 

програми в рамках Договору Котону, поповнюється не через бюджет ЄС, а 

безпосередньо державами-учасницями, кожний фонд функціонує протягом п’яти 

років, а нинішній діятиме протягом 2008-2013 рр. із загальним обсягом 22682 млн 

євро, з яких 21966 млн євро передбачено для надання допомоги країнам АКТ, 286 млн 

євро – для інших заморських країн і територій, рештою 430 млн євро 

розпоряджатиметься Європейська Комісія на планування роботи ЄФР [127, с. 10]. 

Варто вказати, що механізм підтримки демократії у світі, забезпечення поваги 

основних прав і свобод громадян, верховенства права через санкційну політику 

закладений у різноманітних європейських інструментах партнерства й сусідства. 

Наприклад, укладання угод з економічного партнерства для груп регіональних держав 

АКТ (програма ЕРА, більш відома як ініціатива «Все, окрім зброї») також 

підпорядковується цілям СЗБП ЄС у сфері підтримки демократії та забезпечення прав 

людини [827, р. 100]. У рамках розвитку партнерства Європейського Союзу з 

найбіднішими країнами світу з 2007 р. запущено механізм надання Централізованої 

системи преференцій (ЦСП), що також встановлює тісний зв’язок між становищем із 

прав людини та отриманням/скасуванням фінансової підтримки з боку ЄС [461, р. 95]. 

Інструмент співпраці в області розвитку (DCI) , що є рамковим документом, 

котрий визначає умови надання допомоги з боку Євросоюзу країнам Південної 

Африки і державам, що розвиваються, поза Договору Котону та Інструменту 

європейського сусідства і партнерства за п’ятьма цільовими програмами: безпека 

продуктів харчування; охорона навколишнього середовища і стійкий розвиток 

природних ресурсів, включаючи енергетику; міграційна політика; інвестиції в 

людські ресурси; підтримка місцевого самоврядування й неурядових організацій у 

процесах розвитку в декларативній частині вказує на те, що «політичне середовище, 

яке гарантує мир і стабільність, повагу прав людини, основні свободи, демократичні 

принципи, верховенство права, належне врядування є обов’язковою умовою розвитку 

довгострокового партнерства» [127, с. 3] з ЄС, отримання від нього допомоги.  

У ст. 5 Регламенту ЄС №1638/2006 Європейського Парламенту й Ради від 

24 жовтня 2006 р., що встановлює загальні положення щодо Інструменту 

європейського сусідства і партнерства, котрий замінив такі механізми як ТАСІС, 

MEDA, наголошується: «Програми і політика, що фінансуються відповідно до цього 

Регламенту, повинні відповідати політиці Європейського Союзу. Вони мусять 

відповідати угодам, підписаним Співтовариством і його державами-членами та 

партнерськими країнами, а також мають поважати зобов’язання відповідно до 

багатосторонніх угод і міжнародних конвенцій, сторонами яких вони є, включаючи 

зобов’язання у сферах прав людини, демократії та якісного управління» [74, с. 35]. А 

в ст. 28 документа, що має назву «Нагляд за допомогою Співтовариства», знаходимо: 

«Без шкоди для положень щодо нагляду за допомогою, які містяться в договорах про 

партнерство і співробітництво та асоційованих угодах із партнерськими країнами і 

регіонами, за умови, що партнерська країна не дотримується принципів, вказаних у 

                                                 
 Функціонує на основі Постанови Європейського парламенту й Ради ЄС від 18 грудня 2006 р. і є 

інструментом ЄС зі сприяння співпраці у сфері розвитку 
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ст. 1, Рада, кваліфікованою більшістю, на пропозицію Комісії, може зробити 

відповідні кроки щодо будь-якої допомоги Співтовариства, яка надається 

партнерській країні відповідно до цього Регламенту» [74, с. 45]. Отже, хоча 

документом прямо не передбачається застосування санкційних заходів проти 

держави, що не виконує зобов’язання у сферах прав людини, демократії та якісного 

управління разом із тим, положення ст. 28 не виключає можливості ухвали Радою 

рішення щодо реалізації санкційної політики проти неї.  

На політику санкцій ЄС, особливо у контексті підвищення її ефективності, 

наприкінці 1990-х на початку 2000-х рр. вплинули підсумки міжнародних 

конференцій, присвячених реформуванню інституту санкцій ООН, а також перегляду 

односторонньої санкційної політики, насамперед Сполучених Штатів. Такими 

зустрічами стали Інтерлакенський (1998/1999 рр.), Бонн-Берлінський (1999/2000 рр.) 

та Стокгольмський (2003 р.) процеси [438]. Результати роботи цих міжнародних 

конференцій націлили європейську спільноту на реформування санкційного 

механізму Євросоюзу за трьома напрямами: по-перше, розробку політичної концепції 

реалізації санкційних заходів у системі ЄС; по-друге, визначення структур, 

відповідальних за формування і реалізацію санкційної політики, чітке встановлення і 

розподіл їхніх повноважень; по-третє, створення інституту моніторингу і планування 

при здійсненні санкційних заходів ЄС [1041, р. 95].  

Отже, враховуючи результати роботи трьох міжнародних процесів із 

удосконалення санкційної політики, 8 грудня 2003 р. Рада ЄС представила 

«Рекомендації із застосування санкцій» [437], документ на базі якого ЄС сформував 

єдиний список цільових країн, проти яких застосовувалась політика санкцій та 

розмістив його на своєму офіційному сайті в березні 2004 р. «Рекомендації із 

застосування санкцій» 2003 р. вказували, що Європейський Союз реалізовуватиме 

санкційну політику виходячи із цілей СЗБП, перерахованих у ст. 11 Договору про ЄС.  

Розділ ІV документа 2003 р. заснував механізм моніторингу за реалізацією 

політики санкцій ЄС, котрий було передано у повноваження Робочої групи 

консультантів у структурі Генерального директората з питань зовнішніх зносин 

(RELEX). Останній доручалось, зокрема: збирати інформацію щодо імплементації 

державами-учасницями санкційних заходів, запроваджених ЄС; координувати дії 

національних держав стосовно реалізації санкцій; оцінювати досвід третіх держав, так 

само як і міжнародних організацій щодо здійснення санкційних заходів; визначати 

перешкоди, пов’язані із реалізацією санкційної політики ЄС; розробляти рекомендації 

стосовно забезпечення ефективності політики санкцій ЄС, включаючи питання 

зниження її гуманітарних наслідків; оцінювати процес реалізації санкційної політики 

Європейського Союзу [437]. Остаточно мандат Робочої групи консультантів у 

структурі Генерального директората з питань зовнішніх зносин (RELEX) було 

визначено Комітетом постійних представників (КОРЕПЕР) та схвалено Рішенням 

Ради ЄС від 22 січня 2004 р. [439]. 

Слід відзначити, що в «Рекомендаціях» у черговий раз наголошувалось на 

необхідності підготовки концепції санкційної політики Євросоюзу, що й доручалось 

Верховному представнику ЄС із питань спільної зовнішньої та безпекової політики та 

Європейській Комісії. 

Результатом роботи вказаних структур ЄС у цьому питанні стала розробка 7 

червня 2004 р. першого програмного документа з політики санкцій, що був 

погоджений 1 червня 2004 р. на засіданні Комітету з політики і безпеки, і який 
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отримав назву «Базові принципи застосування обмежувальних інструментів 

(санкцій)» [343]. Розглянемо його головні положення. 

П. 1 документа підкреслює, що Європейський Союз «розглядає ефективне 

використання санкцій як важливий спосіб підтримки й відновлення миру та безпеки 

відповідно до принципів Статуту ООН і … спільної зовнішньої і безпекової політики» 

[343].  

Доречно наголосити на тому, що Європейський Союз у «Базових принципах 

застосування обмежувальних інструментів (санкцій)» висловився за важливість тісної 

кооперації з міжнародними партнерами і, передусім, ООН при здійсненні санкційних 

заходів. Зокрема, у п. 2 читаємо: «Ми шукатимемо шляхи для подальшої 

інтенсифікації наших зусиль через ООН, і спираючись на ст. 19 Договору про 

заснування ЄС, координуватимемо нашу діяльність із санкцій. Ми забезпечуватимемо 

повне, ефективне і вчасне виконання Євросоюзом заходів, погоджених РБ ООН. Ми 

підтримуватимемо в цьому діалог із ООН» [343].  

Водночас, відмічаючи своє прагнення співпрацювати з ООН при реалізації 

санкційної політики, ЄС залишив за собою можливість здійснення автономної 

політики санкцій. У п. 3 з цього приводу знаходимо: «У разі необхідності, Рада 

застосовуватиме самостійні санкційні заходи ЄС для підтримки зусиль у боротьбі 

проти тероризму, розповсюдження зброї масового знищення … дотримання прав 

людини, [підтримки] демократії. Ми реалізовуватимемо це відповідно до цілей нашої 

спільної зовнішньої та безпекової політики, що визначається ст. 11 Договору про 

заснування ЄС» [343]. При цьому акцентувалося, що при здійсненні європейської 

політики санкцій Рада залучатиме до неї «якомога більше коло міжнародних 

партнерів», адже ефективність санкційної політики залежить від її широкої 

міжнародної підтримки (п. 4) [343]. 

Окрему увагу звертає на себе прагнення Євросоюзу «вписати» санкційні заходи в 

широкий контекст європейської дипломатії, що відбивається в п. 5 документа, де 

зазначено: «Рада вдаватиметься до застосування санкцій як інтегративної частини 

цілісного, широкого політичного підходу, котрий має включати політичний діалог, 

ініціативи, обумовленість … і розглядає як останній засіб впливу використання 

примусових інструментів» [343]. Ця положення, на думку автора, порівняно з 

дипломатичною практикою ООН чи США вигідно вирізняє політичний підхід ЄС до 

реалізації санкційної стратегії, адже він дозволяє розглядати її як компліментарний 

елемент СЗБП ЄС, уможливлює залучення засобів «smart power» під час здійснення 

санкцій. На користь останнього свідчить і той факт, що в п. 8 демонструється намір 

«Ради використовувати всі її інструменти гнучко і залежно від конкретного випадку» 

[343]. 

Політична зрілість «Базових принципів застосування обмежувальних інструментів 

(санкцій)» проявляється у таких обставинах: по-перше, Європейський Союз у 

документі врахував негативний дипломатичний досвід реалізації санкцій ООН і 

США, що спричинявся низькою міжнародною підтримкою політики санкцій через її 

деструктивний вплив на економіку й політику третіх держав. Це проявляється в тому, 

що в «Базових принципах застосування рестриктивних інструментів (санкцій)» ЄС 

декларує свою налаштованість на «подальше вдосконалення санкцій та адаптацію 

інструменту до нового безпекового середовища. У цьому контексті Рада висловлює 

свою готовність реалізувати санкційні заходи, де є необхідним, проти недержавних 

акторів. Ми вдаватимемось до цього через повагу до прав людини» [343]. 

Формулювання цього положення відзначається далекоглядністю європейських 
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дипломатів, адже застосування політики санкцій проти держави приносить серйозні 

економічні збитки для її найбільших торговельних партнерів, що, як правило, є 

одночасно й геополітичними сусідами першого порядку цільової країни. Така 

економічна взаємозалежність породжує дистанціювання країн-сусідів від санкційної 

політики, що суттєво знижує її ефективність. Прагнення європейських керманичів 

вказати об’єктом санкцій недержавних політичних агентів відбиває мету Євросоюзу – 

зробити політику санкцій менш збитковою і деструктивною для пересічних громадян 

цільової країни, сусідніх держав.  

Уточнювальні положення документа, де зафіксована ціль ЄС спрямувати свою 

санкційну політику, передусім, проти лідерів держав, зовнішню політику яких 

Євросоюз прагне змінити, представлені в п. 6, де читаємо: «Санкції повинні 

розроблятися таким чином, аби вони здійснили максимальний вплив на тих, на чию 

поведінку ми прагнемо вплинути. Направленість [політики санкцій] повинна 

максимально зменшувати дію будь-якого ймовірного негативного впливу на 

гуманітарну ситуацію чи непередбачуваних негативних наслідків для осіб або 

сусідніх держав. Заходи, як ембарго на поставки озброєнь, візові обмеження і 

заморожування фондів, є якраз способом, аби досягнути цього» [343].  

Про високу політичну компетентність авторів «Базових принципів» свідчить той 

факт, що в них зафіксовано важливість обґрунтування цілей ведення стратегії санкцій, 

досягнення яких призведе до її скасування (п. 9). У ньому також закладається 

фундамент для здійснення моніторингу за санкційними заходами, адже 

підкреслюється: «Санкції повинні регулярно переглядатися, аби бути впевненими в 

тому, що вони роблять внесок у досягнення поставлених перед ними цілей» [343]. 

Зовнішньополітичні цілі Європейського Союзу, що можуть досягатись 

санкційними заходами, було конкретизовано в низці інших офіційних актів 

організації. Наприклад, у документі Ради ЄС «Невоєнні інструменти кризового 

управління» від 3 грудня 1999 р. політика санкцій згадується як спосіб розв’язання 

міжнародних криз і попередження конфліктів [846, р. 28], так само як і в доповіді 

Європейської Комісії 2003 р. «Попередження конфліктів і кризове врегулювання: 

невоєнні інструменти ЄС з кризового управління» [846, р. 28]. Разом із тим, суттєвою 

прогалиною цих документів є те, що вони не визначають процедуру застосування 

політики санкцій у системі Євросоюзу, не окреслюють коло санкційних заходів, 

необхідних для попередження і врегулювання кризових ситуацій.  

У «Європейській стратегії безпеки» від 12 грудня 2003 р. вказується, що «на 

відміну від суттєвої усвідомленої загрози періоду «холодної війни», жодна з нових 

загроз не є суто військовою, через це не може вирішуватись лише воєнними засобами. 

Кожна з них потребує застосування набору інструментів. Розповсюдження можна 

стримати через експортний контроль і залучення примусових заходів політичного, 

економічного та іншого характеру… Економічні інструменти слугують  

відновленню, … допомагають встановленню громадянського управління» [528]. У 

розділі «Міжнародний порядок, побудований на ефективному мультилатералізмі» 

наголошується, що «найкращий захист нашого суспільства – це побудова світу добре 

керованих демократичних держав. Поширення ефективного управління, підтримка 

соціальних і політичних реформ … захист прав людини є найкращими засобами 

зміцнення міжнародного порядку. Торгівля і політика розвитку можуть бути 

потужними інструментами забезпечення [цих] реформ». І далі підкреслюється: 

«Забезпечення ефективного управління через програми допомоги, зумовленість і 

цільові торговельні заходи залишаються важливим елементом нашої політики, який 
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ми зміцнюватимемо» [528]. За словами К. Портели, аналітика Сінгапурського 

університету менеджменту, «європейська стратегія безпеки» 2003 р. вказує на 

доцільність залучення санкцій для підтримки безпеки, проте не визначає механізм їх 

накладання [846, р. 28]. «Стратегія ЄС проти розповсюдження зброї масового 

знищення» від 10 грудня 2003 р. також передбачає використання санкційних заходів 

для протидії поширенню ЗМЗ (п. 15, 29) [524].  

Доповнювальним документом Європейського Союзу, котрий окреслив як 

процедуру здійснення санкційної політики ЄС, так і охарактеризував її інституційне 

забезпечення, стали «Рекомендації щодо застосування та оцінки обмежувальних 

заходів (санкцій) у межах спільної європейської зовнішньої та безпекової політики», 

прийняті 2 грудня 2005 р. [438]. 

«Рекомендації щодо застосування та оцінки обмежувальних заходів (санкцій)» від 

2 грудня 2005 р., на відміну від «Базових принципів» 2004 р., націлені, насамперед, на 

упорядкування інституційного механізму з реалізації політики санкцій ЄС (п. 1) [438]. 

Зокрема, у п. 7 визначається компетенція структур ЄС при здійсненні політики 

санкцій, адже в ньому знаходимо: «Рада застосовує санкційні заходи в рамках СЗБП. 

Спочатку Рада ухвалює Спільні позиції згідно зі ст. 15 Договору про ЄС. Заходи, 

передбачені у Спільних позиціях, здійснюються або в рамках ЄС, або на 

національному рівні. Такі санкційні заходи, як ембарго на поставки озброєнь чи 

обмеження на пересування, реалізуються безпосередньо країнами-членами ЄС, які 

уповноважені діяти відповідно до Спільних позицій ЄС. Інші заходи, які припиняють 

або обмежують, частково або повністю, економічні відносини з третьою країною, 

включаючи замороження фондів та економічних ресурсів, впроваджуються 

структурами Європейського Співтовариства, ухвалюються Радою за пропозицією 

Комісії та базуються на положеннях [ст. 60, 301, 308 – Авт.] Договору про заснування 

Європейського Співтовариства [438]. 

Аналіз змісту «Рекомендацій» 2005 р. приводить до висновку, що Рада ЄС 

прагнула підштовхнути держави-члени до зміни порядку ухвали та принципів 

реалізації політики ембарго на поставки озброєнь та товарів подвійного призначення. 

Наприклад, п. 52 фіксує, що «на даний момент… інструменти СЗБП, що накладають 

заборону на поставки озброєнь, здійснюються на підставі різних списків озброєнь. 

Тому й існують різні режими для різних країн. Отже, є необхідність узгодити єдину 

схему ЄС для застосування ембарго на поставки озброєнь. Кодекс поведінки ЄС щодо 

експорту озброєнь, схвалений 8 червня 1998 р., визначає критерії, згідно з якими 

країни-члени ЄС контролюють експорт озброєнь, перерахованих у Спільному списку 

товарів воєнного призначення 2000 р.
*
 Допоки іншого не схвалено, ембарго 

накладається на всі товари й технології, які зазначені у Спільному списку» [438].  

Як випливає із «Рекомендацій» від 2 грудня 2005 р., «Спільний список товарів 

воєнного призначення не включає товари, що можуть бути використані як для 

                                                 
* Список подається як додаток до Декларації Ради ЄС від 13 червня 2000 р., виданий із приводу 

прийняття Спільного списку товарів воєнного призначення згідно з Кодексом поведінки ЄС із експорту 

озброєнь (Див.: Official Journal of the European Union (C. 191). – 2000. – 8 July). Оновлена версія списку, 

ухвалена Радою ЄС 25 квітня 2005 р. (Див.: Official Journal of the European Union (C 127). – 2005. – 25 May. – P. 1). 
14 жовтня 2005 р. країни ЄС ухвалили зміни до «Довідника користувача щодо застосування Кодексу 

поведінки ЄС із експорту озброєнь (User’s Guide to the EU Code of Conduct on Arms Exports)», розроблений 

задля допомоги застосовувати Кодекс поведінки (Див.: Council of the European Union, User’s Guide to the EU 
Code of Conduct on Arms Exports. – 2005. – 14 October. – 13296/05, PESC 853, COARM 43). 
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цивільних, так і для військових цілей» [438] (п. 53), політика ембарго щодо яких 

регулюється іншими документами Європейського Союзу.  

Порядок обмеження експорту товарів так званого подвійного використання 

(продукція, у тому числі програмне забезпечення і технології, яка може бути 

використана як для цивільних, так і для військових цілей, та охоплює усі товари, що 

можуть бути використані як для невибухових застосувань, так і сприяти в будь-який 

спосіб виготовленню ядерної зброї або інших ядерних вибухових пристроїв) 

регулюється Регламентом ЄС із контролю над експортом товарів подвійного 

призначення від 22 червня 2000 р. (№ 1334/2000) [443]. У подальшому документ 

оновлювався 19 липня 2004 р. (1504/2004) [444], остання редакція якого була схвалена 

5 травня 2009 р. (428/2009) [445]. 

Підвищенню ефективності політики ембарго на поставки озброєнь і товарів 

подвійного призначення сприяла й встановлена Євросоюзом система заборон на 

надання технічної допомоги та послуг у військовій сфері (п. 55) [438], що означає 

будь-яку технічну підтримку, пов’язану з ремонтом, розробленням, виготовленням, 

складанням, випробуванням, технічним обслуговуванням, або будь-яку іншу технічну 

послугу, та може набувати форми інструктажу, навчання, передачі робочих знань та 

навичок чи консультаційних послуг [435]. Крім того, відповідно до п. 62 

«Рекомендацій» 2005 р., «якщо політика врегулювання внутрішніх конфліктів 

покладена в основу обмежувальних заходів, то заборона на експорт та пов’язані з ним 

послуги … є доречною» [438]. За таких обставин дія санкційної політики може 

посилюватись на підставі встановлення «особливих експортних обмежень на 

обладнання, що може використовуватись для здійснення репресій» [438]. 

Варто констатувати, що Європейський Союз у «Рекомендаціях щодо застосування 

та оцінки обмежувальних заходів (санкцій)» 2005 р. надає перевагу цільовій доктрині 

санкційної політики, оскільки в п. 14 документа читаємо: «Застосовані заходи мають 

уразити тих, чия політика та діяльність призвели до рішення ЄС накласти санкційні 

заходи. Такі цільові заходи є більш ефективними… Вони мінімізують несприятливі 

наслідки для тих, хто непричетний до такої політики та дій» [438]. При цьому, як 

уточнюється в п. 15, «заходи, що вживаються проти певного режиму, варіюються 

залежно від цілей санкційних заходів та їхньої ймовірної ефективності. Вони 

включають, зокрема, замороження фондів та економічних ресурсів, обмеження на 

в’їзд, заборону на озброєння, ембарго на обладнання, яке може бути використаним 

для врегулювання внутрішніх конфліктів, інші обмеження на експорт та імпорт, 

заборону польотів. В окремому випадку може бути використана заборона на надання 

фінансових послуг» [438]. 

У Лісабонському договорі, який вніс корективи в низку засновницьких документів 

ЄС, положення ст. 301 Договору про заснування Європейського Співтовариства було 

відбито в ст. 215, у якій ідеться: «1. Якщо рішення, прийняте відповідно до глави 2 

розділу V Договору про Європейський Союз, яке передбачає переривання або 

скорочення, часткове або повне, економічних і фінансових відносин з однією або 

кількома третіми країнами, Рада, діючи кваліфікованою більшістю, за спільною 

пропозицією Верховного представника ЄС із питань зовнішньої політики і політики 

безпеки та Комісії, ухвалює необхідні заходи. Вона інформує Європейський 

парламент із цього приводу. 2. Якщо рішення приймається відповідно до глави 2 

розділу V Договору про Європейський Союз, Рада може ухвалити санкційні заходи за 

процедурою, описаною в пункті 1, проти юридичних осіб, груп або недержавних 
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суб’єктів. 3. Акти, ухвалені з посиланням на цю статтю, включають необхідні 

положення про правові гарантії» [846, р. 25].  

Отже, реалізація санкційної політики Європейського Союзу Лісабонським 

документом регламентується положеннями однієї статті, яка поширюється на 

економічні та фінансові заходи, проте не визначає чітку компетенцію наднаціональних 

структур ЄС при застосуванні політико-дипломатичних санкцій, ембарго на поставки 

озброєнь, обмежень на пересування, так само як і чітко не встановлює процедуру їх 

накладання. Головним нововведенням є те, що ст. 215 визначає коло потенційних 

адресатів, які належать до недержавних суб’єктів, що може охарактеризувати підхід 

Брюсселя до здійснення санкційних заходів як адресний або цільовий. 

Суттєвою обставиною, що різнить Лісабонський договір від попередніх 

документів ЄС, є те, що ним передбачено відшкодування збитків особам, які були 

включені в «чорний список», насамперед, за їх причетність до діяльності 

терористичних груп та організацій. Зауважимо, що практика звернення до санкційних 

заходів є важливим інструментом протидії міжнародному тероризму в рамках СЗБП 

Європейського Союзу. 

Лісабонський документ скорегував інституційний механізм ЄС із реалізації 

санкційної політики, що пов’язано, насамперед, із структурними змінами здійснення 

СЗБП Європейського Союзу. Так, основною інституцією ЄС, що відповідає за 

реалізацію СЗБП, а значить і такого її інструменту як міжнародні санкції, є Рада ЄС, 

або Рада Міністрів. Відповідно до змін, внесених Лісабонським договором, Рада ЄС 

сприяє узгодженості зовнішніх політик Європейського Союзу стосовно їх 

відповідності загальним цілям зовнішньої політики та організовує СЗБП на базі 

загальних настанов та стратегічних напрямів, визначених Європейською Радою. 

Відповідно до нових, змін створюється Рада із зовнішніх відносин, що забезпечує 

єдність, ефективність і послідовність дій ЄС у сфері СЗБП [418, р. 24], котра на такій 

підставі набуває повноважень у реалізації санкційної політики Євросоюзу. 

Істотним зрушенням у інституційному забезпеченні політики санкцій ЄС, згідно із 

Лісабонським документом, стало те, що ключовою особою в процесі реалізації СЗБП 

ЄС став Високий представник із зовнішніх відносин і безпекової політики (Високий 

представник). Він очолює Раду із зовнішніх відносин та є віце-президентом 

Європейської Комісії, у межах якої забезпечує злагодженість зовнішньої діяльності 

ЄС із імплементації санкційних заходів. Також Високий представник сприяє 

узгодженості зовнішніх політик ЄС при виконанні документів із санкцій, аналізує їх 

відповідність загальним цілям зовнішньої політики, безпосередньо займається 

питаннями реалізації санкційних заходів у рамках СЗБП, забезпечує виконання 

рішень із санкцій, прийнятих Європейською Радою та Радою Міністрів, представляє 

ЄС у справах СЗБП, обстоює позицію ЄС із політики санкцій у міжнародних 

організаціях і на конференціях, йому підпорядковується новостворена Європейська 

служба із зовнішніх відносин (ст. 27 (3) [19, с. 19]. 

Ще одним важливим органом ЄС із реалізації санкцій як інструменту СЗБП є 

Комісія, що може опосередковано впливати на діяльність провідних інститутів через 

надання консультацій Раді стосовно здійснення санкційної політики. Лісабонський 

документ не змінив повноваження Європейської Комісії як головної виконавчої 

інституції ЄС з реалізації політики санкцій, адже Робоча група консультантів у 

структурі Генерального директорату з питань зовнішніх зносин (RELEX) зберегла 

свої координаційні та контролювальні функції за реалізацією санкційних заходів ЄС 
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державами-членами, що й закріплено в «Рекомендаціях щодо застосування та оцінки 

обмежувальних заходів (санкцій)» від 15 грудня 2009 р. (п. 82) [436]. 

Також, із позиції автора, можна зробити висновок про те, що Європейська Комісія 

опосередковано впливає на доктринальний вимір політики санкцій Європейського 

Союзу через те, що Комісія надає згоду Європейській Раді на призначення та 

звільнення Високого представника із зовнішніх відносин та безпекової політики, 

який, як було нами вищевстановлено, має повноваження як при розробці конфігурації 

політики санкцій ЄС, так і з контролю за її здійсненням державами-членами.  

Відміна Лісабонським договором так званої системи «трьох стовпів» упорядкувала 

процедуру ухвали рішень у рамках ЄС, відтепер рішення приймаються за єдиною 

процедурою, тим самим надаючи Європейському Союзу безпрецедентне широке 

право на підписання міжнародних договорів за рахунок країн-членів ЄС саме 

відповідно до нової законодавчої бази. Таке право означає величезний зсув влади в 

бік інституцій Союзу. Однак це доленосне нововведення прямо не зачіпає процес 

ухвали рішень щодо зовнішньої політики, безпеки та оборони [93, с. 7], а значить і не 

видозмінює підхід Брюсселя до порядку реалізації такого його інструменту СЗБП, як 

міжнародні санкції.  

Тож, на думку автора, не можна однозначно стверджувати, що Лісабонський 

договір вніс суттєві корективи у справу переведення повноважень у реалізації 

санкційних заходів на наднаціональній рівень ЄС. На це вказує, зокрема, і той факт, 

що документ чітко не фіксує верховенство законодавства ЄС над нормативно-

правовими актами держав-членів Європейського Союзу. Ст. 3 (а) Договору про ЄС 

твердить, наприклад, що «Союз буде поважати країни-члени щодо головних функцій 

держави». Але сам термін «головні функції держави» не є чітко визначеним. Крім 

того, Лісабонський договір вказує на те, що «національна безпека залишається 

виключною відповідальністю кожної держави-учасниці» [93, с. 7]. Розмежування 

компетенції між національними та наднаціональними структурами при реалізації 

санкційних заходів як інструменту спільної зовнішньої та безпекової політики 

обумовлюється ст. 24 Лісабонського Договору ЄС, де знаходимо, що «спільна 

зовнішня та безпекова політика є сферою особливих процедур. Вона буде визначатися 

та здійснюватися Європейською Радою та Радою на основі одноголосного прийняття 

рішень, окрім тих, коли Договір обумовлює інше… СЗБП буде здійснюватися 

Високим Представником ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки та 

країнами-членами у відповідності з Договорами. Спеціальна роль Європейського 

Парламенту та Комісії в цій сфері визначається Договорами» [93, с. 9].  

Вагомий внесок у процес прийняття рішень із санкційних заходів ЄС у рамках 

СЗБП відтепер роблять Комітет постійних представників, що займається підготовкою 

роботи Ради; групи консультантів із зовнішніх відносин, робочі групи тощо. Усі вони 

так чи інакше залучені до прийняття рішень у сфері СЗБП як через налагодження 

горизонтальної співпраці, пов’язаної з підготовкою та впровадженням рішень Ради, 

так і через підготовку висновків стосовно безпекової ситуації у світі тощо [41, с. 481-

482].  

Поміж того, з позиції автора, запровадження посади Президента Європейської 

Ради, що відбулося без складання вичерпного переліку його повноважень та 

деталізації схеми розподілу сфер компетенції між ним та іншими фігурантами в 

системі управління СЗБП ЄС, може створити додатковий ризик нормативної та 

адміністративної плутанини при здійсненні політики санкцій Європейського Союзу як 

інструменту СЗБП. Варто зауважити, що новий інституційний механізм ЄС із 
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реалізації політики санкцій, який став реальністю після набуття чинності 

Лісабонського договору 1 грудня 2009 р. (див. Додаток 2), представлено в останній 

редакції «Рекомендацій щодо застосування та оцінки обмежувальних заходів 

(санкцій)» від 15 грудня 2009 р. [436]. 

З’ясуємо ступінь політичної ефективності санкційних заходів ЄС, застосувавши 

метод case-studies. При цьому, оскільки ЄС фактично не має автономного досвіду з 

реалізації політики санкцій, її ефективність буде встановити достатньо 

проблематично, адже в кожному конкретному епізоді національні інтереси 

корегувалися установками зовнішньої політики інших суб’єктів, насамперед США, 

або підпорядковувались цілям ООН із підтримки міжнародного миру та безпеки. 

Тому наш вибір аналізу епізодів застосування санкцій із боку ЄС продиктований тим, 

що саме в них Євросоюз виступав ініціатором здійснення політики санкцій. 

Приклад Судану є показовим у складному взаємовпливі санкційної політики, 

здійснюваної у рамках ЄС та ООН. ЄС припинив надання Судану допомоги у 

розвитку в 1990 р. та наклав ембарго на поставки озброєнь у 1994 р. ООН запровадила 

серію міжнародних санкцій у період між 1996 та 2001 рр., однак ці дії не включали 

ембарго на поставку зброї. Лише у 2004 р. Рада Безпеки ООН частково посилила 

політику ембарго ЄС на поставки озброєнь у контексті міжнародного реагування на 

конфлікт у Дарфурі 2003 р. (п. 9 резолюції РБ ООН 1556 (2004)) [79]. Наступного 

року РБ ООН доповнила набір санкційних заходів обмеженнями на пересування 

(Резолюція РБ ООН 1591 (2005) [79], що згодом було деталізовано в документі 

№ 1945 Ради Безпеки ООН 2010 р. [190]. Тож здійснений автором аналіз 

враховуватиме, насамперед, ті санкційні заходи, що було запроваджено ЄС, а саме: 

згортання програм економічного співробітництва, скорочення допомоги в розвитку та 

ембарго на поставки озброєнь. Аналіз суданського епізоду застосування міжнародних 

санкцій у контексті зовнішньополітичної діяльності ЄС обґрунтовується й тим, що 

саме європейські країни виступили ініціатором реалізації примусового впливу на 

Хартум для розв’язання конфлікту в державі, покращення прав і свобод громадян, 

просування демократії. 

У Судані конфлікт між арабсько-ісламським населенням Півночі та негроїдними 

народами Півдня тривав десятиліттями з 1955 р., що призвело до двох громадянських 

війн (1955-1972 рр.; 1983-2005 рр.), і не завершився навіть після набуття незалежності 

Південного Судану в липні 2011 р. За своїми гуманітарними наслідками суданське 

збройне протистояння стало одним із найбільш трагічних збройних конфліктів другої 

половини ХХ ст., що забрало життя близько 2 млн осіб, а ще 4 млн стали біженцями 

[251, с. 303].  

Високий ступінь інтернаціоналізації суданського конфлікту, залучення до нього в 

різних формах як сусідніх із Суданом країн, так і зацікавлених у його ресурсах 

потужних світових акторів, об’єктивно змушувало останніх долучатися до його 

вирішення, насамперед, через політику санкцій. Російський спеціаліст-африканіст 

С. Серегичєв підкреслив, що така стратегія стала реакцією на ситуацію, аби вона не 

вийшла з-під контролю, на досягнення конкретного результату [240]. Пояснюючи 

політичний зміст міжнародних санкцій, С. Серегичєв заявив, що «це не нова загроза 

Хартуму, а спроба вивести діалог із ним на новий рівень – рівень ухвали рішень, а не 

багаторічних дискусій. Вони впливають дуже грамотно … чітко окреслюють, чого 

прагнуть досягнути в обмін на скасування чи пом’якшення режиму санкцій» [240]. 

Головною причиною ескалації насилля, що призвела до залучення санкційного 

тиску з боку Європейського Співтовариства, стала політика «арабізації» та 
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«ісламізації» країни, яку ініціював тодішній президент Дж. Німейрі і продовжив 

нинішній керманич Хартума О. Аль-Башир. Крім того, до етно-релігійних протиріч 

додалися економічні, і після початку в 1980-х рр. видобутку нафти на Півдні, 

конфлікт став ще й боротьбою за контроль над енергетичними ресурсами регіону. 

Ключовими супротивниками центрального уряду стала Суданська народно-визвольна 

армія (СНВА) на чолі з Дж. Гарангом, та її політичне крило – Суданський народно-

визвольний рух (СНВР). Специфікою цього етапу збройного протистояння стало те, 

що до нього додалися антиурядові виступи в інших регіонах країни, гострі 

міжплемінні сутички та боротьба фракцій на Півдні [276, с. 267]. Разом із тим, 

незважаючи на масові порушення прав людини, підтримку терористичних груп, 

Судан до 1989 р. отримував від Європейського Співтовариства допомогу за 

програмами сприяння із розвитку [846, р. 68].  

Докорінно ситуація змінилася на гірше після військового перевороту 1989 р. і 

приходу до влади О. Аль-Башира. Порушення політичних, громадянських прав та 

свобод набули небачених до того розмахів, бомбові удари по мирному населенню на 

Півдні, рабство та масована підтримка міжнародного тероризму – усі ці явища стали 

типовими для політичного життя в Судані [846, р. 68].  

Аби вплинути на політику Хартума у сфері захисту прав людини та демократії, а 

також примусити останній до миру, у 1990 р. Європейське Співтовариство припинило 

надання Судану допомоги з розвитку відповідно до ст. 366а Ломейської угоди IV, а 

також запровадило проти нього політико-дипломатичні санкції [846, р. 68]. 

Економічні санкції ЄЕС проти Судану проявилися у припиненні ЄФР фінансування 

програм із розвитку в обсязі 103 млн євро [713, р. 20]. До того ж, у 7-му та  

8-му фондах ЄФР не закладалося надання Хартуму допомоги на розвиток [713, р. 20]. 

15 березня 1994 р. конфігурація санкційної політики Євросоюзу проти Судану була 

посилена за рахунок введення «ембарго на поставки озброєнь, амуніції та військового 

обладнання» (ст. 1 документа Ради ЄС 94/165/CFSP) [521].  

Проте суданський епізод із застосування політики санкцій ЄС став красномовною 

ілюстрацією того, що санкційні заходи Європейського Союзу є неефективним 

інструментом урегулювання міжнародних конфліктів у так званих «failed states» [713, 

р. 8-9]. К. Портела, експерт із політики санкцій ЄС, називає причиною провалу 

санкційних заходів проти Судану ту обставину, що Співтовариство, згорнувши 

програми економічної співпраці із Хартумом, більше ніж 80 % колишніх донорських 

ресурсів перенаправило на гуманітарні цілі [846, р. 68]. І дійсно, 1994 р., коли набір 

санкційних заходів ЄС проти Судану було розширено, організація суттєво збільшила 

обсяги гуманітарної допомоги жертвам війни та стихійних лих, довівши їх до рівня 

206 млн євро [713, р. 21]. Із часом самий Брюссель визнав, що гуманітарна допомога в 

умовах дії санкційних заходів не тільки стала провальною у спробі підвищити 

можливості в Судані до розбудови миру, а й мала протилежні наслідки. Зокрема, 

Європейська Комісія у 2000 р. змушена була констатувати, що економіка війни 

Судану отримувала користь від гуманітарної допомоги, особливо на півдні, 

підкреслюючи, що «надання довгострокової гуманітарної допомоги створювало 

економічну та політичну залежність, підігрівало економіку війни та розпалювало 

конфлікти, маючи зворотній ефект та підриваючи розвиток місцевих громад» [846, 

р. 68]. Визнання цього факту підштовхнуло Європейський Союз до переоцінки 

параметрів санкційної політики, обмеживши її ембарго на поставки озброєнь. 

У листопаді 1999 р. ЄС відновив політичний діалог із Суданом. Заміна 

Ломейських угод Договором Котону дозволила Європейському Союзу поновити 
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співпрацю з розвитку при умові, що влада в Хартумі піде шляхом встановлення 

громадянських прав, демократизації та докладе зусиль до мирного вирішення 

військового конфлікту. У пояснювальній записці щодо Судану, яку було опубліковано 

у 2000 р., Європейська Комісія заявляла, що рішення про припинення економічних 

санкцій та відновлення політичного діалогу було прийнято, «базуючись на реальному, 

хоча й усе ще не достатньому поліпшенні становища, яке продемонстрував 

суданський уряд у сферах, що особливо критикувалися в минулому, а саме стосовно 

громадянських прав, демократії та свобод слова та релігії». У записці йшлося про те, 

що «поновлення діалогу ЄС – Судан є єдиним шляхом впливу, який може бути 

використаним для Судану, особливо в області громадянських прав та демократизації» 

[846, р. 68]. Із точки зору Т. Летінена, політичне рішення про скасування економічних 

санкцій ЄС проти Судану було вмотивоване й тим, що ситуація в Судані із 

політичних та основних прав людини була кращою ніж у деяких державах АКТ, котрі 

не були піддані дії санкцій і з якими Євросоюз співпрацював у повному обсязі. Це 

піднімало проблему існування «подвійних стандартів» у політиці ЄС щодо країн АКТ 

[713, р. 20]. 

У результаті дії санкційної політики, насамперед ЄС і Сполучених Штатів, 

надання допомоги з розвитку Судану скоротилося з пікового 1985 р. в обсязі 

1,907 млн дол. США до 100 млн дол. США в 1996 р. Водночас результативність 

політики економічних санкцій у Судані неможливо встановити, адже збройне 

протистояння ворогуючих сторін фактично зруйнувало економіку (щорічні соціально-

економічні збитки від війни оцінювалися на рівні 1-1,5 млрд дол. США [281]), у 

багатьох районах країни головним завданням населення стала боротьба за фізичне 

виживання в умовах перманентних воєнних дій.  

Зниженню політичної ефективності антисуданських економічних санкцій, на 

думку фахівців International Crisis Group, слугувало й те, що Судан є багатою на нафту 

країною, левова частка прибутків від продажу якої спрямовувалася на розвиток 

Хартума та прилеглих районів (приблизно 70 % усіх зовнішніх фінансових 

надходжень до Судану направлялися до штату Хартум), аби зміцнити тут підтримку 

чинного режиму, тоді як інші регіони ігнорувалися [397]. 

Що стосується європейської політики ембарго на поставки озброєнь та воєнних 

матеріалів, то вона також показала свою низьку ефективність у врегулюванні 

збройного конфлікту, підтвердженням чому став Дарфурський конфлікт 2003 р., 

етнічні чистки 2004 р. І хоча Євросоюз після розпалення конфлікту в Дарфурі у  

2003-2004 рр. прагнув посилити дію ембарго новими економічними санкціями, аби 

примусити сторони, що ворогують, до миру, він усе ж таки не ризикнув цього 

зробити, побоюючись того, аби вони не зірвали на завершальній стадії переговори з 

підписанню Всеохоплюючої мирної угоди (ВМУ) [1003, s. 5]. Натомість Брюссель 

надав перевагу зміцненню ембарго на поставки озброєнь, що було закріплено у 

відповідних документах Європейського Союзу: у Спільних позиціях Ради 

2004/31/CFSP [517], Директиві Ради ЄС № 131/2004 [448], Спільних позиціях Ради ЄС 

2004/510/CFSP [518], Спільних позиціях Ради ЄС 2005/411/CFSP [519], Директиві 

Ради ЄС № 838/2005 [451].  

Ретельне вивчення змісту вищевказаних санкційних документів Європейського 

Союзу проти Судану надає можливість автору констатувати, що нові параметри 

стратегії ембарго розширювались за рахунок заборони військово-технічного 

співробітництва держав-членів із Суданом, адже з моменту їх ухвали політика санкцій 

визначалась і забороною на «надання технічної допомоги, фінансової допомоги, що 
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належить до поставок озброєнь» [517]. Ст. 1 Спільних позицій Ради 2004/31/CFSP 

уточнювала, що відтепер заборонялося «сприяти, продавати, пропонувати чи 

здійснювати технічну допомогу, виступати посередником або надавати інші послуги, 

що стосуються воєнної діяльності та її забезпечення, виробництва, підтримки й 

використання озброєнь і військових матеріалів, включаючи амуніцію, транспортні 

засоби військового призначення і обладнання, технології напіввійськового  

призначення» [517]. До того ж, наголошувалось, що заборона розповсюджується й на 

«фінансування чи виділення фінансової допомоги, що стосується воєнної діяльності, 

зокрема надання грантів, позик чи експортних страхових гарантій, які можуть бути 

використані для продажу, покупки, передачі чи експорту озброєнь та матеріалів для їх 

обслуговування» [517].  

Метою ж посиленої політики санкцій Євросоюзу проти Судану було визначено 

«сприяти встановленню тривалого миру та злагоди на території Судану» [517], що в 

подальшому уточнювалася відповідно до поточної ситуації та проміжних установок, 

націлених на її реалізацію. Зокрема, Спільні позиції Ради ЄС 2004/510/CFSP 

деталізують спрямованість політики ембарго «виходячи з розвитку ситуації в Судані 

та регіоні станом на момент підписання 8 квітня 2004 р. Угоди про припинення вогню 

з гуманітарних цілей», а тому націлює санкційні заходи сприяти «визначеним планам 

щодо розміщення комісії Африканського Союзу з припинення вогню», підтримувати 

зусилля «ЄС, ООН й Африканського Союзу з проведення операцій із кризового 

врегулювання» [518, р. 28]. Спільні позиції Ради ЄС 2005/411/CFSP обґрунтовують 

санкційну політику необхідністю локалізації діяльності бойовиків «джанджавіду» 

[519, р. 25]. Що стосується Директиви Ради ЄС № 838/2005, то вона синхронізує 

установки європейської політики санкцій із загальною лінією санкційної стратегії 

ООН (Резолюція Ради Безпеки 1591 (2005) [986] та наголошує, що пролонгація дії 

санкційних заходів виходить із тієї обставини, що «продовжуються суттєві 

порушення Нджаменської Угоди про припинення вогню від 8 квітня 2004 р. і 

Протоколу, підписаного в Абуджі 9 листопада 2004 р. всіма сторонами Дарфуру, та 

неспроможністю уряду Судану, повстанських сил і всіх інших збройних груп 

Дарфуру дотримуватися досягнутих домовленостей і вимог Ради Безпеки ООН, 

указаних у резолюції 1591» [451, р. 3]. 

Якщо ж казати про конфігурацію санкційної політики, то слід підкреслити, що 

Директива Ради ЄС № 131/2004 [450] і Спільні позиції Ради ЄС 2004/510/CFSP [518] 

фактично повторюють коло санкційних заходів, викладених у документі 

2004/31/CFSP, додавши їх окремішніми цільовими обмеженнями для суданських 

політичних лідерів, які перешкоджають встановленню миру в Судані чи порушують 

ембарго. Тож, на думку автора, їхнє змістовне наповнення істотно не впливає на 

модель політики санкцій ЄС, окресленої в базисному документі – Спільних позиціях 

Ради 2004/31/CFSP. Документи 2005/411/CFSP і № 838/2005 не вносять принципових 

змін до параметрів політики санкцій ЄС, хоча й ухвалюються для її узгодженості із 

настановами ООН, адже міжнародні санкції Організації Об’єднаних Націй не лише не 

виходять за межі санкційної політики Євросоюзу, а навіть представлені в її урізаній 

змістовній конструкції.  

Отже, вивчення документів ЄС із антисуданських санкцій дозволяє нам заявляти 

про поступальність Брюсселя в політиці ембарго на поставки озброєнь і навіть про 

налаштованість на її зміцнення. З іншого боку, аналіз джерельної бази Європейського 

Союзу стосовно санкцій проти Судану викриває окремі недогляди в їх  

доктринальному забезпеченні. Так, поза увагою європейських дипломатів лишилося 
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питання належного інституційного забезпечення санкційних заходів, до упущень 

можна віднести й відсутність концептуальної платформи з організації  

зовнішньополітичної роботи із залучення до політики санкцій ЄС держав 

геополітичного довкілля Судану. 

Важливим чинником, що діяв на зниження ефективності ембарго на поставки 

озброєнь у врегулюванні конфліктів у Африці, у тому числі й Судані, спеціалісти із 

санкційної політики ЄС, як М. Бжоска [371, s. 214], Е. Роджерс [881, р. 418-428] 

називають складну процедуру імплементації політики санкцій, що зумовлювалася 

напругою на кордонах із сусідніми державами, зокрема Чадом, Угандою, Еритреєю, 

Ефіопією, Демократичною Республікою Конго, спровокованою великим потоком 

біженців і внутрішньополітичною нестабільністю в цих державах. У свою чергу, 

висока турбулентність геополітичного оточення Судану унеможливлювала для ЄС 

здійснення моніторингової функції з реалізації санкційної політики, що негативно 

позначалося на її ефективності при врегулюванні конфлікту [1051, р. 27]. К. Портела, 

зі свого боку, зосереджує увагу на тому, що в суданському епізоді підхід 

Європейського Союзу до реалізації політики санкцій страждає від того факту, що ЄС 

має працювати в рамках, які було створено для здійснення примусового впливу на 

відносно стабільні країни, тобто без внутрішніх збройних конфліктів, уряди яких 

здатні контролювати більшість території держави [846, р. 68].  

«Прозорість» кордонів, дезорганізація політичного простору як у самому Судані, 

так і в сусідніх державах, окремі політичні й ділові кола яких були зацікавлені у 

збереженні високого конфліктного потенціалу в Дарфурі, навпаки виступали тією 

обставиною, що створювала додаткові можливості для ухилення від міжнародних 

санкцій. Так, за даними Стокгольмського інституту досліджень проблем миру, до 

2009 р. зброя постачалася в регіон Дарфуру з дозволу уряду Чаду. Як підкреслюють 

воєнні аналітики шведського наукового центру, урядовці Чаду безпосередньо були 

задіяні в тіньових схемах доставки озброєнь у Дарфур, імовірно, вони мали в цьому 

підтримку з боку Еритреї [1052]. Група експертів ООН встановила, що сторони, які 

конфліктували, також отримували зброю з Лівії за посередництва колишнього 

лівійського лідера М. Каддафі [1018]. Кенія, зі свого боку, була транзитною 

територією, через яку направлялися озброєння до Південного Судану, насамперед із 

Росії (воєнні транспортні гелікоптери Mі-17V-5) та України (110 танків Т-72).  

Зарубіжні поставки озброєнь всупереч ембарго ЄС вивели воєнну індустрію 

Судану станом на 2011 р. на лідерські позиції в субрегіоні Північно-Східної Африки, 

що поступалась за обсягами виробництва лише Ефіопії та Нігерії. За даними 

Стокгольмського інституту досліджень проблем миру, виробництво зброї в Судані 

здійснювалось переважно Воєнно-промисловою Корпорацією (ВПК), що була 

заснована на початку 1990-х рр. [1051, р. 8].  

Аналітичні матеріали Стокгольмського інституту досліджень проблем миру 

вказують на те, що ВПК суттєво додала у виробничих потужностях у 1996-1997 рр., 

насамперед завдяки імпорту необхідних технологій із Болгарії, Пакистану та України 

[1051, р. 8]. До того ж, воєнні технології та озброєння постачалися Китаєм, Іраном і 

Пакистаном, інтенсивність військово-технічної кооперації яких із Суданом значно 

посилилась у цей період. Вказані поставки дозволили Судану налагодити 

виробництво танка Т-55, танка моделі 85-2, бронетранспортера WZ-501, 

модернізувати артилерійські комплекси радянської зборки. Компоненти для збирання 

танка Т-55 доставлялися протягом 2006 р. з Ірану, модернізації артилерійських 

установок – із Болгарії упродовж 1995-2002 рр. Воєнно-технічна допомога Китаю та 
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Росії дозволила Судану налагодити серійне виробництво легких літаків, України – 

гелікоптерів AK1-3, Сербії – літаків класу UTVA-75. Ці ж країни надавали технічну 

допомогу при виробництві транспортної авіації. Запуску в серійне виробництво 

стрілецької зброї сприяли поставки технологій і воєнно-технічна допомога Північної 

Кореї [1051, р. 8-9]. Між тим у 2000-х рр. КНДР поступилася суданським ринком 

Китаю, який протягом 2001-2006 рр. збільшив поставки стрілецької зброї у 137 разів 

[682], довівши свою частку у структурі суданського імпорту цього виду озброєнь до 

90 % [798]. Дані британських воєнних аналітиків, представлених у Палаті Лордів  

2011 р., також засвідчують, що експорт воєнних технологій та озброєнь із Китаю, 

Росії та України знижував ефективність ембарго ЄС для врегулювання конфлікту в 

Судані [846]. Аналогічні канали поставок озброєнь попри введене ембарго 

відзначалися і в документах ООН [1051].  

Як резюмує С. Веземан зі Стокгольмського інституту досліджень проблем миру, 

«варіантом остаточного вирішення проблеми могло би стати застосування ембарго на 

весь Судан. Але цей інструмент на сьогодні не може бути використаний, адже 

міжнародне співтовариство негативно ставиться до нього як до способу вирішення 

конфлікту» [102]. Уточнюючи думку шведського спеціаліста, його колега з Китаю 

Жань Чюнь зауважує, що після запровадження Заходом санкційних заходів проти 

Судану, останній розвернувся на Схід і почав розбудовувати більші тісні відносини з 

Індією, Іраном, Китаєм, Малайзією. За словами експерта Шанхайського інституту 

міжнародних досліджень Жаня Чюня, «Судан завжди мав альтернативну стратегію, 

балансуючи між різними сторонами. Тому для досягнення всеосяжного й 

раціонального рішення Дарфурської кризи, переконання й експлуатація м’якої сили 

краще ніж примус і санкції» [1066, р. 61].  

Дистанціювання Пекіна від політики санкцій Євросоюзу, підтриманої США, 

пояснюється економічними інтересами Піднебесної в Судані. У 2001 р. президент 

О. Аль-Башир передав у концесію китайської корпорації Chinese National Petroleum 

Corporation (CNPC) багаті на запаси нафти родовища південного Дарфуру. Всього ж 

на Китай припадає 55 % сукупного експорту суданської нафти [513], що тісно 

поєднало в цьому випадку нафту і зброю, безпекові та економічні інтереси [600], а 

КНР навіть почали звинувачувати в новій колонізації Африки [898]. Пояснюючи 

причини відмови китайської дипломатії підтримати антисуданські санкції, постійний 

представник Китаю в ООН у 2006 р. Ван Гуангі заявив: «Минула практика і досвід 

свідчать, що санкції часто не досягають цілей, які перед ними ставляться, при цьому 

ж страждає цивільне населення. Якщо ж будь-яка сторона, що бере участь у 

переговорах в Абуджі спробує застосувати новий пакет санкцій … конфлікт у 

Дарфурі невідворотно продовжиться чи навіть інтенсифікується» [771]. Отже, Пекін 

як постійний член РБ ООН виступатиме «політичним щитом» Хартума від серйозної 

критики й небезпечних санкційних заходів [837].  

Відчутну допомогу Судану в обхід санкційних заходів надавала й Російська 

Федерація, що негативно позначалося на їхній ефективності [371, s. 211]. Поставки 

озброєнь у Судан розглядалися Кремлем як можливість розширення свого впливу в 

Африці через пошук нових покупців російських озброєнь і воєнних технологій. 

Відносини між Москвою та Хартумом суттєво додали в динаміці після того, як 

Москва спільно із Китаєм у 2003 р. виступили проти розміщення миротворчого 

контингенту ООН у Дарфурі [759], котрий за планом К. Аннана у змішаному 

складі (ООН+Африканський Союз) було розміщено тільки у 2007 р. [761, р. 35-40]. 

М. Маргілов, спеціальний посланець Росії в Хартумі, пояснив таку поведінку Москви 
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тим, що вона «повинна відновити свою присутність у Судані та Африці». Як 

продовжив дипломат, «Росія активно задіяна в справи Судану й прагне відігравати 

активну роль у РБ ООН, Африці і світі» [761]. Водночас таке прагнення РФ окреслити 

свою присутність у Судані зумовлювалося й неабиякою її зацікавленістю в підписанні 

контрактів у нафтовій галузі, де активне проникнення російських компаній 

спостерігається з 2002 р.  

Певним чином зниженню ефективності антисуданських санкцій ЄС у розв’язанні 

внутрішньодержавного конфлікту слугувало й те, що санкційна політика США щодо 

Судану завжди була складною і змінювалася залежно від їхніх стратегічних інтересів 

у регіоні та стосунків із режимом у Хартумі. У 1990-х рр., стурбовані політикою 

суданського уряду з розповсюдження ісламського фундаменталізму, його тісною 

співпрацею з Іраном, Сполучені Штати занесли Судан до списку країн, що 

підтримують тероризм, увели проти нього фінансово-економічні санкції та почали 

надавати військову допомогу Півдню. Так, у 1996 р. Еритрея, Ефіопія та Уганда 

отримали від США для південносуданських повстанців зброю вартістю 20 млн дол. 

[291, р. 47-48]. Після того, як президент О. Аль-Башир відмовився від союзу з 

ісламістами та усунув їх від влади, стосунки почали поліпшуватися, Вашингтон 

пом’якшив санкційний режим проти Хартума, який знову було переглянуто у 2003 р. 

у зв’язку із конфліктом у Дарфурі. 

Щодо мотивів ігнорування санкційної політики ЄС, а згодом й ООН, з боку 

регіональних держав слід визнати, що вони мають більш складну природу. Так, 

Єгипет і Лівія як члени Ліги арабських держав, котрі в обхід ембарго надавали 

військову та фінансову підтримку центральному урядові Судану, виходили із своєї 

зацікавленості в збереженні цілісності країни.  

У свою чергу, повстанці отримували допомогу від таких держав, як Кенія, Уганда, 

Ефіопія, Чад, Заїр (зараз Демократична Республіка Конго). Ці країни надавали 

притулок біженцям і дозволили створити на своїх територіях центри підготовки 

південносуданських партизан, через яких направлялася зброя до Джуби. Такий 

розподіл симпатій дозволив К. Адару говорити про конфлікт у Судані як про «форму 

протистояння між панарабізмом і панафриканізмом» [291, р. 46]. Ці країни були 

також занепокоєні загрозою поширення ісламського фундаменталізму на центр якого 

Судан перетворився у 1990-ті рр., під час перебування при владі Національного 

ісламського фронту (НІФ), який підтримував ісламістські рухи в сусідніх країнах.  

Позиція Еритреї мала суперечливий характер, адже в 1990-х рр. вона надавала 

активну воєнну та фінансову допомогу повстанцям (причому не тільки СНВА, але й 

іншим антиурядовим угрупованням, особливо на сході Судану) у відповідь на 

підтримку Хартумом ісламістських груп у самій Еритреї. Проте потому обставини 

змінилися. На проблему Судану Асмера почала дивитись крізь призму свого 

протистояння з Ефіопією, тому намагалася підтримувати із Хартумом конструктивні 

стосунки, припинивши постачати Півдню зброю. Натомість, у 2005-2006 рр. 

ефіопсько-суданські відносини суттєво потеплішали. Ймовірним чинником, що 

спонукав Еритрею «закривати очі» на політику антисуданських санкцій, стало й те, 

що країна також стала об’єктом міжнародних санкцій, потрапила в ізоляцію через 

свою підтримку ісламістських угруповань у Сомалі, а тому їй украй важливо було 

зберігати партнерські зв’язки із Хартумом [276, с. 270].  

Здобуття незалежності Південним Суданом у 2011 р. не стало чинником 

розв’язання суперечностей, відтепер найбільш гострі протиріччя викликають питання 

про делімітацію кордонів, передусім щодо статусу й кордонів спірної території Аб’єй, 
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на півдні штату Південний Кордофан. Гострота питання про приналежність Аб’єю 

пояснюється тим, що саме в цьому районі видобувається приблизно чверть усієї 

суданської нафти. Більшість нафтових резервів таким чином опиняється або на 

території вже незалежного Півдня, або у спірних прикордонних районах (таких як 

Аб’єй, територіальна приналежність якого, за ВМУ (гл. 4, п. 1.3), також має 

визначатися на місцевому референдумі), а Хартум збереже лише контроль над 

транзитом південної нафти, яка вивозиться через Порт-Судан. Тому саме питання 

забезпечення контролю над нафтовими ресурсами, зокрема контролю над 

нафтоносними регіонами, провокує подальше насилля між Півднем і Північчю [949]. 

Тож торгівля зброєю й надалі значною мірою визначатиме динаміку протистояння 

Судану, та тепер вже незалежного Південного Судану, ставатиме ключовим фактором 

боротьби за владу та зміни правлячих сил в обох державах, яку Європейський Союз 

продовжуватиме обмежувати санкційними заходами тепер уже щодо до Судану та 

Південного Судану (Рішення Ради ЄС 2011/423/CFSP від 18 липня 2011 р.) [520, р. 20-

23]. 

Епізод із застосування політики санкцій ЄС проти Демократичної Республіки 

Конго (ДРК) бере свій початок із 1993 р. та пояснюється згортанням демократичних 

процесів у Заїрі (з 1997 р. ДРК) президентом Мобуту Сесе Секо [846, р. 70-71].  

Річ у тім, що на початку 1990-х у Заїрі була встановлена жорстка диктатура 

Мобуту Сесе Секо, яка спиралася на однопартійну систему «Народний рух революції» 

та ідеологічну доктрину «істинної аутентичності» / істинного заїрського націоналізму» 

[776, р. 100-105]. Авторитарний стиль управління Заїром, поряд із численними 

порушеннями прав людини в державі, викликали серйозні занепокоєння з боку 

Європейського Співтовариства та США.  

У відповідь на встановлення диктатури в 1980 р. 13 членів парламенту, колишніх 

прибічників Мобуту, створили демократичний рух, який відстоював ідею формування 

в Заїрі багатопартійної демократичної системи. У 1982 р. ця група заснувала 

опозиційну партію – Союз за демократію і соціальний прогрес, що була легалізована в 

1990 р. і виступила із вимогою формування демократичного уряду. Під тиском 

світової спільноти Мобуту проголосив перехідний період у Заїрі, упродовж якого до 

проведення демократичних виборів державою мала управляти Суверенна 

Національна Конференція (СНК), очолювана архієпископом Кісангані.  

У грудні 1990 р. Мобуту припинив співпрацю із СНК, що отримало несхвальну 

оцінку з боку Заходу, а Європейське Співтовариство погрожувало припинити надання 

допомоги з розвитку відповідно до Ломейської угоди ІV. Зрештою, в серпні 1991 р. 

СНК вдалося провести першу зустріч, однак підготовка до виборів була зірвана 

прихильниками Мобуту, які організували чистки опозиції та проводили політику 

терору проти них.  

Компромісу вдалося досягнути кількома місяцями поспіль, у результаті в серпні 

1992 р. прем’єр-міністром було призначено поміркованого опозиційного лідера 

Етьєна Тшісекеді. Невдовзі після цього, у грудні 1992 р., СНК заснувала Вищу раду 

республіки, на якій було представлено проект нової конституції. У ході зібрання, що 

проходило в Кіншасі 7-8 грудня 1992 р., куди було делеговано 2842 представники з 

усіх прошарків конголезького суспільства, було схвалено організаційну схему 

дворічного переходу до демократії, якою передбачалося введення демократичної 

форми правління, створення тимчасового законодавчого органу, президент наділявся 

переважно представницькими функціями, а прем’єр-міністр фактично ставав головою 

держави. Проект основного закону та політична платформа перехідного періоду 
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викликали обурення президента Мобуту, який розпустив уряд, а війська, лояльні до 

нього, атакували офіс прем’єра. 15 січня 1993 р. збройне протистояння між силами 

Мобуту та опозиційними військами набуло загрозливих масштабів.  

3 лютого 1993 р. ЄС засудив дії президента Мобуту. Бельгія, Франція та США 

вимагали від президента Заїру піти у відставку та передати повноту влади 

Е. Тшісекеді. Натомість Мобуту Сесе Секо у березні 1993 р. провів нову 

конференцію, на якій було обрано новий склад уряду. Ця конференція була 

бойкотована опозицією, а новий уряд не був визнаний Євросоюзом та США [701, 

р. 31].  

7 квітня 1993 р. Рада ЄС у своїй заяві виступила із вимогою «повернути до влади 

Е. Тшісекеді» і припинити збройне насилля [701, р. 31]. Задля цього було схвалено 

рішення застосувати проти Заїру економічні санкції через механізм, передбачений ст. 

366 (а) Ломейської угоди IV, тобто припинити надання допомоги з розвитку. Дія 

економічних санкцій була посилена за рахунок ембарго на поставки озброєнь.  

Разом із тим, вплив політики санкцій ЄС на розв’язання конфлікту в Заїрі був 

мінімальний, ембарго на поставки озброєнь не зупинило громадянської війни, 

причиною якої стала й інтернаціоналізація конфлікту в 1994 р. через приток біженців 

із сусідніх Руанди та Бурунді [701, р. 31]. Біженці з Руанди переховувалися переважно 

у Східному Заїрі, яких президент Мобуту разом із заїрцями-тутсі наказав вигнати з 

території держави. У відповідь у 1996 р. тутсі підняли повстання проти Мобуту, 

керування яким здійснював Альянс демократичних сил за звільнення Конго на чолі із 

Л. Кабіллою. У травні 1997 р. повстанці зайняли Кіншасу, Мобуту отримав притулок 

у Марокко, а Л. Кабілла, ставши президентом Заїру, дав йому теперішню назву – ДРК. 

Політика економічних санкцій Європейського Союзу проти ДРК також 

демонструвала низьку ефективність, передусім через непослідовність у її реалізації. 

Так, уже в 1995 р. ЄС суттєво пом’якшив самий режим економічних санкцій проти 

Кіншаси, розморозивши дві програми – «відбудова доріг» та «охорона здоров’я», хоча 

обсяги цієї допомоги було скорочено на 60 % у порівнянні з досанкційним періодом 

[846, р. 71].  

Заміна Мобуту Лоренсом Кабіллою надала змогу ЄС відновити ДРК надання 

допомоги з розвитку через ЄФР [846, р. 71]. Послідовній реалізації санкційних заходів 

ЄС у ДРК, як зазначають європейські фахівці Бурке і Самсон, заважала відсутність 

згоди між країнами-членами щодо доцільності застосування санкційного тиску проти 

держави. Тому фактично з 1996 р. Брюссель поступово замінює «політику батога» на 

стратегію залучення як спосіб вирішення конфлікту.  

Заміна на посаді Лоренса Кабілли Джозефом Кабіллою у 2001 р., за яким 

послідував стрімкий прогрес у декількох напрямках, підштовхнув ЄС до відновлення 

допомоги державі у повному обсязі [846, р. 71].  

Застосування санкційних заходів проти Білорусі було зумовлено посиленням 

авторитарних тенденцій у внутрішній політиці держави і націлювалося на 

відновлення в ній демократії.  

Уперше міжнародні санкції ЄС проти Білорусі були уведені в 1996 р. у відповідь 

на суттєві обмеження політичних прав громадян та ініційований президентом 

О. Лукашенком процес ухвали нової Конституції, яка б зосереджувала в руках голови 

держави всю повноту влади. Проведений у листопаді 1996 р. в Білорусі референдум, 

на якому було схвалено проект нового Основного закону, в 1997 р. було визнано 

Європейським Союзом як такий, що було проведено «з порушенням прав людини і 

чинного законодавства» [846, р. 87].  
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Відразу після цього Рада ЄС ухвалює рішення про застосування проти Білорусі 

набору санкцій, що включали: відмову в наданні членства в Раді ЄС; обмеження 

політичних контактів із представниками білоруської владної еліти; заморожування 

переговорів про укладання широкомасшабного Договору про партнерство і 

співробітництво з ЄС, так само як і програм із надання допомоги за програмою 

TACIS. Для моніторингу за подальшими змінами в політичному житті держави, 

зокрема щодо прав і свобод людини, розвитку інститутів демократії, пропонувалося 

призначити спеціальну Комісію [846, р. 87]. Згортання співробітництва у рамках 

програми TACIS було продиктовано тією обставиною, що «Регулювання надання 

допомоги державам СНД» передбачали можливість застосування певних «санкційних 

заходів у випадку порушення з боку держави-партнера принципів демократії і прав і 

свобод людини» [434, р. 1]. Ухвала першого документа щодо санкцій проти Білорусі 

супроводжувалась прийняттям Декларації Європейського Парламенту, в якій 

підкреслювалося, що, у разі подальшого згортання демократичних процесів, буде 

накладено повну заборону на здійснення «двосторонніх контактів і підписання 

міждержавних договорів» із країнами-членами ЄС [846, р. 88]. 

Варто констатувати, що запровадження першого пакету санкційних заходів проти 

Білорусі, яким передбачалося суттєве обмеження політико-дипломатичних відносин із 

державами-членами ЄС, супроводжувалось спробами ЄС відновити свободу слова в 

державі, зокрема через надання грантів вільним мас-медіа в розмірі 5 млн екю [846, р. 

88].  

Із підписанням 18 грудня 1997 р. Меморандуму про взаєморозуміння між урядом 

Білорусі та ОБСЄ про роботу Консультативної та Моніторингової групи в Мінську, до 

компетенції якої входило надання допомоги білоруській владі в підтримці 

демократичних інститутів, відстеження ситуації із прав людини [294], Європейський 

Союз удався до стратегії поступового послаблення санкційних заходів, які було 

фактично знято до 1999 р. [701, р. 38].  

Другий етап ескалації напруги у відносинах між ЄС та Білоруссю мав місце влітку 

1998 р., який було спричинено так званим «конфліктом у Дроздах». Конфлікт стався, 

коли за розпорядженням президента Білорусі посли 22 країн ЄС мали звільнити свої 

резиденції, розташовані в елітному комплексі Дрозди поблизу Мінська. Олександр 

Лукашенко оголосив комплекс власністю уряду, після чого він був закритий на 

ремонт. У відповідь Рада ЄС у Спільних позиціях 98/448/CFSP увела заборону на 

в’їзд до Європейського Союзу О. Лукашенка і близько 130 державних службовців у 

14 країн ЄС із 15, які були на той час його членами. Єдиною країною, що не 

підтримала санкції, стала Португалія [846, р. 89]. Уведення санкційних заходів, як 

вказувалось у документі Європейського Союзу, було вмотивоване «порушенням 

Віденської конвенції про дипломатичні відносини» і поведінкою, що «суперечила 

принципам розвитку дружніх міждержавних відносин» [429, р. 67]. Слід вказати, що 

санкційний тиск і на цей раз виявився не настільки тривалим, адже їх було скасовано 

Радою ЄС 22 лютого 1999 р. у Спільних позиціях 99/156/CFSP у зв’язку із 

відновленням діалогу щодо укладання Угоди про партнерство і співробітництво між 

ЄС та Білоруссю [430, р. 1]. 

12 листопада 2002 р. 14 із 15 тодішніх держав-членів ЄС вкотре відновили дію 

санкційних заходів проти білоруських високопосадовців за те, що вони не дозволили 

Консультативній та Моніторинговій групі ОБСЄ продовжити роботу в Мінську. 

Необхідно наголосити на тому, що запроваджений набір санкцій жодним чином не 

позначився на економічному становищі Білорусі, у тому числі на ситуації з правами 
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людини, ймовірно, й тому, що в документі наголошувалося на тому, що вжиті заходи 

не повинні шкодити пересічним громадянам Білорусі. Тож їх ефект, скоріше за все, 

варто оцінювати як морально-психологічний засіб тиску на білоруську політичну 

еліту. Поновлення роботи групи ОБСЄ в Мінську з 1 січня 2003 р. дозволило 

рішенням Ради ЄС від 14 квітня 2003 р. скасувати всі санкційні заходи, застосовані 

проти Білорусі [1040, р. 110]. 

Зрештою, чергове застосування санкцій проти Білорусі відбулося 24 вересня 

2004 р. із схваленням Радою ЄС Спільних позицій (2004/661/CFSP), чому передувало 

оприлюднення Доповіді Парламентської Асамблеї Ради Європи у квітні 2004 р., в якій 

відзначалося погіршення ситуації щодо прав людини в Білорусі, наводилися факти 

політичних переслідувань опозиціонерів, зникнення чотирьох правозахисників [846, 

р. 89].  

Нарощування санкційних заходів проти Республіки стало реальністю із 

прийняттям Радою ЄС у жовтні 2004 р. чергового пакету санкцій проти білоруських 

чиновників і політиків, які безпосередньо керували або брали участь у розгонах 

мирних демонстрацій, пов’язаних із непрозорістю проведення чергових 

парламентських виборів у Білорусі у 2004 р.  

Президентські вибори 2006 р. спричинили чергову кризу у відносинах між 

Білоруссю та Євросоюзом, адже вони були визнані нечесними й недемократичними. 

Брюссель відмовився визнавати їх результати і запровадив додаткові санкції проти 

білоруських політиків, причетних до порушень стандартів проведення демократичних 

виборів, тиску на громадянське суспільство, переслідування демократичних 

опозиційних сил, заборонивши їм в’їзд на територію держав-членів ЄС і заморозивши 

їхні рахунки [846, р. 89]. У документі уточнювалися обставини, що призведуть до 

скасування політики санкцій, серед них слід назвати «звільнення і реабілітація 

політичних в’язнів», «внесення у виборчий процес … рекомендацій, наданих ОБСЄ, 

проведення наступних виборів із дотриманням владою демократичних цінностей, 

верховенства права, поваги до прав людини і фундаментальних свобод, у тому числі 

свободи слова та незалежності ЗМІ, свободи політичних зібрань» [846, р. 89]. 

Період незначного потепління у відносинах між ЄС і Білоруссю мав місце 

впродовж 2007-2009 рр. і був зумовлений економічною та енергетичною війнами 

Мінська із Москвою, і піком піднесення співпраці якого стало внесення ЄС Білорусі 

до інструменту Східного Партнерства, надання у червні 2009 р. пакету допомоги в 

розмірі 10 млн євро [846, р. 91-92]. Указане зближення між ЄС та Білоруссю стало 

можливим і завдяки тому, що із розширенням ЄС у травні 2004 р. нові країни-члени 

як Латвія, Литва, Польща, Словаччина і Чехія стали виступати за зміну підходу ЄС до 

Білорусі й наданню переваги політиці залучення [721, s. 55-73].  

Разом із тим, президентські (2010 р.) і парламентські (2012 р.) вибори в Білорусі 

стали причиною суттєвого зміцнення політики санкцій ЄС, що була посилена через 

введення ембарго на поставки озброєнь, застосування санкційних заходів проти 

політиків і чиновників, причетних до репресій проти опозиції, порушень прав і свобод 

людини [446; 447-449], діяльність яких підриває демократію, а також осіб і компаній, 

які фінансово підтримують репресивний режим О. Лукашенка, зокрема проти 

промислових груп В. Пефтієва, А. Тернавського, Ю. Чижа [433, р. 1]. 

Отже, білоруський епізод застосування санкційних заходів як інструменту спільної 

зовнішньої та безпекової політики ЄС доводить їх низьку ефективність, адже мета 

уведення міжнародних санкцій – відновлення демократії і дотримання прав і свобод 
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людини – так і не стала реальністю політичного життя Республіки. Які ж чинники 

позначили такий результат більше ніж десятирічної політики санкцій ЄС? 

Насамперед, доцільно звернути увагу на те, що ЄС застосовував проти Білорусі 

адресні санкції, які мали уражати політичну верхівку держави, але не спричиняти 

погіршення соціально-економічних показників держави у цілому. Статистичні дані 

свідчать про те, що з 1997 р. до 2009 р. Білорусь демонструвала високі темпи 

зростання економіки, у середньому 7,5 % на рік, зростання заробітної плати на 15 %. 

Це тривало до того, як фінансова криза не уразила держави СНД у другій половині 

2008 р. [626, р. 13]. 

Крім того, необхідно констатувати, що політика санкцій ЄС проти Білорусі 

виявилася контрпродуктивним способом відстоювання інтересів організації, призвела 

до неочікуваних негативних наслідків, адже сприяла зближенню Мінська з Москвою, 

що посилило позиції Росії на пострадянському просторі й дозволило їй реанімувати 

імперські геополітичні амбіції за рахунок підписання Союзного договору з Білоруссю, 

зміцнення реінтеграційних тенденцій на просторі СНД, насамперед через 

функціонування з 1 січня 2010 р. Митного союзу. Виведення економічних зв’язків 

між Росією та Білоруссю на новий рівень у рамках інтеграційних проектів, за даними 

міністерства закордонних справ Білорусі, станом на 2012 р. зробило РФ головним 

торговельними партнером Мінська, довівши її частку в структурі білоруського 

експорту до 34 %, і на долю якої припадає понад 50 % обсягу імпорту. Крім того, 

політика санкцій ЄС змусила Білорусь диверсифікувати свої політико-економічні 

контакти за рахунок держав Азії, Латинської Америки, насамперед Аргентини, 

Бразилії, Венесуели, Індії, Китаю [28], що також слугує не на користь інтересам ЄС у 

галузі підтримки демократії і захисту прав і свобод громадян у державі.  

Із точки зору автора, контроверсійна санкційна політика ЄС проти Білорусі, що 

підштовхнула Мінськ до орбіти впливу РФ, зміцнила й позиції останньої на 

енергетичному ринку Європи, адже газотранспортна система Білорусі була передана 

під контроль російського газового монополіста «Газпрому», так само як і 50 % акцій 

компанії «Бєлтрансгаз» [589, р. 18], що надало Росії додаткові важелі впливу на 

Європу і водночас послабило позиції й України як газового транспортного коридору 

між Європою та РФ. 

Низька ефективність політики санкцій певною мірою може бути пояснена й 

непослідовністю Європейського Союзу в реалізації санкцйних заходів проти Білорусі, 

у цілому їх обмеженим набором. Так, на фоні дії санкційної політики, ЄС посідає 

перше місце серед імпортерів білоруської продукції, а торговельно-економічні 

відносини в цілому перебувають на досить високому рівні. По-друге, ЄС виступає 

основним донором технічної допомоги офіційному Мінську: через програму ТАСІS 

реалізовано понад 320 проектів. По-третє, з 1993 р. Білорусь є учасником усіх етапів 

програми ТЕМПУС (у тому числі й зараз – ТЕМПУС IV 2007-2013 рр.). До 2006 р. ЄС 

виділив понад 12 млн євро, і таким чином Білорусь посіла третє місце за рівнем 

фінансування серед країн-учасниць програми на пострадянському просторі [192]. 

Тож у ході дослідження було встановлено, що принципи та інституційне 

забезпечення параметрів політики санкцій у рамках ЄС визначається засновницькими 

документами, зокрема Римською угодою (1957 р.), Маастрихтським (1993 р.), 

Амстердамським (1997 р.), Ніццьким (2000 р.) та Лісабонським (2009 р.) договорами.  

Важливим політичним документом Європейського Союзу з реалізації санкцій, що 

було погоджено Комітетом із політики і безпеки, стали Базові принципи застосування 

обмежувальних інструментів (санкцій) (2004 р.), згідно з яким санкційні заходи ЄС 
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реалізовує для підтримки зусиль у боротьбі проти тероризму, розповсюдження зброї 

масового знищення, дотримання прав людини, підтримки демократії. У Базових 

принципах 2004 р. особливо наголошується на тому, що ЄС здійснюватиме політику 

санкцій відповідно до цілей спільної зовнішньої і безпекової політики (СЗБП), що 

визначаються ст. 11 Договору про заснування ЄС. 

Інституційне забезпечення застосування санкцій як інструменту СЗБП ЄС 

визначається в «Рекомендаціях щодо застосування та оцінки обмежувальних заходів 

(санкцій)» (2003 р., 2005 р., 2009 р.). 

Зовнішньополітичні цілі Європейського Союзу, що можуть досягатись 

санкційними заходами, було конкретизовано в низці інших офіційних актів 

організації. Зокрема, Кодекс поведінки ЄС щодо експорту зброї (1998 р.) перераховує 

цілі, які можуть досягатися за допомогою ембарго на поставки озброєнь у безпековій 

та оборонній сферах; у документі Ради ЄС «Невоєнні інструменти кризового 

управління» (1999 р.) політика санкцій згадується як спосіб розв’язання міжнародних 

криз і попередження конфліктів, так само як і в доповіді Європейської Комісії 2003 р., 

у документі «Попередження конфліктів і кризове врегулювання: невоєнні 

інструменти ЄС з кризового управління». Європейська стратегія безпеки (2003 р.) 

згадує міжнародні санкції як спосіб вирішення нових загроз сучасності, а Стратегія 

ЄС проти розповсюдження зброї масового знищення (2003 р.) передбачає 

використання санкційних заходів для протидії поширенню ЗМЗ. 

Набуття чинності Маастрихтського договору ознаменувало перегляд засад 

політики санкцій ЄС щодо третіх країн. Так, 2000 р. Договір Котону (2000 р.) замінив 

Ломейські угоди (1975 р., 1980 р., 1984 р., 1989 р.), що визначали засади санкційної 

політики держав ЄЕС стосовно країн АКТ. У свою чергу, положення Договору 

Котону не були реалізовані в дипломатичній практиці ЄС.  

Дослідження практичного досвіду ЄС із реалізації політики санкцій доводить у 

цілому її низьку ефективність із досягнення поставлених цілей через їх  

підпорядкованість політичним цілям інших суб’єктів, передусім США, непослідовність 

реалізації санкцій державами-членами. Слабкість політики санкцій ЄС пояснюється й 

конфліктом інтересів держав-членів, що проявляється, насамперед, при підготовці 

документів Ради ЄС із санкцій, які вирізняються мінімальним набором санкцій, а 

отже, й незначним політичним ефектом. Проведений аналіз ініційованих 

європейськими державами міжнародних санкцій проти Білорусі, Судану,  

Демократичної Республіки Конго доводить їхню низьку ефективність як способу 

підтримки безпеки. Автономний європейський досвід із реалізації санкцій виявився 

неефективним у окремих випадках і через відсутність підтримки санкцій із боку 

світового співтовариства 

Які ж перспективи стоять на порядку денному політики санкцій ЄС? Відзначимо їх 

у порядку ймовірної ієрархії пріоритетів. По-перше, у контексті підвищення 

ефективності санкційної політики ЄС доцільним може виявитися структурне 

реформування інституцій Євросоюзу, спрямоване на посилення їх координуючої 

взаємодії; по-друге, перспективним може стати формування структур та механізмів, 

задіяних з ООН, ОБСЄ, США й іншими міжнародними акторами (у разі потреби) у 

спільний моніторинг за реалізацією режиму санкцій; по -третє, оцінку 

результативності політики санкцій ЄС важливо проводити не як автономного 

інструменту реалізації зовнішньополітичних завдань, а як окремої складової 

широкомасштабної стратегії щодо до тієї чи іншої цільової країни. 

 


